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DIRECTIVA 2008/…/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din

de stabilire a unui cadru pentru acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a 

pesticidelor

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

                                               

1 JO C 161, 13.7.2007, p.48.
2 JO C 146, 30.6.2007, p.48.
3 Avizul Parlamentului European din 23 octombrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) 

şi Decizia Consiliului din…
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întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu1, 

prezenta directivă stabileşte un cadru juridic comun pentru utilizarea durabilă a 

pesticidelor.

(2) Prezenta directivă ar trebui să se aplice, în prezent, pesticidelor care sunt produse 

fitosanitare. Cu toate acestea, se anticipează extinderea domeniului de aplicare a prezentei 

directive pentru a include în viitor şi produsele biocide.

                                               

1 JO L 242, 10.9.2002, p. 1.
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(3) Măsurile prevăzute prin prezenta directivă ar trebui să nu afecteze şi să fie complementare 

măsurilor prevăzute în alte dispoziţii ale legislaţiei comunitare din acelaşi domeniu, în 

special Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 

sălbatice1, Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 

habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică2, Directiva 2000/60/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de 

politică comunitară în domeniul apei3 , Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile 

reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi 

animală pentru animale4 şi Regulamentul (CE) nr.. /.… din… privind introducerea pe piaţă 

a produselor fitosanitare5. De asemenea, aceste măsuri nu ar trebui să aducă atingere 

măsurilor voluntare, în contextul regulamentelor privind fondurile structurale sau în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR)6.

                                               

1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/105/CE (JO 
L 363, 20.12.2006, p. 368).

2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/105/CE 
3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1. Directivă modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 

15.12.2001, p. 1).
4 JO L 70, 16.3.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 178/2006 al 

Comisiei (JO L 29, 2.2.2006, p. 3).
5 JO - de introdus numărul, data si referinţele de publicare
6 JO L 277, 21.10.2005, p.1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 

2012/2006 (JO L 384, 29.12.2006, p.8).
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(4) Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să 

utilizeze planuri naţionale de acţiune, menite să stabilească obiective, măsuri şi calendare 

în vederea reducerii riscurilor şi efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi 

asupra mediului şi în vederea încurajării dezvoltării şi introducerii unei gestionări integrate 

a dăunătorilor, precum şi a unor tehnici sau abordări alternative, pentru a reduce

dependenţa de utilizarea pesticidelor. Aceste planuri naţionale de acţiune pot fi coordonate 

cu planurile de punere în aplicare elaborate în temeiul altor acte relevante ale legislaţiei 

comunitare şi ar putea fi utilizate pentru gruparea obiectivelor care urmează a fi atinse în 

conformitate cu alte acte din cadrul legislaţiei comunitare referitoare la pesticide.

(5) Schimbul de informaţii privind obiectivele şi acţiunile definite de statele membre în 

planurile lor naţionale de acţiune constituie un element foarte important în realizarea 

obiectivelor prezentei directive. În consecinţă, se cuvine să se ceară statelor membre să 

trimită, în mod regulat, Comisiei şi celorlalte state membre rapoarte privind, în special, 

punerea în aplicare a planurilor lor naţionale de acţiune şi rezultatele acestora, precum şi 

experienţele pe care le-au dobândit.

(6) În vederea pregătirii şi modificării planurilor naţionale de acţiune, este necesar să se 

asigure punerea în aplicare a Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor 

planuri şi programe privind mediul 1.

(7) Este esenţial ca statele membre să creeze sisteme de formare iniţială şi de formare 

suplimentară pentru distribuitori, consilieri şi utilizatorii profesionişti de pesticide, precum 

şi sisteme de certificare pentru înregistrarea acestora, astfel încât cei care folosesc sau vor 

folosi pesticide să fie perfect conştienţi de riscurile potenţiale pe care le prezintă aceste 

produse pentru sănătatea umană şi pentru mediu, precum şi de măsurile care trebuie luate 

pentru reducerea acestor riscuri pe cât posibil. Activităţile de formare destinate 

utilizatorilor profesionişti pot fi coordonate cu cele organizate în cadrul Regulamentului 

(CE) nr. 1698/2005.

                                               

1 JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
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(8) Vânzările de pesticide, inclusiv vânzările pe internet, constituie un element important în 

lanţul de distribuţie şi ar trebui ca utilizatorul final, în special utilizatorii profesionişti, să 

primească, în momentul vânzării, recomandări specifice privind instrucţiunile de siguranţă 

pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Pentru utilizatorii neprofesionişti, care în general 

nu au acelaşi nivel de cunoştinţe şi pregătire în domeniu, ar trebui oferite recomandări, 

privind în special manipularea şi depozitarea în siguranţă a pesticidelor, precum şi privind 

eliminarea ambalajelor.

(9) Date fiind posibilele riscuri provenite din folosirea pesticidelor, publicul larg ar trebui să 

fie mai bine informat cu privire la efectele globale ale utilizării pesticidelor, prin campanii 

de sensibilizare, informaţii transmise prin distribuitori şi alte măsuri corespunzătoare.

(10) În măsura în care manipularea şi aplicarea pesticidelor necesită stabilirea unor exigenţe 

minime în materie de sănătate şi securitate la locul de muncă în vederea prevenirii 

riscurilor asociate expunerii lucrătorilor la aceste produse, precum şi a unor măsuri 

preventive generale şi specifice pentru reducerea acestor riscuri, aceste măsuri sunt 

reglementate atât prin Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia 

sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici 

la locul de muncă1, cât şi prin Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă2;

                                               

1 JO L 131, 5.5.1998, p. 11. Directivă modificată prin Directiva 2007/30/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului (JO L 165, 27.6.2007, p.21).

2 JO L 158, 30.4.2004, p. 50. Versiunea rectificată în JO L 229, 29.6.2004, p.23.
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(11) Deoarece Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 

privind echipamentele tehnice1 va prevedea norme privind introducerea pe piaţă a 

echipamentelor de aplicare a pesticidelor care vor garanta respectarea cerinţelor în materie 

de mediu, se cuvine ca, pentru a reduce efectele nefaste ale pesticidelor asupra sănătăţii 

umane şi asupra mediului provocate de astfel de echipamente, să se prevadă sisteme de 

inspecţie tehnică regulată a echipamentelor de aplicare a pesticidelor deja în folosinţă. 

Statele membre ar trebui să descrie modul în care vor asigura punerea în aplicare a acestor 

cerinţe în cadrul planurilor lor naţionale de acţiune. 

(12) Pulverizarea aeriană a pesticidelor poate avea efecte extrem de dăunătoare asupra sănătăţii 

umane şi asupra mediului, în special din cauza devierii pulverizării. În consecinţă, 

pulverizarea aeriană ar trebui interzisă în general, derogările fiind posibile doar atunci când 

această metodă prezintă avantaje evidente în ceea ce priveşte efectele reduse asupra 

sănătăţii umane şi asupra mediului, în raport cu alte metode de pulverizare, sau atunci când 

nu există soluţii alternative viabile.

(13) Mediul acvatic este sensibil, în special, la pesticide. Prin urmare, este necesar să se acorde 

o atenţie deosebită evitării poluării apelor de suprafaţă şi apelor subterane prin măsuri 

corespunzătoare precum stabilirea de zone tampon şi de protecţie sau plantarea de garduri 

vii de-a lungul cursurilor de apă pentru a reduce expunerea maselor de apă la devierile de 

pulverizare, drenare şi scurgere. Dimensiunile zonelor-tampon ar trebui să depindă în 

special de caracteristicile solului, de proprietăţile pesticidelor, precum şi de caracteristicile 

de natură agricolă ale zonelor vizate. Utilizarea pesticidelor în zonele de captare a apei 

potabile, pe sau de-a lungul rutelor de transport precum liniile de cale ferată, pe suprafeţe 

impermeabile sau dimpotrivă foarte permeabile poate agrava riscul de poluare a mediului 

acvatic. Prin urmare, în astfel de zone, utilizarea pesticidelor ar trebui redusă atât cât este 

posibil sau, după caz, eliminată.

                                               

1 JO L 157, 9.6.2006, p. 24.
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(14) Utilizarea pesticidelor se poate dovedi deosebit de periculoasă în anumite zone foarte 

sensibile precum siturile Natura 2000, protejate în conformitate cu Directiva 79/409/CEE 

şi cu Directiva 92/43/CEE . În alte locuri precum parcurile publice, terenurile de sport şi 

terenurile de joacă pentru copii, riscul de expunere a populaţiei la pesticide este ridicat. 

Prin urmare, utilizarea pesticidelor în aceste zone ar trebui să fie interzisă sau restricţionată 

sau ar trebui ca riscurile prezentate de aceasta să fie reduse la minim.

(15) Manipularea pesticidelor, inclusiv depozitarea, diluarea şi amestecul pesticidelor şi 

curăţarea echipamentelor de aplicare a pesticidelor după folosire, precum şi recuperarea şi 

eliminarea amestecurilor din rezervoare, a ambalajelor golite şi a resturilor de pesticide 

tind în special să conducă la expunerea nedorită a oamenilor şi a mediului. Prin urmare, 

este necesar să se prevadă măsuri specifice care să vizeze aceste activităţi şi care să vină în 

completarea măsurilor prevăzute în Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile1 şi în Directiva 91/689/CEE a Consiliului 

din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase2. Măsurile ar trebui să se adreseze, de 

asemenea, utilizatorilor neprofesionişti, deoarece este foarte posibil să aibă loc erori de 

manipulare datorită lipsei de cunoştinţe în domeniu a acestora.

(16) Punerea în aplicare de către toţi agricultorii a principiilor generale şi a orientărilor specifice 

pentru anumite culturi şi sectoare cu privire la gestionarea integrată a dăunătorilor ar avea 

ca rezultat o utilizare mai bine direcţionată a tuturor măsurilor de control al dăunătorilor, 

inclusiv a pesticidelor. În consecinţă, aceasta contribuie la reducerea în continuare a 

riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu şi a dependenţei de utilizarea pesticidelor. 

