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Amendament depus deRebecca Harms

Amendamentul 14
Titlu

Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de stabilire a unui cadru pentru 
acţiuni comunitare în vederea utilizării 
durabile a pesticidelor

Directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de stabilire a unui cadru pentru 
acţiuni comunitare în vederea utilizării 
atente a pesticidelor

Or. en

Justificare

Sustainable use could be understood as continuous use of pesticides. However, given wide-
ranging health concerns, rather careful or reduced use is to be achieved.

This is a horizontal amendment. If approved, the rest of the text should be changed 
accordingly.
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Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 15
Articolul 1

Prezenta directivă stabileşte un cadru de 
realizare a unei utilizări mai durabile a 
pesticidelor prin reducerea riscurilor şi 
efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a 
mediului într-o măsură compatibilă cu 
protejarea necesară a culturilor.

Prezenta directivă stabileşte un cadru de 
realizare a unei utilizări mai durabile a 
pesticidelor prin reducerea riscurilor şi 
efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a 
mediului şi prin reducerea dependenţei de 
pesticide şi a intensităţii utilizării acestora, 
în conformitate cu principiul precauţiei.

Or. en

Justificare

The precautionary principle should, in addition of being the principle underlying the 
evaluation/authorisation of pesticides as addressed in the Regulation, also be the principle 
underlying a strategy for minimising the use of pesticides  because of their potentially harmful 
properties.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 16
Articolul 3 litera (ha) (nouă)

(ha) „managementul integrat al cultivării” 
înseamnă:
o metodă de cultivare prin care 
îngrăşămintele şi pesticidele sunt folosite, 
doar în măsura în care povara acestor 
elemente asupra mediului este redusă, pe 
cât posibil, acordând prioritate măsurilor 
preventive în creşterea plantelor, selecţia 
soiurilor adaptate şi utilizarea practicilor şi 
metodelor non-chimice.    

Or. en

Justificare

It is not sufficient to include a definition of integrated pest management (IPM) because IPM 
only includes aspects of plant protection. Integrated crop management is a more appropriate 
system to consider because it is a complete integrated system, combining nutrient strategy, 
pest management, conservation objectives and crop quality. Since there is interdependency 
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between nutrient, pest, and quality management, simultaneous action on all key elements of 
integrated crop management can result in a maximisation of both environmental quality and 
product quality.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 17
Articolul 4 alineatul (3)

(3) Dacă este cazul, Comisia pune la 
dispoziţia ţărilor terţe informaţiile 
comunicate în conformitate cu alineatul (2).

(3) Comisia pune la dispoziţia ţărilor terţe şi 
publicului informaţiile comunicate în 
conformitate cu alineatul (2).

Or. en

Justificare

The public as consumers and users of the landscape has an interest in the use of pesticides 
and has therefore to be involved in the process.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 18
Articolul 4 alineatul (4)

(4) În vederea elaborării şi modificării 
planurilor naţionale de acţiune, se aplică 
dispoziţiile privind participarea publică 
prevăzute la articolul 2 din Directiva 
2003/35/CE.

(4) În vederea elaborării şi modificării 
planurilor naţionale de acţiune, se aplică 
dispoziţiile privind participarea publică 
prevăzute la articolul 2 din Directiva 
2003/35/CE. Autorităţile competente 
iniţiază un proces de consultare publică 
prin care interesele consumatorilor şi cele 
privind mediul sunt reprezentate în mod 
echitabil.   

Or. en

Justificare

The participants to public consultations should be pesticide producers and users and 
environmental/consumer/organic farmer groups.
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Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul 19
Articolul 5 alineatul (3)

(3) Comisia, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 18 alineatul (3), 
poate modifica anexa I în vederea adaptării 
la progresul ştiinţific şi tehnic.

eliminat

Or. de

Justification

Folgeänderung, da Absätze 2 und 3 in Artikel 18 entfallen.

Amendament depus dePilar Ayuso

Amendamentul20
Articolul 6 alineatul (1)

(1) Statele membre se asigură că 
distribuitorii care vând pesticide considerate 
toxice sau foarte toxice, în conformitate cu 
Directiva 1999/45/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului, dispun, în 
efectivul lor, de cel puţin o persoană 
posesoare a unui certificat menţionat la 
articolul 5 alineatul (2), care să poată fi 
prezentă şi disponibilă la punctul de 
vânzare pentru a oferi informaţii clienţilor 
privind utilizarea pesticidelor.

