Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Ordin nr. 313 din 14/06/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28/06/2007

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de
reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală
Nr. 118/1.030/462/313
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
Ministerul Sănătăţii Publice
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr.

150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru
animale, republicată, ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 3 alin. (3), precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.

862/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare nr. 35.969 din 9 mai 2007, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării
rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:
Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe
fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 şi 430
bis din 18 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Autorităţile competente asigură respectarea limitelor maxime admise, specificate în anexa nr. 2, prin controalele
efectuate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE."
2. După alineatul (5) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Metodele pentru prelevarea probelor şi metodele de analiză necesare pentru realizarea controalelor, măsurilor de
monitorizare, precum şi a altor măsuri prevăzute de prezentul ordin vor fi determinate în conformitate cu cerinţele Uniunii
Europene. Existenţa metodelor comunitare de analiză nu trebuie să excludă utilizarea în România şi a altor metode testate şi
validate ştiinţific, cu condiţia ca aceasta să nu împiedice circulaţia liberă a produselor recunoscute pe baza metodelor
comunitare ca fiind conforme cu regulile prevăzute în prezentul ordin. În cazul diferenţelor în interpretarea rezultatelor, cele
obţinute prin utilizarea metodelor comunitare trebuie să predomine. Autorităţile competente trebuie să informeze celelalte state
membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană despre celelalte metode utilizate."
3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Statul membru de origine este statul membru pe al cărui teritoriu produsul prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (3) este
produs, comercializat sau pus pe piaţă în mod legal.
(2) Statul membru de destinaţie este statul membru pe al cărui teritoriu produsul prevăzut la art. 1 alin. (1) şi (3) este pus pe
piaţă pentru alte operaţiuni decât tranzitul către un alt stat membru sau o ţară terţă.
(3) În cazurile în care nu au fost stabilite limitele maxime de reziduuri pentru produsele introduse pe teritoriul României dintrun stat membru de origine, autorităţile competente se asigură că toate procedurile necesare sunt urmate pentru stabilirea
limitelor maxime de reziduuri, care pot fi permanente sau temporare, luându-se în considerare bunele practici în agricultură
utilizate de către statul membru de origine şi fără a aduce prejudicii condiţiilor necesare pentru a proteja consumatorii.
(4) Pentru produsele introduse pe teritoriul României, pentru care nu au fost stabilite limite maxime de reziduuri de pesticide
sau pentru care aceste limite diferă substanţial de cele stabilite şi acceptate de statul membru de origine, ca urmare a
introducerii unor limite naţionale de către autorităţile competente pentru a asigura un nivel de protecţie a consumatorilor
disproporţionat în comparaţie cu nivelul de protecţie aplicat de statul membru de origine sau ca urmare a modificărilor privind

controalele efectuate de autorităţile competente, care sunt disproporţionate şi/sau discriminatorii în comparaţie cu cele pentru
producţia internă, şi pentru care se aplică măsuri cu scopul de a interzice sau restricţiona punerea pe piaţă, deoarece
produsul conţine limite maxime de reziduuri de pesticide în exces faţă de limitele maxime de reziduuri de pesticide acceptate
în România, se procedează astfel:
a) România, ca stat membru de destinaţie, notifică imediat măsurile adoptate celuilalt stat membru de origine şi Comisiei
Europene, în termen de 20 de zile de la aplicarea măsurilor;
b) pe baza notificării la care se face referire la lit. a), România, ca stat membru de destinaţie, contactează celălalt stat
membru şi transmite toate informaţiile necesare;
c) pe durata unei perioade de 3 luni de la notificarea prevăzută la lit. a), autorităţile competente vor informa Comisia
Europeană cu privire la rezultatele acestor contacte şi, în special, cu privire la măsurile pe care intenţionează să le aplice,
dacă este cazul, inclusiv limitele maxime de reziduuri pe care le-a agreat cu celălalt stat.
(5) Perioada de validitate a limitelor maxime temporare nu poate depăşi 4 ani. Această perioadă poate să fie legată de
furnizarea, de către statul membru de origine şi/sau alte state membre ale Uniunii Europene care sunt interesate, a
informaţiilor ştiinţifice solicitate de Comisia Europeană pentru a putea stabili limita maximă de reziduuri de pesticide. La
solicitarea acestora, Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie informate cu privire la stadiul
studiilor ştiinţifice stabilite.
(6) Oricare dintre măsurile stabilite la alin. (3) şi (4) trebuie să fie aplicate de autorităţile competente din România, luându-se
în considerare obligaţiile acestora în baza Tratatului de instituire a Comunităţii Economice Europene1) şi, în special, a art. 3036 ale acestuia.
(7) Măsurilor adoptate şi notificate de statele membre în conformitate cu prevederile alin. (4) nu li se aplică Hotărârea
Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul
standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi
statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
664 din 23 iulie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 98/34/CE."
___________

Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene la care România a aderat prin Tratatul de
aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din
)

1

1 iunie 2005.
4. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de
pesticide în şi pe fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 340 din 9 decembrie 1976, p. 2631, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2006/92/CE, Directiva Consiliului 86/362/CE privind
stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene
nr. L 221 din 7 august 1986, p. 37-42, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/7/CE, precum şi
Directiva Consiliului 90/642/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe anumite produse de
origine vegetală, inclusiv fructe şi legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 350 din 14 decembrie
1990, p. 71-79, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/7/CE."
5. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) la prezentul ordin.
___________
*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 bis în afara abonamentului,
care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. - Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substanţele active: clorfenvinfos, desmedifan şi
fenmedifam din secţiunea 1 a anexei "Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise", cap. I "Fructe, legume şi alte
produse vegetale", se aplică de la 21 ianuarie 2008.
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