Statele membre ar trebui să promoveze gestionarea dăunătorilor cu un consum redus de 

pesticide, în special gestionarea integrată a dăunătorilor, şi să stabilească condiţiile şi 

măsurile necesare punerii în aplicare a acesteia.

                                               

1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
2 JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 

166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).
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(17) Întrucât, în temeiul Regulamentului (CE) nr. …/… * privind introducerea pe piaţă a 

produselor fitosanitare şi al prezentei directive-cadru, punerea în aplicare a principiilor 

gestionării integrate a dăunătorilor este obligatorie şi întrucât principiul subsidiarităţii se 

aplică modului în care sunt puse în aplicare principiile pentru gestionarea integrată a

dăunătorilor, statele membre ar trebui să prezinte modul în care vor asigura punerea în 

aplicare a principiilor gestionării integrate a dăunătorilor în cadrul propriilor planuri 

naţionale de acţiune.

(18) Este necesar să se măsoare progresul realizat în reducerea riscurilor şi a efectelor nefaste 

ale pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului. Indicatorii de risc armonizaţi 

care vor fi stabiliţi la nivel comunitar constituie măsuri adecvate în această privinţă. Statele 

membre ar trebui să folosească aceşti indicatori pentru gestionarea riscurilor la nivel 

naţional şi pentru raportare, iar Comisia ar trebui să calculeze indicatori pentru a evalua 

progresul la nivel comunitar. Ar trebui să se utilizeze datele statistice culese în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. … al Parlamentului European şi al Consiliului din 

... ** privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare1. Pe lângă indicatorii comuni 

armonizaţi, statelor membre ar trebui să li se permită să utilizeze proprii indicatori 

naţionali.

(19) Statele membre ar trebui să stabilească sancţiunile aplicabile în cazul încălcării 

dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive şi să se asigure că acesteasunt 

puse în aplicare. Sancţiunile ar trebui să fie eficace, proporţionale şi cu efect de 

descurajare.

                                               

* JO - de introdus nr. regulamentului menţionat la considerentul (3).
** JO - de introdus numărul, data şi referinţa de publicare.
1 JO L ...
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(20) Deoarece obiectivul prezentei directive, şi anume protejarea sănătăţii umane şi a mediului 

de riscurile posibile asociate utilizării pesticidelor, nu poate fi realizat în mod satisfăcător 

de către statele membre, acesta putând fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta

poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat 

în respectivul articol, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea 

obiectivului respectiv.

(21) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale şi se conformează principiilor 

recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Aceasta 

urmăreşte în special să promoveze integrarea în politicile comunitare a unui nivel înalt de 

protecţie a mediului în conformitate cu principiul dezvoltării durabile, astfel cum este 

prevăzut în articolul 37 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

(22) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate 

în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 

normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei1. 

                                               

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului 
(JO L 200, 22.7.2006, p. 11).
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(23) Comisia ar trebui împuternicită, în special, să stabilească şi să actualizeze anexele la 

prezenta directivă. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt 

destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, printre altele prin 

completarea acesteia cu noi elemente neesenţiale, aceste măsuri trebuie să fie adoptate în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 

1999/468/CE.

(24) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional pentru o mai bună legiferare1, 

statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, 

propriile lor tabele de corespondenţă, care să ilustreze, pe cât posibil, conformitatea dintre 

prezenta directivă şi măsurile de punere în aplicare, şi să le facă publice.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă stabileşte un cadru pentru realizarea unei utilizări durabile a pesticidelor prin 

reducerea riscurilor şi a efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi prin 

promovarea utilizării gestionării integrate a dăunătorilor şi a unor tehnici sau abordări alternative.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta directivă se aplică pesticidelor care sunt produse fitosanitare, astfel cum sunt 

definite la articolul 3 punctul (9) litera (a).

(2) Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere oricăror alte dispoziţii ale legislaţiei 
comunitare relevante.

                                               

1 JO C 321, 31.12.2003, p.1.
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Articolul 3

Definiţii

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

(1) „utilizator profesionist” înseamnă orice persoană care utilizează pesticide în cadrul 

activităţii sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori şi liber-profesionişti, 

atât din sectorul agricol, cât şi din alte sectoare.

(2) „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care introduce un pesticid pe 

piaţă, inclusiv angrosişti, detailişti, vânzători şi furnizori.

(3) „consilier” înseamnă orice persoană care oferă consultanţă în ceea ce priveşte gestionarea 

dăunătorilor şi utilizarea în siguranţă a pesticidelor, în cadrul exercitării unei capacităţi 

profesionale sau al prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de 

consultanţă independente şi serviciile publice de consultanţă, agenţii comerciali, 

producătorii de produse alimentare şi detailiştii, dacă este cazul.

(4) „echipament de aplicare a pesticidelor” înseamnă orice echipament special conceput pentru 

aplicarea pesticidelor, inclusiv accesoriile esenţiale funcţionării sale efective, precum duze, 

manometre, filtre, site şi dispozitive de curăţare a rezervorului.

(5) „pulverizare aeriană” înseamnă aplicarea pesticidelor dintr-o aeronavă (avion sau 

elicopter).
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(6) „gestionarea integrată a dăunătorilor” înseamnă analizarea atentă a tuturor metodelor 

disponibile de protecţie a plantelor şi integrarea ulterioară a unui ansamblu de măsuri 

adecvate destinate să inhibe dezvoltarea populaţiilor de organisme nocive şi să păstreze 

utilizarea produselor fitosanitare şi a altor forme de intervenţie la niveluri care să se 

justifice din punct de vedere economic şi ecologic şi să reducă sau să minimizeze riscurile 

la care sunt expuse sănătatea umană şi mediul. Gestionarea integrată a dăunătorilor pune 

accentul pe creşterea unor culturi sănătoase prin metode care afectează cât mai puţin agro-

sistemele şi încurajează mecanismele naturale de control al dăunătorilor.

(7) „indicator de risc” înseamnă rezultatul unei metode de calcul care este utilizată în 

evaluarea riscurilor pe care le prezintă pesticidele asupra sănătăţii umane şi/sau asupra

mediului.

(8) termenii „apă de suprafaţă” şi „apă subterană” au acelaşi sens ca în Directiva 2000/60/CE.

(9) „pesticide” înseamnă:

a) produse fitosanitare, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr.…1;

b) produse biocide, astfel cum sunt definite în Directiva 98/8/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor 

biodestructive2.

                                               

1 JO - de introdus numărul regulamentului privind introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare menţionat în considerentul (3).

2 JO L 123, 24.4.1998, p.1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2007/70/CE a 
Comisiei (JO L 312, 30.11.2007, p.26).
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Articolul 4

Planurile naţionale de acţiune

(1) Statele membre adoptă planuri naţionale de acţiune pentru a stabili obiective, măsuri şi 

calendare în vederea reducerii riscurilor şi a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii 

umane şi asupra mediului şi în vederea încurajării dezvoltării şi introducerii gestionării 

integrate a dăunătorilor şi a unor abordări sau tehnici alternative, pentru a reduce 

dependenţa de utilizarea pesticidelor.

La întocmirea şi revizuirea planurilor naţionale de acţiune, statele membre ţin seama de 

implicaţiile sociale, economice, de mediu şi de sănătate ale măsurilor prevăzute. Statele 

membre prezintă în planurile naţionale de acţiune modalităţile prin care vor pune în 

aplicare măsuri care se întemeiază pe dispoziţiile articolelor 5-14, pentru a atinge 

obiectivele menţionate la primul paragraf din acest alineat.

(2) Până la….1 statele membre comunică planurile lor naţionale de acţiune Comisiei şi 

celorlalte state membre.

Planurile naţionale de acţiune sunt reexaminate cel puţin o dată la cinci ani şi orice 

modificare semnificativă a acestora este semnalată Comisiei în termenul cel mai scurt.

                                               

1 JO - trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive
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(3) Dacă sunt relevante, Comisia publică pe internet informaţiile comunicate în conformitate 

cu alineatul (2).

(4) În cadrul procesului de elaborare şi de modificare a planurilor naţionale de acţiune, se 

aplică dispoziţiile privind participarea publică prevăzute la articolul 2 din Directiva 

2003/35/CE.

Capitolul II

Formarea, vânzarea de pesticide, informarea şi programele de 

sensibilizare 

Articolul 5

Formarea

(1) Statele membre se asigură că toţi utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii au 

acces la o formare corespunzătoare. Aceasta include formarea iniţială şi formarea 

suplimentară în vederea dobândirii şi actualizării cunoştinţelor, după caz.

Formarea este concepută pentru a asigura că astfel de utilizatori, distribuitori şi consilieri 

dobândesc suficiente cunoştinţe cu privire la temele enumerate la anexa I, ţinându-se 

seama de diferitele roluri şi responsabilităţi ale acestora.
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(2) Până la….1 statele membre instituie sisteme de certificare şi desemnează autorităţile 

competente responsabile cu punerea în aplicare a acestora. Aceste certificate atestă cel 

puţin dobândirea de către utilizatorii profesionişti, distribuitori şi consilieri, fie prin 

formare, fie prin alte mijloace, a unor cunoştinţe suficiente privind temele enumerate la 

anexa I.

Sistemele de certificare includ cerinţe şi proceduri privind acordarea, menţinerea şi 

retragerea de certificate.

(3) Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive referitoare la 

modificarea anexei I, pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice şi ştiinţifice, se adoptă în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 19 alineatul 

(2).

Articolul 6

Cerinţe aplicabile vânzării de pesticide

(1) Statele membre se asigură că cel puţin acei distribuitori care vând pesticide utilizatorilor 

profesionişti au suficienţi angajaţi posesori ai unui certificat de tipul celui menţionat la 

articolul 5 alineatul (2). Aceste persoane se află la dispoziţia clienţilor la momentul 

vânzării pentru a le oferi informaţii privind utilizarea pesticidelor şi instrucţiuni de 

siguranţă referitoare la produsele în cauză, cu privire la sănătatea umană şi mediu.