(1) Statele membre se asigură că 
distribuitorii care vând pesticide, dispun, în 
efectivul lor, de cel puţin o persoană 
posesoare a unui certificat menţionat la 
articolul 5 alineatul (2), care să poată fi 
disponibilă pentru a oferi informaţii 
clienţilor privind utilizarea pesticidelor.

Or. es

Justificare

La información no siempre se proporciona en el lugar de venta del producto. A veces tiene 
lugar en la misma explotación.

Amendament depus dePilar Ayuso

Amendamentul21
Articolul 7
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Statele membre promovează şi facilitează 
programele de sensibilizare şi furnizarea de 
informaţii destinate marelui public în ceea 
ce priveşte pesticidele, în special efectele 
acestora asupra sănătăţii şi mediului, precum 
şi substitutele lor nechimice.

Statele membre promovează şi facilitează 
programele de sensibilizare şi furnizarea de 
informaţii destinate utilizatorilor 
profesionişti şi neprofesionişti, în ceea ce 
priveşte pesticidele, în special efectele 
acestora asupra sănătăţii şi mediului, precum 
şi substitutele lor nechimice.

Or. es

Justificare

Los programas deberían estar destinados a las personas sobre las que recae la 
responsabilidad derivada de una correcta utilización de los productos pesticidas.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 22
Articolul 7

Programe de sensibilizare
Statele membre promovează şi facilitează 
programele de sensibilizare şi furnizarea de 
informaţii destinate marelui public în ceea 
ce priveşte pesticidele, în special efectele 
acestora asupra sănătăţii şi mediului, 
precum şi substitutele lor nechimice.

Inspecţia echipamentului de aplicare a 
pesticidelor acoperă toate aspectele 
importante pentru asigurarea unui nivel 
ridicat de securitate şi protejare a sănătăţii 
umane şi a mediului, şi garantarea unei 
eficacităţi optime a aplicării.

Or. de

Justification

Die Sicherung von Ausbringungsgeräten und -methoden ist sicherzustellen und beinhaltet 
bereits eine Information über Gesundheits- und Umweltauswirkungen von Pestizidem oder 
nicht chemischer Alternativen.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 23
Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

(2) Inspecţiile verifică dacă echipamentul şi 
accesoriile de aplicare a pesticidelor satisfac 
cerinţele esenţiale de sănătate, securitate şi 

(2) Inspecţiile verifică dacă echipamentul şi 
accesoriile de aplicare a pesticidelor satisfac 
cerinţele esenţiale de sănătate, securitate şi 
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mediu prevăzute la anexa II. mediu.

Or. de

Justification

Folgeänderung aus der Streichung von Anhang II.

Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul 24
Articolul 8 alineatul (5)

(5) Comisia, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 18 alineatul (3), 
poate modifica anexa II în vederea 
adaptării la progresul tehnic.

eliminat

Or. de

Justification

Folgeänderung aus der Streichung von Anhang II.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 25
Articolul 9

(1) Statele membre interzic pulverizarea 
aeriană la care se face referire la alineatele
(2)-(6).

(1) Statele membre autorizează pulverizarea 
aeriană în conformitate cu dispoziţiile 
alineatelor (2)-(5).

(2) Statele membre definesc şi aduc la 
cunoştinţa publicului culturile, zonele şi 
nevoile particulare de aplicare pentru care 
pulverizarea aeriană poate fi autorizată prin 
derogare de la alineatul (1).

(2) Statele membre definesc şi aduc la 
cunoştinţa publicului culturile, zonele şi 
nevoile particulare pentru care pulverizarea 
aeriană poate fi autorizată.

(3) Statele membre desemnează autorităţile 
competente pentru acordarea derogărilor şi 
informează Comisia în acest sens.

(3) Statele membre desemnează autorităţile 
competente pentru acordarea aprobărilor şi 
informează Comisia în acest sens.

