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2. Seed treatment – latest developments of the EU legislation on plant protection
products.
The Commission gave a presentation on the latest developments of the EU legislation
on plant protection products (Regulation (EC) No 1107/2009). The basic principle, as
referred to in Article 49 of that Regulation, is that seeds can be treated in a Member
State with a plant protection product (PPP) authorised for that use. Member States
shall not prohibit the placing on the market and use of seeds treated with PPP
authorised in at least one Member State. A guidance document on general principles,
good practices, labelling and packaging of treated seed is under development. A first
draft version of the document is expected to be delivered for comments to the members
of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health - Section Plant
Protection Products – Legislation and to members of the Standing Committee on Seeds
by March 2012. At the same time the European Food Safety Authority (EFSA) will
also be consulted for comments.

2. Tratarea seminţelor - cele mai recente evoluţii ale legislaţiei UE privind 
produsele de  protecţie a plantelor
.
Comisia CE a oferit o prezentare cu privire la ultimele evoluţii ale legislaţiei UE
privind produsele de protecţie a plantelor (Regulamentul (CE) 1107/2009). 
Principiul de bază, după cum este menţionat la articolul 49 din acest regulament, este 
faptul că seminţele pot fi tratate într-un stat membru cu un produs de protecţie a 
plantelor (PPP)  autorizat pentru utilizare.  Statele membre nu pot interzice introducerea 
pe piaţă şi utilizarea seminţelor tratate cu PPP autorizat în cel puţin un stat membru. 
Un document de orientare privind principiile generale, bunele practici, etichetarea 
şi ambalarea seminţelor tratate este în curs de dezvoltare. O primă versiune a 
documentului este de aşteptat să fie transmis pentru comentarii către membrii
Comitetului permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală - Secţiunea 
Produse de protectie a plantelor - Legislaţie şi către membrii Comitetului permanent 
pentru seminţe până în martie 2012. În acelaşi timp, Autoritatea Europeană pentru 
Siguranţa Alimentară (EFSA) va fi de asemenea consultată pentru comentarii.