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca vânzările de pesticide care sunt autorizate 

în vederea unei utilizări profesionale să fie rezervate posesorilor unui certificat de tipul 

celui menţionat la articolul 5 alineatul (2).

                                               

1 JO - patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. 
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(3) Statele membre le solicită distribuitorilor care vând pesticide utilizatorilor neprofesionişti 

să furnizeze informaţii generale cu privire la riscurile asociate utilizării de pesticide, în 

special în ceea ce priveşte pericolele, expunerea, condiţiile adecvate de depozitare, 

manipularea, aplicarea şi eliminarea în siguranţă, în conformitate cu legislaţia comunitară 

privind deşeurile, precum şi cu privire la soluţiile alternative cu risc minim. Statele 

membre le pot solicita producătorilor de pesticide să furnizeze astfel de informaţii.

(4) Măsurile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se instituie până la…1.

Articolul 7

Informarea şi programele de sensibilizare

Statele membre iau măsuri în vederea informării publicului şi a promovării şi facilitării programelor 

de sensibilizare şi a punerii la dispoziţia publicului de informaţii precise şi echilibrate privind 

pesticidele, în special privind riscurile pe care le prezintă acestea în ceea ce priveşte sănătatea 

umană, organismele neţintă şi mediul, precum şi utilizarea de metode alternative nechimice.

Capitolul III

Echipamentul de aplicare a pesticidelor

Articolul 8

Inspecţia echipamentului aflat în folosinţă

(1) Statele membre se asigură că echipamentul de aplicare a pesticidelor de uz profesional face 

obiectul unor inspecţii la intervale de timp regulate. Perioada dintre inspecţii nu depăşeşte 

cinci ani până în 2020 şi nu depăşeşte trei ani după această dată.

                                               

1 JO . şase ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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(2) Până la….1 statele membre se asigură că echipamentul de aplicare a pesticidelor a fost 

inspectat cel puţin o dată. După această dată, numai acele echipamente de aplicare a 

pesticidelor care au trecut cu succes de inspecţie pot fi utilizate în scop profesional.

Orice echipament nou este inspectat cel puţin o dată pe parcursul unei perioade de cinci ani 

după cumpărare.

(3) Prin derogare de la alineatele (1) şi (2) şi ca urmare a unei evaluări a riscurilor pentru 

sănătatea umană şi mediu, inclusiv a unei evaluări privind scara la care se utilizează 

echipamentul, statele membre pot: 

a) stabili diferite calendare şi perioade de inspecţie pentru echipamentele de aplicare a 

pesticidelor care nu sunt utilizate pentru pulverizarea pesticidelor, pentru 

echipamentele de aplicare manuală a pesticidelor sau pulverizatoarele de spate şi 

pentru echipamentele suplimentare de aplicare a pesticidelor care sunt enumerate în 

planul de acţiune naţional prevăzut la articolul 4 şi care sunt utilizate la scară foarte 

redusă; 

Următoarele tipuri de echipamente suplimentare de aplicare a pesticidelor nu pot fi 

considerate, indiferent de condiţii, echipamente utilizate la scară foarte redusă:

(i) echipamente de pulverizare amplasate în trenuri sau în aeronave;

(ii) echipamente de pulverizare cu ajutorul unei rampe mai mari de 3m, inclusiv cele 

amplasate pe echipamentele de semănat.

b) scuti de la inspecţie echipamentele de aplicare manuală a pesticidelor sau 

pulverizatoarele de spate.

                                               

1 JO - şapte ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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(4) Inspecţiile verifică dacă echipamentul de aplicare a pesticidelor îndeplineşte cerinţele 

relevante prevăzute în anexa II, în vederea obţinerii unui grad ridicat de protecţie a

sănătăţii umane şi a mediului. 

Se presupune că echipamentul de aplicare a pesticidelor care respectă standardele 

armonizate elaborate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) respectă cerinţele

esenţiale de sănătate, de siguranţă şi de mediu.

(5) Utilizatorii profesionişti efectuează periodic etalonări şi controale tehnice ale 

echipamentului de aplicare a pesticidelor, conform formării corespunzătoare de care au 

beneficiat în conformitate cu dispoziţiile articolului 5.

(6) Statele membre desemnează organismele responsabile cu punerea în aplicare a sistemelor 

de inspecţie şi informează Comisia în acest sens.

Fiecare stat membru stabileşte sisteme de certificare astfel concepute încât să permită 

verificarea inspecţiilor şi să recunoască certificatele acordate în alte state membre, în 

conformitate cu cerinţele menţionate la alineatul (4) şi în cazul în care perioada care a 

trecut de la efectuarea ultimei inspecţii în alt stat membru este mai mică sau egală cu 

perioada cuprinsă în intervalul dintre inspecţii aplicabil pe propriul său teritoriu.

Statele membre depun eforturi pentru a recunoaşte certificatele emise în alte state membre, 

cu condiţia respectării intervalelor de inspecţie menţionate la alineatul (1).

(7) Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive referitoare la 

modificarea anexei II, pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice şi ştiinţifice, se adoptă în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 19 alineatul 

(2).
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Capitolul IV

Practici şi utilizări specifice

Articolul 9

Pulverizarea aeriană

(1) Statele membre se asigură că pulverizarea aeriană este interzisă.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), pulverizarea aeriană poate fi permisă numai în cazuri 

speciale, cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:

a) nu trebuie să existe alternative viabile sau pulverizarea aeriană trebuie să prezinte 

avantaje clare din punct de vedere al efectelor reduse asupra sănătăţii umane şi 

asupra mediului, în raport cu aplicarea terestră a pesticidelor;

b) pesticidele utilizate trebuie să fie aprobate în mod explicit de statele membre în 

vederea pulverizării aeriene, ca urmare a unei evaluări specifice a riscurilor care 

decurg din pulverizarea aeriană;

c) operatorul care efectuează pulverizarea aeriană trebuie să fie titularul unui certificat 

de tipul celui menţionat la articolul 5 alineatul (2). Pe parcursul perioadei de 

tranziţie, în care sistemele de certificare nu sunt încă operaţionale, statele membre 

pot accepta o altă formă de atestare a competenţelor;

d) întreprinderea responsabilă cu aplicarea pesticidelor prin pulverizare aeriană este 

atestată de o autoritate competentă să autorizeze echipamentele şi aeronavele pentru 

pulverizarea aeriană a pesticidelor.
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(3) Statele membre desemnează autorităţile competente pentru stabilirea condiţiilor specifice 

în care poate fi efectuată pulverizarea aeriană şi informează publicul cu privire la culturile, 

zonele, circumstanţele şi cerinţele specifice de aplicare, inclusiv condiţiile meteorologice, 

pentru care pulverizarea aeriană poate fi permisă.

Autorităţile competente specifică măsurile necesare pentru avertizarea rezidenţilor şi a 

trecătorilor şi pentru protejarea mediului din vecinătatea zonei pulverizate.

(4) Orice utilizator profesionist care doreşte să aplice pesticide prin pulverizare aeriană trebuie 

să prezinte în timp util autorităţii competente o cerere de a aplica pesticide prin pulverizare 

aeriană, însoţită de documente care să demonstreze că sunt întrunite condiţiile menţionate 

la alineatele (2) şi (3). Statele membre pot prevedea ca cererile pentru care nu s-a primit un 

răspuns cu privire la decizia luată, în termenul stabilit de autorităţile competente, să se 

considere aprobate.

(5) Statele membre se asigură că sunt întrunite condiţiile menţionate la alineatele (2) şi (3),

prin efectuarea unei monitorizări corespunzătoare.

(6) Autorităţile competente înregistrează cererile transmise în conformitate cu alineatul (4).
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Articolul 10

Măsuri specifice de protecţie a mediului acvatic şi a apei potabile 

(1) Statele membre se asigură că se adoptă măsuri corespunzătoare de protecţie a mediului 

acvatic şi a rezervelor de apă potabilă de efectele pesticidelor. Aceste măsuri sprijină şi 

sunt compatibile cu dispoziţiile relevante ale Directivei 2000/60/CE şi se conformează

dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. …1.

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) includ:

(a) folosirea de preferinţă a pesticidelor care nu sunt clasificate ca periculoase pentru 

mediul acvatic, în temeiul Directivei 1999/45/CE privind apropierea actelor cu putere 

de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, 

ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase2 şi care nu conţin substanţe 

periculoase prioritare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 16 alineatul (3) din 

Directiva 2000/60/CE;

(b) utilizarea de preferinţă a celor mai eficiente tehnici de aplicare, precum utilizarea 

unui echipament de aplicare a pesticidelor cu deviere mică, în special în cazul 

culturilor verticale precum plantaţiile de hamei şi în cazul livezilor şi podgoriilor;

                                               

1 JO - de introdus numărul regulamentului privind introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare menţionat în considerentul (3).

2 JO L 200, 30.7.1999, p.1. Directivă modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr 
1907/2006 (JO L 396, 30.12.2006, p.1).
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(c) utilizarea unor măsuri de atenuare care să reducă riscul poluării externe cauzate de 

devierea pulverizării, de drenare şi de scurgere. Acestea includ, în cazul în care este 

necesar, stabilirea unor zone-tampon de dimensiuni corespunzătoare pentru 

protejarea organismelor acvatice neţintă şi a unor zone de protecţie pentru sursele de 

apă subterane sau de suprafaţă utilizate pentru captarea apei potabile, zone în care 

pesticidele nu trebuie să fie utilizate sau depozitate;

(d) Reducerea pe cât posibil sau, dacă este cazul, suprimarea aplicării pe sau de-a lungul 

drumurilor, al căilor ferate, al suprafeţelor foarte permeabile sau al altor infrastructuri 

din apropierea apelor subterane sau de suprafaţă sau pe suprafeţe impermeabile cu 

risc mare de scurgere în apele de suprafaţă sau în sistemele de canalizare.