(4) Derogările pot fi acordate doar în cazul 
în care sunt întrunite următoarele condiţii:

(4) Aprobările pot fi acordate doar în cazul 
în care sunt întrunite următoarele condiţii:

(a) nu trebuie să existe alternative viabile, (a) nu trebuie să existe alternative viabile şi 
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sau pulverizarea aeriană trebuie să prezinte 
avantaje clare din punct de vedere al 
impacturilor reduse asupra sănătăţii şi a 
mediului, în raport cu aplicarea terestră a 
pesticidelor;

justificabile din punct de vedere economic, 
sau pulverizarea aeriană trebuie să prezinte 
avantaje clare din punct de vedere al 
impacturilor reduse asupra sănătăţii şi a 
mediului, în raport cu aplicarea terestră a 
pesticidelor;

(b) pesticidele folosite trebuie autorizate în 
mod explicit pentru pulverizarea aeriană;

(b) pesticidele folosite trebuie autorizate în 
mod explicit pentru pulverizarea aeriană;

(c) operatorul care efectuează pulverizarea 
aeriană trebuie să fie titularul unui certificat 
astfel cum este menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

(c) pilotul sau operatorul care pregăteşte şi
efectuează pulverizarea aeriană trebuie să fie 
titularul unui certificat astfel cum este 
menţionat la articolul 5 alineatul (2).

Autorizarea menţionează măsurile necesare 
pentru avertizarea rezidenţilor, a trecătorilor 
şi pentru protejarea mediului din 
vecinătatea zonei pulverizate.

Autorizarea menţionează măsurile necesare 
pentru avertizarea rezidenţilor, a trecătorilor 
şi pentru protejarea împrejurimilor zonei 
pulverizate.

Orice utilizator profesionist care doreşte să 
aplice pesticide prin pulverizare aeriană 
trebuie să depună o cerere la autoritatea 
competentă însoţită de informaţii care să 
demonstreze că sunt întrunite condiţiile 
menţionate la alineatul (4).

Orice utilizator profesionist care doreşte să 
aplice pesticide prin pulverizare aeriană 
trebuie să depună o cerere la autoritatea 
competentă însoţită de informaţii care să 
demonstreze că sunt întrunite condiţiile 
menţionate la alineatul (4).

(6) Autorităţile competente păstrează o 
evidenţă scrisă a derogărilor acordate.

Or. de

Justification

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft gibt es keine fachliche 
Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen hat das Sprühen aus der Luft eine lange 
Tradition. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem hohen Aufwand 
verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus der Luft leicht kontrollierbaren und 
reduzierten Einsatz von Pestiziden. Durch nationale Regelungen werden bereits 
heute Pflichten (wie z. B. Abstände zur Wohnbebauung) so angewandt, dass eine erhöhte 
Gefährdung der Umwelt und des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann.

Amendament depus dePilar Ayuso

Amendamentul26
Articolul 9 alineatul (2)

(2) Statele membre definesc şi aduc la 
cunoştinţa publicului culturile, zonele şi 

(2) Statele membre definesc şi aduc la 
cunoştinţa publicului culturile şi nevoile 
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nevoile particulare de aplicare pentru care 
pulverizarea aeriană poate fi autorizată prin 
derogare de la alineatul (1).

particulare de aplicare pentru care 
pulverizarea aeriană poate fi autorizată prin 
derogare de la alineatul (1).

Or. es

Justificare

No tiene sentido establecer una clasificación de zonas para la autorización de la 
pulverización aérea, ya que pueden variar de un año a otro. La determinación de las zonas 
corresponderá a las autoridades competentes previstas en el apartado 3 de este artículo 
propuesto por la Comisión.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 27
Articolul 10 alineatul (1)

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când se folosesc pesticide în apropierea 
maselor de apă, se acordă prioritate:

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când se folosesc pesticide în apropierea 
maselor de apă, în special, a maselor de apă  
destinate utilizării ca apă potabilă, se 
acordă prioritate:

(a) produselor care nu sunt periculoase
pentru mediul acvatic;

(a) produselor care nu prezintă un risc 
ridicat de pătrundere în mediul acvatic;

(b) celor mai eficiente tehnici de aplicare, 
precum şi la folosirea materialului de 
aplicare prin care se limitează deriva.

(b) celor mai eficiente tehnici de aplicare, 
precum şi la folosirea materialului de 
aplicare prin care se limitează deriva.