Articolul 11

Reducerea utilizării pesticidelor sau a riscurilor în anumite zone

Ţinând seama de igiena necesară, de cerinţele de sănătate publică şi de biodiversitate sau de 

rezultatele evaluării riscurilor relevante, statele membre se asigură că utilizarea pesticidelor este 

interzisă, limitată sau că riscurile pe care le prezintă aceasta sunt reduse la minim în:

(1) zonele utilizate de public sau de grupurile vulnerabile ale populaţiei, precum parcurile, 

grădinile publice, terenurile de sport, curţile şcolilor şi terenurile de joacă;

(2) zonele protejate, astfel cum sunt definite în Directiva 2000/60/CE, sau alte zone 

identificate în vederea instituirii măsurilor de conservare necesare în conformitate cu 

dispoziţiile Directivei 79/409/CEE şi ale Directivei 92/43/CEE;

(3) zonele tratate recent, utilizate sau accesibile lucrătorilor din agricultură.



6124/5/08 REV 5 RD/pin 23
DG B II/2 RO

Articolul 12

Manipularea şi depozitarea pesticidelor şi tratarea ambalajelor şi a resturilor de pesticide

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele operaţiuni 

efectuate de utilizatori profesionişti şi, după caz, de distribuitori, nu pun în pericol 

sănătatea umană sau mediul:

(a) depozitarea, manipularea, diluarea şi amestecul pesticidelor înainte de utilizare;

(b) manipularea ambalajelor şi a resturilor de pesticide;

(c) eliminarea amestecurilor din rezervoare rămase după aplicare;

(d) curăţarea echipamentului utilizat după aplicare;

(e) recuperarea sau eliminarea resturilor de pesticide şi a ambalajelor acestora în 

conformitate cu legislaţia comunitară privind deşeurile.

(2) Statele membre iau toate măsurile necesare cu privire la pesticidele autorizate pentru 

utilizatorii neprofesionişti, pentru a evita operaţiunile de manipulare periculoase. Aceste 

măsuri pot prevedea utilizarea pesticidelor cu toxicitate redusă, a soluţiilor deja preparate 

şi limite privind dimensiunea containerelor sau ambalajelor. 

(3) Statele membre se asigură că spaţiile de depozitare a pesticidelor pentru uz profesional 

sunt construite astfel încât să împiedice emisiile accidentale. O atenţie deosebită trebuie să 

fie acordată amplasamentului, dimensiunilor şi materialelor de construcţie.
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Articolul 13

Gestionarea integrată a dăunătorilor

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru promovarea gestionării dăunătorilor cu un 

consum redus de pesticide, acordând prioritate, oricând este posibil, metodelor nechimice 

şi, dintre practicile şi produsele disponibile pentru aceeaşi problemă a dăunătorilor, 

practicilor şi produselor cu cele mai mici riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu. 

Gestionarea dăunătorilor cu un consum redus de pesticide include gestionarea integrată a 

dăunătorilor, precum şi agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea 

produselor ecologice1.

(2) Statele membre instituie sau susţin crearea condiţiilor necesare punerii în aplicare a 

gestionării integrate a dăunătorilor. În special, statele membre se asigură că utilizatorii 

profesionişti au la dispoziţie informaţii şi instrumente pentru monitorizarea dăunătorilor şi 

pentru luarea deciziilor, precum şi servicii de consultanţă privind gestionarea integrată a 

dăunătorilor.

(3) Până la 30 iunie 2013, statele membre prezintă Comisiei un raport privind punerea în 

aplicare a alineatelor (1) şi (2) şi, în special, privind prezenţa condiţiilor necesare pentru 

punerea în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor.

(4) Statele membre prezintă, în cadrul planurilor naţionale de acţiune menţionate la articolul 4, 

modalităţile prin care se asigură că principiile generale ale gestionării integrate a 

dăunătorilor, astfel cum sunt prevăzute la anexa III sunt puse în aplicare de către toţi 

utilizatorii profesionişti de pesticide până la 1 ianuarie 2014 cel târziu.

Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive referitoare la 

modificarea anexei III, pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice şi ştiinţifice, se adoptă în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 19 alineatul 

(2).

                                               

1 JO L 189, 20.7.2007, p.1.
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(5) Statele membre instituie măsurile necesare de stimulare a utilizatorilor profesionişti în 

vederea punerii în aplicare a unor orientări specifice pentru anumite culturi sau sectoare cu 

privire la gestionarea integrată a dăunătorilor, pe bază de voluntariat. Autorităţile publice 

şi/sau organizaţiile care îi reprezintă pe anumiţi utilizatori profesionişti pot elabora astfel 

de orientări. Statele membre fac trimiteri la acele orientări pe care le consideră pertinente şi 

potrivite în cadrul planurilor naţionale de acţiune, elaborate în conformitate cu articolul 4.

Capitolul V

Indicatori, rapoarte şi schimburi de informaţii

Articolul 14

Indicatori

(1) Se stabilesc indicatori de risc armonizaţi, menţionaţi în anexa IV. Cu toate acestea, statele 

membre pot continua să folosească indicatorii naţionali existenţi sau pot adopta alţi 

indicatori adecvaţi, pe lângă cei armonizaţi.

Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive referitoare la 

modificarea anexei IV, pentru a ţine seama de evoluţiile tehnice şi ştiinţifice, se adoptă în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 19 alineatul 

(2).

(2) Statele membre:

(a) calculează indicatorii de risc armonizaţi prevăzuţi la alineatul (1), folosind datele 

statistice culese în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. ...*şi alte date relevante;

(b) identifică tendinţele în ceea ce priveşte utilizarea anumitor substanţe active;

                                               

** JO: a se introduce numărul regulamentului menţionat în considerentul 18.
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(c) identifică elementele prioritare, precum substanţele active, culturile, regiunile sau 

practicile care necesită o atenţie deosebită sau bunele practici care pot constitui 

exemple în vederea realizării obiectivelor prezentei directive de reducere a riscurilor 

şi efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi de 

încurajare a dezvoltării şi introducerii procesului de gestionare integrată a 

dăunătorilor şi a unor tehnici sau abordări alternative pentru a reduce dependenţa de 

utilizarea pesticidelor.

(3) Statele membre comunică Comisiei şi altor state membre rezultatele evaluărilor desfăşurate 

în conformitate cu alineatul (2).

(4) Comisia calculează indicatorii de risc la nivel comunitar folosind datele statistice culese în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. ...* şi alte date relevante, în vederea estimării 

tendinţelor în materie de riscuri asociate utilizării pesticidelor.

Comisia foloseşte aceste date şi informaţii şi în scopul de a evalua progresul înregistrat în 

realizarea obiectivelor altor politici comunitare care vizează reducerea efectelor 

pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.

Articolul 15

Raportarea

Comisia prezintă periodic Parlamentului European şi Consiliului un raport privind progresul 

înregistrat în ceea ce priveşte punerea în aplicare a prezentei directive, însoţit, după caz, de 

propuneri de amendamente.

                                               

* JO: a se introduce numărul regulamentului menţionat în considerentul 18.
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Capitolul VI

Dispoziţii finale

Articolul 16

Sancţiuni

Statele membre stabilesc sancţiunile aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor naţionale adoptate în 

temeiul prezentei directive şi iau toate măsurile necesare în vederea asigurării punerii lor în 

aplicare. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare.

Statele membre comunică aceste dispoziţii Comisiei până la ……*, şi informează fără întârziere 

Comisia în legătură cu orice modificare ulterioară.

Articolul 17

Taxe şi tarife

(1) Statele membre îşi pot recupera costurile asociate activităţilor desfăşurate în baza

obligaţiilor care decurg din prezenta directivă prin intermediul unor taxe sau tarife.

(2) Statele membre se asigură că taxele sau tarifele menţionate la alineatul (1) sunt stabilite

într-o manieră transparentă şi că acestea corespund costului real al activităţilor desfăşurate.

                                               

* JO - trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 18

Standardizarea

(1) Standardele menţionate la articolul 8 alineatul (4) din prezenta directivă se stabilesc în 

conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 98/34/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri 

pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al 

normelor privind serviciile societăţii informaţionale1.

Solicitarea de elaborare a acestor standarde poate fi realizată în consultare cu comitetul 

menţionat la articolul 19 alineatul (1).

(2) Comisia publică referinţele standardelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard nu acoperă în mod 

satisfăcător cerinţele esenţiale pe care le reglementează, Comisia sau statul membru 

respectiv îşi prezintă poziţia, expunând, de asemenea, motivele care stau la baza acesteia,

comitetului înfiinţat prin Directiva 98/34/CE. Comitetul emite un aviz fără întârziere.

În funcţie de avizul comitetului, Comisia decide publicarea, nepublicarea, publicarea cu 

restricţii, păstrarea integrală, păstrarea cu restricţii sau retragerea referinţelor standardului 

armonizat respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

                                               

1 JO L 204, 21.7.1998, p.37. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE a 
Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p.81).
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Articolul 19

Procedura de comitet

(1) Comisia este asistată de către Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea 

animalelor înfiinţat în temeiul articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire 

a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii 

Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei 

produselor alimentare1.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1) - (4) şi 

articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din 

respectiva decizie.

Articolul 20

Cheltuieli

Pentru a sprijini instituirea unei politici şi a unor sisteme armonizate în domeniul utilizării durabile 

a pesticidelor, Comisia poate finanţa:

(1) dezvoltarea unui sistem armonizat, inclusiv a unei baze de date adecvate pentru culegerea 

şi stocarea tuturor informaţiilor privind indicatorii de risc asociaţi pesticidelor şi punerea 

acestor informaţii la dispoziţia autorităţilor competente, a altor părţi interesate şi a 

publicului;

                                               

1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 
575/2006 al Comisiei (JO L 100, 8.4.2006, p.3).
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(2) realizarea studiilor necesare pregătirii şi elaborării dispoziţiilor legislative, inclusiv 

adaptarea anexelor la prezenta directivă la progresul tehnic;

(3) dezvoltarea orientărilor şi a bunelor practici pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei 

directive.

Articolul 21

Transpunerea

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …*.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conţin o trimitere la 

prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. 

Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care

le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

                                               

* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
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Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene.

Articolul 23

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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ANEXA I

Temele de formare menţionate la articolul 5

1. Toată legislaţia relevantă referitoare la pesticide şi la utilizarea acestora.

2. Pericole şi riscuri asociate pesticidelor şi modalităţile de identificare şi control ale acestora, 

în special:

(a) riscurile pentru oameni (operatori, rezidenţi, trecători, persoane care intră în zonele 

tratate şi persoane care manipulează sau consumă produse tratate), precum şi modul 

în care aceste riscuri sunt agravate de factori precum fumatul;

(b) simptomele otrăvirii cu pesticide şi măsurile de prim-ajutor;

(c) riscurile pentru plantele neţintă, pentru insectele folositoare, fauna sălbatică, 

biodiversitate şi mediu în general.

3. Noţiuni privind strategiile şi tehnicile de gestionare integrată a dăunătorilor, strategiile şi 

tehnicile de gestionare integrată a culturilor, principiile agriculturii ecologice, informaţii 

privind principiile generale, precum şi orientări specifice pentru anumite culturi sau 

sectoare cu privire la gestionarea integrată a dăunătorilor.

4. Iniţiere în evaluarea comparativă la nivel de utilizator, pentru a ajuta utilizatorii 

profesionişti să aleagă, într-o situaţie dată, produsul cu cele mai puţine efecte secundare 

asupra sănătăţii umane, asupra organismelor neţintă şi asupra mediului, dintre toate 

produsele autorizate, pentru a remedia o anumită problemă cu dăunătorii.
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5. Măsuri menite să reducă la minim riscurile pentru oameni, pentru organismele neţintă şi 

pentru mediu: practici de lucru sigure pentru depozitarea, manipularea şi amestecul 

pesticidelor, precum şi eliminarea ambalajelor goale, a altor materiale contaminate şi a 

surplusului de pesticide (inclusiv amestecurile rămase în rezervor) sub formă concentrată 

sau diluată; metode recomandate pentru a controla expunerea operatorului (echipament de 

protecţie individuală).

6. Proceduri de pregătire a echipamentului de aplicare a pesticidelor în vederea utilizării, 

inclusiv etalonarea acestuia, şi proceduri de funcţionare, astfel încât să prezinte riscuri 

minime pentru utilizator, pentru alţi oameni, pentru speciile de plante şi animale neţintă, 

precum şi pentru biodiversitate şi mediu.

7. Utilizarea şi întreţinerea echipamentului de aplicare a pesticidelor şi tehnicile specifice de 

pulverizare (de exemplu, pulverizarea volumelor mici, duzele cu deviere mică), precum şi 

obiectivele controlului tehnic al pulverizatorilor în folosinţă şi metodele de ameliorare a 

calităţii pulverizării.

8. Măsuri de urgenţă pentru protejarea sănătăţii umane şi a mediului în caz de deversare 

accidentală şi contaminare.

9. Structuri de monitorizare a sănătăţii şi facilităţi de acces la dotările publice pentru a 

semnala orice incident sau incident bănuit.

10. Păstrarea evidenţei utilizării pesticidelor, în conformitate cu legislaţia relevantă.
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ANEXA II

Cerinţe în materie de sănătate, siguranţă şi protecţia mediului legate de inspecţia echipamentului de 

aplicare a pesticidelor

Inspecţia echipamentului de aplicare a pesticidelor acoperă toate aspectele importante în vederea 

atingerii unui înalt grad de siguranţă şi protecţie pentru sănătatea umană şi pentru mediu. 

Eficacitatea optimă a aplicării ar trebui asigurată printr-o bună operare a dispozitivelor şi a 

funcţiilor echipamentului pentru a garanta îndeplinirea următoarelor obiective.

Echipamentul de aplicare a pesticidelor trebuie să funcţioneze în mod fiabil şi să fie folosit în mod 

corespunzător, în scopul pentru care a fost conceput, pentru a garanta că pesticidele pot fi dozate şi 

distribuite cu exactitate. Echipamentul trebuie să fie într-o stare de funcţionare care să permită cu 

uşurinţă umplerea şi golirea completă a acestuia în deplină siguranţă şi să prevină scurgerea 

pesticidelor. De asemenea, trebuie să permită curăţarea completă cu uşurinţă. În plus, trebuie să 

garanteze siguranţa operaţiilor şi să poată fi controlat şi oprit imediat din locul operatorului. Atunci 

când sunt necesare, reglările trebuie să fie simple, precise şi să poată fi reproduse.

Ar trebui să se acorde o atenţie deosebită următoarelor elemente:

(1) Elementele de transmisie

Elementele de siguranţă ale arborelui de transmisie şi elementele de siguranţă ale conectorului la 

alimentarea electrică trebuie să se afle la locul lor şi în stare bună şi nimic nu trebuie să împiedice 

dispozitivele de protecţie sau orice piesă de transmisie mobilă sau rotativă să îşi îndeplinească 

funcţiile, astfel încât să se asigure protecţia operatorului.
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(2) Pompa

Volumul pompei trebuie adaptat nevoilor echipamentului, iar pompa trebuie să funcţioneze corect 

pentru a garanta o rată de aplicare stabilă şi fiabilă. Pompa nu trebuie să aibă scurgeri.

(3) Agitarea

Dispozitivele de agitare trebuie să asigure o recirculare adecvată, astfel încât concentraţia să fie 

omogenă în tot amestecul de lichid pentru pulverizare din rezervor.

(4) Rezervorul

Rezervoarele, precum şi indicatoarele de nivel, dispozitivele de umplere, sitele şi filtrele, sistemele 

de golire şi de clătire, precum şi dispozitivele de amestecare trebuie să funcţioneze astfel încât să 

reducă la minim deversarea accidentală, distribuirea neregulată a concentraţiei, expunerea 

operatorului şi depunerile din rezervor.

(5) Sistemele de măsură, comandă şi reglare

Toate dispozitivele de măsură, de pornire şi de oprire, de reglare a presiunii şi/sau a debitului 

trebuie să fie calibrate corespunzător şi să funcţioneze în mod corect şi nu trebuie să existe scurgeri. 

Controlul presiunii şi acţionarea dispozitivelor de reglare a presiunii trebuie să fie uşor de realizat în 

timpul aplicării. Dispozitivele de reglare a presiunii trebuie să îşi menţină o presiune de lucru 

constantă pentru un regim de funcţionare constantă a pompei, pentru a garanta aplicarea unui volum 

constant.
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(6) Ţevile şi conductele

Ţevile şi conductele trebuie să fie într-o stare bună pentru a evita perturbări ale debitului lichidelor 

sau deversări accidentale în caz de spargere. Nu trebuie să existe scurgeri la nivelul ţevilor şi 

conductelor atunci când echipamentul este utilizat la presiunea maximă de operare.

(7) Filtrele

În vederea evitării turbulenţelor şi a unei repartizări neomogene a conţinutului, filtrele trebuie să fie 

în stare bună, iar ţesătura acestora trebuie să corespundă mărimii duzelor din pulverizator. Atunci 

când există, sistemul de indicare a înfundării filtrelor trebuie să funcţioneze corect.

(8) Rampa (pentru echipamentul de pulverizare a pesticidelor prin intermediul unei rampe 

orizontale aflate aproape de cultura sau materialul care este tratat)

Rampa trebuie să fie în stare bună şi stabilă în toate direcţiile. Sistemele de fixare şi reglare, precum 

şi dispozitivele care permit amortizarea mişcărilor neintenţionate şi compensarea pantei trebuie să 

funcţioneze în mod corespunzător.

(9) Duzele

Duzele trebuie să funcţioneze corect, astfel încât să se evite orice scurgere în momentul opririi 

pulverizării. Pentru a asigura omogenitatea pulverizării, debitul fiecărei duze nu trebuie să devieze 

semnificativ faţă de debitul nominal indicat în tabelele furnizate de fabricant.
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(10) Distribuirea

Distribuirea transversală şi verticală (în cazul aplicării pe culturile verticale) a amestecului de 

produse pentru pulverizare în zona vizată trebuie să se facă uniform, dacă este cazul.

(11) Ventilatorul (pentru echipamentul de pulverizare a pesticidelor cu flux de aer)

Ventilatorul trebuie să fie în stare bună şi să producă un curent de aer stabil şi fiabil.
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ANEXA III

Principiile generale ale gestionării integrate a dăunătorilor 

(1) Prevenirea apariţiei şi /sau eliminarea organismelor dăunătoare ar trebui să se realizeze sau 

să fie sprijinită prin intermediul mai multor metode şi în special prin:

– rotaţia culturilor;

– utilizarea unor tehnici de cultivare adecvate (de exemplu tehnica semănatului tardiv, 

datele şi densităţile semănatului, subînsămânţarea, aratul de conservare, curăţarea şi 

însămânţarea directă);

– utilizarea, după caz, a varietăţilor rezistente/tolerante, precum şi a seminţelor şi 

materialului săditor standard/certificat;

– utilizarea fertilizării echilibrate, a unor practici de stropire cu var şi de 

irigare/drenare;

– prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare prin măsuri de igienă (de exemplu, 

prin curăţarea permanentă a maşinilor şi a echipamentului);

– protejarea şi răspândirea organismelor benefice importante, de exemplu, prin măsuri 

adecvate de protejare a plantelor sau prin utilizarea infrastructurilor ecologice 

înăuntrul şi în afara locurilor de producţie.
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(2) Organismele dăunătoare trebuie să fie monitorizate cu ajutorul unor metode şi instrumente 

adecvate, atunci când acestea sunt disponibile. Printre instrumentele adecvate ar trebui să 

se numere observaţiile efectuate în câmp, precum şi sistemele fiabile din punct de vedere 

ştiinţific pentru avertizare sonoră, prognoză şi diagnoză timpurie, atunci când este posibil, 

precum şi apelarea la consultanţă din partea unor profesionişti calificaţi.