Or. de

Justification

Wasserkörper, die der Humanversorgung dienen, sollten speziell geschützt werden, um die 
Vorgaben des Artikels 7 der Wasserrahmenrichtlinie sicher zu stellen.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 28
Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf

(2) Statele membre se asigură că sunt 
amenajate, pe câmpurile din apropierea 
cursurilor de apă, zone de protecţie potrivite, 

(2) Statele membre se asigură că sunt 
amenajate, pe câmpurile din apropierea 
cursurilor de apă, zone de protecţie de cel 
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în interiorul cărora folosirea sau depozitarea 
pesticidelor sunt interzise, în special pentru a 
proteja zonele de captare a apei potabile 
stabilite în conformitate cu articolul 7 
alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE;

puţin 10 metri lăţime, în interiorul cărora 
folosirea sau depozitarea pesticidelor sunt 
interzise, în special pentru a proteja zonele 
de captare a apei potabile stabilite în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din 
Directiva 2000/60/CE;

Or. en

Justificare

Spraying zones should be strict and there should be a guarantee of buffer zones of 10 metres 
as a minimum.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 29
Articolul 10 alineatul (4)

(4) Statele membre se asigură că aplicarea 
pesticidelor se va reduce pe cât posibil, se va 
suprima chiar pe sau de-a lungul rutelor, 
căilor ferate, sau pe suprafeţele foarte 
permeabile sau alte infrastructuri din 
apropierea apelor subterane sau de suprafaţă, 
sau pe suprafeţele impermeabile unde riscul 
de formare de şiroaie în apele de suprafaţă 
sau în canalele de scurgere este ridicat.

(4) Statele membre se asigură că aplicarea 
pesticidelor se va reduce drastic, se va 
suprima chiar pe sau de-a lungul rutelor, 
căilor ferate, sau pe suprafeţele foarte 
permeabile sau alte infrastructuri din 
apropierea apelor subterane sau de suprafaţă, 
sau pe suprafeţele impermeabile unde riscul 
de formare de şiroaie în apele de suprafaţă 
sau în canalele de scurgere este ridicat.

Or. en

Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul 30
Articolul 11

Statele membre se asigură, ţinând cont de 
cerinţele necesare de igienă şi siguranţă 
publică, că următoarele măsuri sunt 
adoptate:

Statele membre se asigură, ţinând cont de 
cerinţele necesare de igienă şi siguranţă 
publică, că următoarele măsuri sunt 
adoptate:

(a) folosirea pesticidelor este interzisă sau
limitată la minimul necesar în zonele 

(a) folosirea pesticidelor este limitată la 
minimul necesar în zonele utilizate de 
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utilizate de marele public sau de grupurile 
sensibile ale populaţiei, cel puţin în parcuri, 
grădini publice, terenuri de sport, curţi de 
recreaţie şi terenuri de joacă;

marele public sau de grupurile sensibile ale 
populaţiei, cel puţin în parcuri, grădini 
publice, terenuri de sport, curţi de recreaţie 
şi terenuri de joacă;

(b) folosirea pesticidelor este interzisă sau
limitată la ariile speciale de conservare sau 
la alte arii identificate în vederea adoptării 
măsurilor de conservare necesare în 
conformitate cu articolele 3 şi 4 din 
Directiva 79/409/CEE şi articolele 6, 10 şi 
12 din Directiva 92/43/CEE.

(b) folosirea pesticidelor este limitată la 
ariile speciale de conservare sau la alte arii 
identificate în vederea adoptării măsurilor de 
conservare necesare în conformitate cu 
articolele 3 şi 4 din Directiva 79/409/CEE şi 
articolele 6, 10 şi 12 din Directiva 
92/43/CEE.

Interdicţia sau restricţia menţionată la 
litera (b) se poate baza pe rezultatele 
evaluărilor de riscuri pertinente.