(3) Pe baza rezultatelor monitorizării, utilizatorul profesionist trebuie să decidă dacă şi când să 

aplice măsurile de protecţia plantelor. Valorile-limită solide şi fiabile din punct de vedere 

ştiinţific sunt componente esenţiale în procesul de luare a deciziilor. Pentru organismele 

dăunătoare, valorile-limită stabilite pentru regiunea în cauză, zonele specifice, culturile şi 

condiţiile climaterice speciale trebuie luate în considerare înainte de aplicarea 

tratamentelor, atunci când acest lucru este posibil.

(4) Metodele durabile biologice, fizice şi alte metode nechimice trebuie preferate metodelor 

chimice dacă acestea asigură un control corespunzător al dăunătorilor.

(5) Pesticidele aplicate trebuie să fie cât se poate de specifice pentru ţinta vizată şi trebuie să 

aibă efecte secundare minime asupra sănătăţii umane, asupra organismelor neţintă şi asupra

mediului.

(6) Utilizatorul profesionist ar trebui să menţină utilizarea pesticidelor şi alte forme de 

intervenţie la nivelurile minime necesare, de exemplu prin aplicarea unor doze reduse, prin 

frecvenţa redusă a aplicării sau prin aplicări parţiale, în condiţiile în care nivelul de risc 

pentru vegetaţie este acceptabil, iar acestea nu măresc riscul de dezvoltare a rezistenţei în 

cadrul populaţiilor de organisme dăunătoare.
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(7) Atunci când se cunoaşte riscul rezistenţei faţă de o măsură de protecţie a plantelor şi când 

nivelul organismelor dăunătoare necesită aplicări repetate de pesticide pe culturi, ar trebui 

aplicate strategiile anti-rezistenţă disponibile, pentru menţinerea eficacităţii produselor. 

Aceasta ar putea include utilizarea pesticidelor multiple cu modalităţi diferite de acţiune.

(8) Pe baza înregistrărilor referitoare la utilizarea pesticidelor şi a monitorizării organismelor 

dăunătoare, utilizatorul profesionist ar trebui să verifice reuşita măsurilor de protecţie a 

plantelor aplicate.
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ANEXA IV

Indicatori de risc armonizaţi
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I. INTRODUCERE

1. La 18 iulie 2006, Comisia a înaintat Consiliului o propunere de directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acţiuni 

comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor. Propunerea se bazează pe 

articolul 175 alineatul (1) din tratat.

2. Parlamentul European şi-a dat avizul în primă lectură la 23 octombrie 20071 .

Comitetul Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor şi-au dat avizul la 14 iunie 

şi, respectiv, la 1 februarie 2007.

3. La 19 mai 2008, Consiliul a adoptat poziţia comună, în conformitate cu articolul 251 din 

tratat.

II. OBIECTIVE

Propunerea are ca obiectiv protejarea sănătăţii umane şi animale şi a mediului împotriva 

efectelor negative ale utilizării pesticidelor în agricultură şi în ecosistem.  Scopul directivei 

este de a reduce riscurile utilizării pesticidelor într-o măsură compatibilă cu protecţia necesară 

a culturilor. 

Aceasta prevede în special:

- crearea unor planuri naţionale de acţiune (NAP) în vederea reducerii riscurilor şi a 
efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului;

- informarea, sensibilizarea şi formarea consilierilor şi a utilizatorilor profesionişti de 
pesticide;

- cerinţele concrete impuse pentru vânzarea de pesticide;

- inspectarea periodică a echipamentelor de aplicare a pesticidelor;

- interzicerea pulverizării aeriene cu derogări posibile;

                                               
1 14183/07.
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- măsurile specifice pentru protejarea mediului acvatic împotriva poluării cu pesticide;

- restricţia utilizării pesticidelor în anumite zone;

- cerinţele privitoare la manipularea şi depozitarea pesticidelor, a ambalajelor şi a 
resturilor de pesticide;

- stabilirea unor standarde obligatorii privind gestionarea integrată a dăunătorilor; precum şi

- definirea unor indicatori de risc pentru măsurarea evoluţiei utilizării pesticidelor.

III. ANALIZA POZIȚIEI COMUNE

1. Observaţii generale

Poziţia comună a Consiliului concordă în linii generale cu poziţia adoptată de Comisie 

şi de Parlamentul European, în măsura în care:

- confirmă obiectivele şi majoritatea dispoziţiilor propuse de Comisie şi sprijinite 

de Parlamentul European;

- incorporează o mare parte a amendamentelor adoptate de Parlamentul European în 

primă lectură. 

Amendamentele 6, 17, 43, 49, 52, 60, 61, 62, 63, 68, 85, 93, 95, 103, 106, 112, 

122, 137 şi 155 sunt incorporate în totalitate.

Amendamentele 13, 18, 29, 35, 36, 39, 42, 48, 51, 54, 59, 64, 87, 90, 114, 146 şi 

164 sunt acceptate în spiritul lor sau incorporate parţial.

Amendamentele 1, 5, 16, 22, 23, 28, 30, 32, 37, 40, 55, 57, 58, 69, 72, 77, 84, 88, 

91, 96, 98, 99, 102, 104, 120, 121, 138 şi 139 nu au fost incorporate, Consiliul 

împărtăşind poziţia Comisiei.
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Amendamentele 2-4, 7-11, 15, 19-21, 24-27, 31, 33, 44, 46, 47, 50, 53, 56, 65, 66, 

70, 71, 74, 76, 78, 79, 81-83, 92, 94, 97, 100, 101, 105, 107-111, 113, 115-119, 

133, 135, 141, 143, 151 şi 153, care au fost acceptate de Comisie, nu au fost 

incluse în poziţia comună, Consiliul neîmpărtăşind opiniile Comisiei. 

Poziţia comună cuprinde, de asemenea, alte modificări, care nu au fost prevăzute de 

către Parlamentul European şi care abordează o serie de preocupări exprimate de către 

statele membre în cursul negocierilor. 

Au fost introduse, de asemenea, o serie de amendamente tehnice sau de redactare pentru 

a defini domeniul de aplicare a anumitor dispoziţii, pentru a explicita formularea 

directivei şi pentru a asigura o mai mare coerenţă cu formularea din proiectul de 

regulament privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, de asemenea, pentru 

a garanta siguranţa juridică sau pentru a consolida coerenţa regulamentului cu alte 

instrumente comunitare.

Comisia a acceptat poziţia comună adoptată de către Consiliu.

2. Observaţii specifice

 Temei juridic

Amendamentul 1 nu a fost acceptat de către Consiliu considerând că articolul 175 

alineatul (1) este temeiul juridic corect şi suficient.

 Definiţii

Următoarele modificări au fost aduse propunerii originale:

- definiţia „utilizării” a fost eliminată nefiind considerată necesară;

- conceptul de capacitate profesională sau de serviciu comercial a fost incorporată 

în definiţia „consilierului”;



6124/5/08 REV 5 ADD 1 df/ALB/cm 5
DG B II RO

- definiţiile „echipamentului de aplicare a pesticidelor” şi a „accesoriilor de aplicare 

a pesticidelor” au fost unificate;

- definiţia „gestionării integrate a dăunătorilor” a fost mutată din propunerea de 

regulament privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare în prezenta 

propunere; precum şi

- au fost adăugate definiţiile „apelor de suprafaţă” şi „apelor subterane”. 

Amendamentul 29 privind introducerea unei definiţii a pesticidelor ca produse 

fitosanitare a fost incorporată în poziţia comună, deşi a fost respins de Comisie.  

Consiliul a extins această definiţie la produsele biocide 

 Planurile naţionale de acţiune

Parlamentul European şi Consiliul au fost de acord în privinţa următoarelor elemente:

- statele membre ar trebui să ia în considerare implicaţiile de sănătate ale măsurilor 

prevăzute;

- planurile naţionale de acţiune ar trebui să descrie modul în care statele membre 

aplică directiva (îndeosebi măsurile care decurg din articolele 5-14) pentru a 

reduce dependenţa de utilizarea pesticidelor;

- informaţiile primite de Comisie cu privire la aceste planuri naţionale de acţiune ar 

trebui să fie disponibile pe internet.

Consiliul nu a considerat oportună luarea în considerare a altor amendamente, îndeosebi 

a celor privind stabilirea unor obiective cantitative de reducere a utilizării.  Consiliul a 

preferat să se concentreze asupra reducerii riscurilor, mai degrabă decât asupra definirii 

unor obiective de reducere a utilizării.
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 Formarea

Consiliul a introdus dispoziţii pentru a se asigura oferirea de formare iniţială şi 

suplimentară. Această preocupare a fost împărtăşită de Parlamentul European. De 

asemenea, Consiliul a luat în considerare una din sugestiile formulate de Parlamentul 

European cu privire la anexa I privind iniţierea în evaluarea comparativă pentru a ajuta 

utilizatorii profesionişti să aleagă pesticidul adecvat cu cele mai puţine efecte secundare 

asupra oamenilor şi asupra mediului.

Consiliul a considerat, de asemenea, util să specifice că formarea ar trebui să ia în 

considerare diferitele roluri şi responsabilităţi ale persoanelor care se ocupă de 

pesticide: utilizatori, distribuitori şi consilieri. În plus, Consiliul a incorporat o 

dispoziţie care prevede că sistemele de certificare a formării instituite de statele membre 

includ cerinţe şi proceduri privind acordarea, menţinerea şi retragerea de certificate. 

 Cerinţele impuse pentru vânzarea de pesticide

Consiliul a luat în considerare sugestia Parlamentului potrivit căreia persoanele care 

vând pesticide utilizatorilor profesionişti oferă consiliere nu doar cu privire la pesticid, 

ci şi la instrucţiunile de siguranţă cu privire la sănătatea umană şi la mediu.

Consiliul a adăugat, de asemenea, cerinţa pentru distribuitorii care vând pesticide 

utilizatorilor neprofesionişti să ofere în plus informaţii referitoare la produsele cu risc 

scăzut. Mai mult, Consiliul a modificat acest articol pentru a permite unei persoane care 

deţine un certificat să nu fie prezentă fizic şi să fie totuşi accesibilă într-un alt mod. 

Consiliul a considerat necesară asigurarea acestei flexibilităţi pentru micii comercianţi 

cu amănuntul.

 Informarea şi programele de sensibilizare

Parlamentul European a dezvoltat considerabil articolul 7, dar Consiliul nu a putut 

accepta toate sugestiile făcute de acesta. Cu toate acestea, Consiliul a reţinut cerinţa ca 

informaţiile oferite publicului referitoare la pesticide să fie precise şi echilibrate.
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 Inspecţia echipamentului aflat în folosinţă

Consiliul a acceptat toate amendamentele Parlamentului, cu o singură excepţie, 

referitoare la inspecţia echipamentelor pentru utilizare profesională. Asemeni 

Parlamentului, Consiliul a considerat necesar un grad mai mare de precizie cu privire la 

intervalele dintre inspecţii, dar a mers mai departe solicitând intervale mai scurte între 

inspecţii începând cu anul 2020.

Cu toate acestea, Consiliul a considerat că ar fi disproporţionat să solicite inspectarea 

tuturor echipamentelor de aplicare manuală a pesticidelor sau a pulverizatoarelor de 

spate şi a introdus o opţiune de scutire a acestora. Consiliul a incorporat, de asemenea, 

posibilitatea, în urma unei evaluări a riscurilor, stabilirii unor calendare şi perioade de 

inspecţie diferite pentru anumite tipuri de echipamente utilizate la scară redusă.

Mai mult, Consiliul a considerat necesar, de asemenea, să solicite ca utilizatorii 

profesionişti să efectueze periodic etalonări şi controale tehnice ale echipamentelor de 

aplicare. 

În fine, Consiliul a hotărât ca statele membre să instituie un sistem de certificare cu 

recunoaştere reciprocă.

 Pulverizarea aeriană

Deşi Consiliul este de acord cu Parlamentul cu privire la abordarea generală a acestei 

chestiuni şi a acceptat amendamentul 63 şi parte din amendamentul 64, Consiliul nu a 

considerat necesare acele amendamente care riscau să genereze sarcini administrative 

excesive pentru autorităţile competente.

Consiliul a modificat propunerea originală pentru a specifica faptul că produsele 

utilizate trebuie aprobate în urma unei evaluări a riscurilor şi că întreprinderile care 

oferă pesticide prin pulverizare aeriană trebuie certificate, şi pentru a oferi opţiunea 

acordului tacit pentru cererile de pulverizare aeriană de către autorităţile competente 

după expirarea unui anumit termen. 
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 Măsuri specifice de protecţie a mediului acvatic 

Consiliul a incorporat amendamentul 68 pentru a sublinia importanţa protecţiei apei 

potabile. Articolul 10 a fost, de asemenea, modificat pentru a acorda preferinţă 

pesticidelor care nu conţin substanţe periculoase.

Referitor la amendamentul 70 privind crearea obligatorie de zone tampon, Consiliul a 

considerat mai adecvată dezvoltarea articolului 10 pentru a acoperi o gamă mai largă de 

măsuri de atenuare care ar putea fi aplicate în cazul în care este necesar.

 Reducerea utilizării pesticidelor sau a riscurilor în anumite zone

Textul a fost reformulat pentru a oferi statelor membre opţiunea de a reduce riscurile 

pesticidelor atunci când sunt utilizate în anumite zone. Consiliul nu a putut accepta 

amendamentele Parlamentului în acest domeniu.

 Manipularea, depozitarea şi tratarea ambalajelor şi a resturilor de pesticide

Consiliul a reformulat textul articolului 12 alineatele (1) şi (3) pentru a clarifica faptul că 

acele măsuri se aplică numai utilizatorilor profesionişti şi, după caz, consilierilor. A 

adăugat, de asemenea, o dispoziţie privind recuperarea şi eliminarea resturilor şi a 

ambalajelor de pesticide. Consiliul nu a considerat amendamentele Parlamentului relevante.

 Gestionarea integrată a dăunătorilor

Opiniile Consiliului şi Parlamentului asupra acestei chestiuni sunt, într-o mare măsură, 

convergente. În special, Consiliul poate sprijini amendamentele 85 şi 122 ale 

Parlamentului pentru a include o nouă anexă la propunere care să cuprindă principiile 

generale ale gestionării integrate a dăunătorilor. Consiliul poate fi, de asemenea, de 

acord cu anumite părţi ale amendamentelor 164 şi 87.

În plus, Consiliul a înlocuit termenul de agricultură cu consum redus de pesticide cu cel 

de gestionare a dăunătorilor cu consum redus de pesticide şi a precizat că acest concept 

include gestionarea integrată a dăunătorilor şi agricultura ecologică.
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 Indicatori

Consiliul a împărtăşit opinia Comisiei potrivit căreia amendamentele privind includerea 

utilizării sunt nerelevante. Consiliul a acceptat doar în parte amendamentul 93 şi 

principiul inclus în amendamentul 95.

 Comitologie

Consiliul a luat în considerare acele amendamente, adaptând unele articole la noua 

decizie privind comitologia (17, 52, 62, 103, 137 şi 155).

IV. CONCLUZII

Consiliul consideră că poziţia sa comună reprezintă o soluţie echilibrată şi realistă la o serie 

de preocupări exprimate de statele membre cu privire la propunerea Comisiei şi aşteaptă cu 

interes o discuţie constructivă cu Parlamentul European în vederea obţinerii unui acord viabil 

cu privire la această directivă.

____________________
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2006/0132 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

în temeiul articolului 251 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul CE privind poziţia 
comună a Consiliului asupra adoptării unei directive a Parlamentului European şi a 
Consiliului de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în scopul unei utilizări 

durabile a pesticidelor 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

1 CONTEXT 

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European şi către 
Consiliu: 
[document COM(2006)373 final – 2006/0304COD]: 

14 iulie 2006 

Data avizului Comitetului Economic şi Social European: 14 martie 2007 

Data avizului Comitetului Regiunilor: 13 februarie 2007 

Data avizului Parlamentului European, prima lectură: 23 octombrie 2007 

Data adoptării poziţiei comune (cu unanimitate): 19 mai 2008 

2 OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI 
Scopul propunerii este de a remedia actuala lacună legislativă în ceea ce priveşte faza de 
utilizare a pesticidelor la nivelul UE şi de a formula un minim de norme comune privind 
utilizarea pesticidelor, în aşa fel încât să se reducă riscurile pentru sănătatea umană şi pentru 
mediul înconjurător. 

Propunerea cuprinde o serie de măsuri de punere în aplicare a principalelor acţiuni din 
Strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor, COM (2006)372 final, din 12 iulie 
2006 şi constituie cea mai importantă parte dintr-un pachet de acţiuni legislative şi 
nelegislative din cadrul strategiei. 

3 OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA POZIŢIA COMUNĂ 

3.1 Observaţii generale 
Comisia a acceptat în totalitate, parţial sau în principiu, 94 din cele 123 de amendamente 
adoptate de Parlamentul European în prima lectură. În poziţia comună, au fost introduse, 
textual sau ca sens, 37 de amendamente. 

Comisia a acceptat acele amendamente care clarificau sau îmbunătăţeau textul sau care făceau 
trimiterile cuvenite la noile norme de comitologie. Comisia nu a acceptat amendamentele care 
modificau temeiul juridic al propunerii, care erau de prisos sau neclare, care introduceau 
incertitudini juridice, creau o povară administrativă disproporţionată sau nu erau în 
concordanţă cu obiectivul general al directivei. 

Consiliul a fost de acord să preia amendamentele parlamentare, în special pe cele privind 
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noile norme de comitologie, adăugarea ideii de promovare a metodelor alternative ca obiect al 
directivei, înfiinţarea unui portal internet de către Comisie, noţiunea de perfecţionare, 
stabilirea unui interval maxim între inspecţiile echipamentului şi enunţarea, în anexă, a 
principiilor generale ale managementului integrat al organismelor dăunătoare. 

Comisia consideră că poziţia comună nu modifică semnificativ abordarea sau obiectivele 
propunerii şi poate, aşadar, să o susţină în forma sa actuală. 

3.2 Observaţii detaliate 

3.2.1 Amendamente propuse de Parlament, acceptate de Comisie şi incluse în totalitate, 
parţial sau în principiu în poziţia comună 

Amendamentele 17, 52, 62, 103, 137 şi 155 au fost incluse în poziţia comună, deoarece 
introduc trimiteri adecvate la noile norme de comitologie. 

Amendamentele 6, 43, 49, 60, 61, 63, 68, 85, 93, 95, 106, 112, 114 şi 122 au fost incluse în 
principiu în poziţia comună. Aceste amendamente au introdus o trimitere la perfecţionare, au 
furnizat, într-o anexă nouă, principiile generale ale managementului integrat al organismelor 
dăunătoare, au precizat faptul că punerea în aplicare a măsurilor directivei trebuie să fie 
descrisă în planurile naţionale de acţiune, au evidenţiat importanţa monitorizării pulverizării 
aeriene şi au adus clarificări. 

Amendamentele 13, 18, 35, 36, 38, 39, 42, 48, 51, 54, 59, 64, 87, 90, 146 şi 164 au fost 
incluse parţial, în diferite proporţii, în scopul de a furniza clarificări şi explicaţii.  

3.2.2 Amendamente propuse de Parlament, respinse de Comisie, dar incluse în totalitate, 
parţial sau în principiu în poziţia comună 

Amendamentul 29, care definea pesticidele ca produse de protecţie a plantelor, a fost respins 
de Comisie, întrucât definiţia nu este corectă şi nu concordă cu intenţia Comisiei de a lua în 
considerare includerea biocidelor într-o etapă ulterioară. Amendamentul a fost inclus, în 
principiu, în poziţia comună, deoarece Parlamentul European şi Consiliul au convenit că o 
definiţie a pesticidelor era necesară. Definiţia votată de PE constituie însă doar o parte din 
definiţia adoptată în poziţia comună (care defineşte pesticidele drept produse de protecţie a 
plantelor şi produse biocide). 

3.2.3 Amendamente propuse de Parlament şi respinse de Comisie şi de Consiliu, care nu 
sunt incluse în poziţia comună 

Amendamentul 1 a fost respins atât de Comisie, cât şi de Consiliu, deoarece modifică temeiul 
juridic al propunerii.  

Amendamentul 5 a fost respins deoarece restrânge subiectul schimbului de experienţă la 
obiectivele îndeplinite. 

Amendamentul 16 poate da naştere la confuzii, deoarece introduce dispoziţii cu privire la 
răspundere, în situaţia în care există deja o directivă privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător. Comisia şi Consiliul l-au respins din acest motiv. 

Amendamentele 22 şi 99 au fost considerate inacceptabile de către Comisie şi nu au fost 
incluse în poziţia comună, deoarece ar fi introdus o incertitudine juridică. 

Comisia şi Consiliul au respins amendamentele 23, 30 şi 37 din cauza lipsei de claritate.  

Amendamentul 28 nu a fost inclus în poziţia comună, deoarece această nouă definiţie nu este 
necesară. 
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Amendamentul 32 nu concordă cu propunerea Comisiei (reducerea dependenţei înseamnă 
reducerea nu numai a utilizării pesticidelor, ci şi a recurgerii la pesticide în general) şi a fost 
respins de către Comisie şi Consiliu din acest motiv. 

Amendamentele 40, 120 şi 121 riscau să creeze o povară administrativă disproporţionată fără 
să aducă avantaje clare şi au fost, prin urmare, respinse atât de Comisie, cât şi de Consiliu. 

Amendamentul 55, care este impracticabil (neprofesioniştii nu ar putea să cumpere produse, 
iar indicaţiile specializate ar fi obligatorii înainte de cumpărare), a fost considerat inacceptabil 
de către Comisie şi nu a fost inclus în poziţia comună. 

Amendamentele 57 şi 84 sunt nerealiste (termenele respective sunt greu de scurtat) şi au fost 
respinse atât de Comisie, cât şi de Consiliu. 

Amendamentul 58 este de prisos şi a fost aşadar respins de Comisie, ca şi de Consiliu.  

Amendamentul 69 este incorect: problema este dacă produsele dăunează mediului acvatic şi 
nu dacă pot pătrunde în acest mediu. Amendamentul a fost considerat inacceptabil de către 
Comisie şi nu a fost inclus în poziţia comună. 

Amendamentul 72 ar fi constituit o repetare a altor dispoziţii din cuprinsul acestei directive 
(dispoziţiile cu privire la formare) şi din alte documente legislative (Directiva 91/414/CEE). 
Comisia şi Consiliul l-au respins din acest motiv. 

Amendamentul 77, care ar putea fi impracticabil (evaluările de riscuri pot să nu fie 
întotdeauna disponibile) şi în neconcordanţă cu propunerea Comisiei [principiul precauţiei se 
aplică la litera (a)], a fost considerat inacceptabil de către Comisie şi nu a fost inclus în poziţia 
comună. 

Amendamentele 88 şi 102 ar afecta puterea de decizie a Comisiei. Comisia şi Consiliul le-au 
respins din acest motiv. 

Amendamentele 91, 96, 98 şi 104 au fost considerate inacceptabile de către Comisie, întrucât 
nu este nevoie de indicatori de utilizare pentru a evalua utilizarea; pertinente în acest scop 
sunt datele concrete referitoare la utilizare. Aceste amendamente nu au fost incluse în poziţia 
comună. 

Amendamentele 138 şi 139 nu sunt coerente cu propunerea Comisiei. Comisia şi Consiliul le-
au respins din acest motiv. 

3.2.4 Amendamente propuse de Parlament, acceptate în totalitate, parţial sau în principiu 
de Comisie, dar care nu sunt incluse în poziţia comună 
Amendamentele 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 44, 46, 47, 50, 
53, 56, 65, 66, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 92, 94, 97, 100, 101, 105, 107, 108, 109, 110, 
111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 133, 135, 141, 143, 151 şi 153 au fost acceptate în 
totalitate, parţial sau în principiu de Comisie, dar nu au fost incluse în poziţia comună Ele 
clarifică sau îmbunătăţesc dispoziţiile respective şi se referă la fixarea unor obiective 
cantitative de reducere a utilizării, la adoptarea de măsuri fiscale, la redactarea unor rapoarte 
de referinţă pentru a pregăti elaborarea planurilor naţionale de acţiune, la prevenirea utilizării 
ilegale a produselor, la informarea publicului larg, la măsurile de avertizare a vecinilor înainte 
de fiecare pulverizare, la crearea unor zone de protecţie, fără pesticide, în jurul zonelor 
vulnerabile şi la temele formării de specialitate. 

3.2.5 Modificări suplimentare aduse propunerii de către Consiliu 
În articolul 3, s-a eliminat definiţia termenului „utilizare”, deoarece acesta nu apare decât în 
titlu. În definiţia termenului „consilier” s-a adăugat noţiunea de consultanţă cu titlu 
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profesional sau ca serviciu comercial. S-a eliminat definiţia „accesoriilor de aplicare a 
pesticidelor”, conţinutul acesteia fiind preluat în definiţia „echipamentului de aplicare a 
pesticidelor”. Definiţia „managementului integrat al organismelor dăunătoare” a fost preluată 
în această propunere din propunerea de regulament privind introducerea pe piaţă a produselor 
de protecţie a plantelor. S-a adăugat o definiţie a „apei de suprafaţă” şi „freatice” cu trimitere 
la Directiva cadru privind apa. 

În articolul 4, s-a adăugat, printre obiectivele planurilor naţionale de acţiune, încurajarea 
dezvoltării şi introducerii unor tehnici şi abordări alternative, precum managementul integrat 
al organismelor dăunătoare. 

Articolul 6 a fost modificat în sensul de a permite angajaţilor posesori ai unui certificat să nu 
fie fizic prezenţi la locul vânzării. 

Articolul 8 a fost reorganizat şi modificat prin introducerea unor dispoziţii privind prima 
inspecţie a echipamentului nou şi scutirea totală de inspecţii a echipamentului de aplicare 
manuală, a pulverizatoarelor de spate şi a echipamentelor cu sau fără pulverizator utilizate pe 
scară foarte mică (exceptând echipamentele instalate pe aeronave sau pe trenuri şi 
pulverizatoarele cu rampă mai mari de 3 metri). S-a adăugat un amendament pentru a se 
asigura că utilizatorii efectuează calibrări şi verificări tehnice regulate ale echipamentului. 
S-au inclus dispoziţii privind recunoaşterea reciprocă a certificatelor eliberate în diferitele 
state membre. 

Articolul 9 a fost reorganizat şi modificat prin adăugarea precizării că autorizarea produselor 
trebuie să aibă la bază o evaluare specifică a riscurilor, prin introducerea unor dispoziţii 
privind perioada de tranziţie în care sistemele de certificate nu sunt încă operaţionale şi prin 
introducerea cerinţei ca întreprinderile furnizoare de aplicaţii de pulverizare aeriană să fie 
atestate. S-a adus o modificare pentru a introduce posibilitatea aprobării tacite a cererilor în 
cazul în care solicitanţii nu primesc răspuns într-un anumit termen, care urmează să fie stabilit 
de autorităţile competente. 

Articolul 10 a fost reorganizat şi modificat pentru a încuraja folosirea de preferinţă a 
produselor care nu conţin substanţe periculoase prioritare şi prin eliminarea obligativităţii de a 
crea zone de protecţie de dimensiuni corespunzătoare. 

Articolul 11 a fost modificat, introducându-se unele dispoziţii privind zonele recent tratate, 
utilizate de lucrătorii agricoli sau accesibile acestora şi dându-se statelor membre posibilitatea 
să reducă riscurile în loc să interzică sau să reducă utilizarea pesticidelor. 

Articolul 12 a fost modificat pentru a include sub incidenţa dispoziţiilor sale nu numai 
utilizatorii, ci şi distribuitorii, unde este cazul, pentru a introduce o referire la recuperarea sau 
eliminarea resturilor şi ambalajelor şi pentru a preciza că dispoziţiile alineatelor (1) şi (3) se 
aplică numai utilizatorilor profesionişti. 

Articolul 13 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei „agricultură cu consum redus de 
pesticide” cu sintagma „management al organismelor dăunătoare cu un consum redus de 
pesticide”, precizându-se că aceasta din urmă include atât managementul integrat al 
organismelor dăunătoare, cât şi agricultura ecologică. 

Articolul 14 a fost reorganizat. 

S-a adăugat propunerii un articol 16a cu privire la taxe şi tarife. 

A fost adăugată o anexă aparte pentru enumerarea indicatorilor de risc. 
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4 CONCLUZIE 
O serie de modificări introduse de Consiliu a contribuit la clarificarea propunerii. Cu toate că 
unele amendamente diluează propunerea, în special în ceea ce priveşte inspectarea 
echipamentului de aplicare, procesarea cererilor de derogări şi protejarea mediului acvatic, 
textul rămâne în ansamblu acceptabil. Prin urmare, Comisia acceptă poziţia comună adoptată 
la 19 mai 2008. 
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