Or. de

Amendament depus dePilar Ayuso

Amendamentul31
Articolul 11 alineatul (1) litera (a)

(a) folosirea pesticidelor este interzisă sau
limitată la minimul necesar în zonele 
utilizate de marele public sau de grupurile 
sensibile ale populaţiei, cel puţin în parcuri, 
grădini publice, terenuri de sport, curţi de 
recreaţie şi terenuri de joacă;

(a) folosirea pesticidelor este limitată la 
minimul necesar în zonele utilizate de 
marele public sau de grupurile sensibile ale 
populaţiei, cel puţin în parcuri, grădini 
publice, terenuri de sport, curţi de recreaţie 
şi terenuri de joacă;

Or. es

Amendament depus dePilar Ayuso

Amendamentul32
Articolul 12 alineatul (1) partea introductivă

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a se asigura că operaţiunile următoare 
nu pun în pericol sănătatea sau siguranţa 
oamenilor şi a mediului:

(1) Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a se asigura că operaţiunile următoare
realizate de utilizatorii profesionişti nu pun 
în pericol sănătatea sau siguranţa oamenilor 
şi a mediului:
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Or. es

Justificare

Hay que aclarar que la medida propuesta por la Comisión no tendría ningún sentido en el 
caso de los usos privados.

Amendament depus dePilar Ayuso

Amendamentul33
Articolul 13

(1) Statele membre iau toate măsurile
necesare pentru promovarea agriculturii cu 
un consum redus de pesticide, inclusiv lupta 
împotriva organismelor dăunătoare şi pentru 
a determina utilizatorii profesionişti de 
pesticide să arate mai mult interes faţă de 
mediu atunci când îşi aleg măsurile de 
protejare a culturilor, dând prioritate, de 
fiecare dată când este posibil, soluţiilor cu 
risc minim sau, dintre produsele disponibile, 
celor care prezintă un impact minim asupra 
sănătăţii şi a mediului, pentru a remedia 
aceeaşi problemă a organismelor dăunătoare.

(1) Comisia Europeană stabileşte un 
program pentru introducerea măsurilor
necesare, adaptate la diferite culturi, 
destinate promovării agriculturii cu un 
consum redus de pesticide, inclusiv lupta 
împotriva organismelor dăunătoare şi pentru 
a determina utilizatorii profesionişti de 
pesticide să arate mai mult interes faţă de 
mediu atunci când îşi aleg măsurile de 
protejare a culturilor, dând prioritate, de 
fiecare dată când este posibil, soluţiilor cu 
risc minim sau, dintre produsele disponibile, 
celor care prezintă un impact minim asupra 
sănătăţii şi a mediului, pentru a remedia 
aceeaşi problemă a organismelor dăunătoare.

(2) Statele membre creează sau susţin 
crearea tuturor condiţiilor necesare punerii 
în aplicare a managementului integrat al 
organismelor dăunătoare.
(3) În special, statele membre se asigură că 
agricultorii au la dispoziţie sisteme, mai 
ales de formare, în conformitate cu 
articolul 5, şi instrumente potrivite pentru a 
supraveghea organismele dăunătoare şi a 
lua decizii, precum şi servicii de 
consultanţă privind managementul integrat 
al organismelor dăunătoare.
(4) Până la 30 iunie 2013, statele membre 
întocmesc un raport către Comisie privind 
punerea în aplicare a alineatelor (2) şi (3) 
şi, în special, punerea în aplicare a 
condiţiilor necesare de aplicare a 
managementului integrat al organismelor 
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dăunătoare.
(5) Statele membre se asigură că, până cel 
târziu la 1 ianuarie 2014, toţi utilizatorii 
profesionişti de pesticide pun în aplicare 
standardele generale de management 
integrat al organismelor dăunătoare.
(6) Statele membre stabilesc toate măsurile 
necesare de stimulare a agricultorilor de a 
pune în aplicare standardele 
managementului integrat al organismelor
dăunătoare, specifice diferitelor culturi.
(7) Standardele generale ale 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare menţionate la alineatul (5) sunt 
întocmite în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 52 din Regulamentul 
(CE) nr. […].
(8) Standardele managementului integrat 
al organismelor dăunătoare specifice 
diferitelor culturi, menţionate la alineatul 
(6) se pot întocmi în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 6 alineatul 
(3) din Directiva 98/34/CE.

Or. es

Justificare

La gestión integrada es demasiado compleja, ya que puede variar de un cultivo a otro. Por 
ello sería más conveniente el establecimiento de un programa con medidas concretas a largo 
plazo.

Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul 34
Capitolul V titlu

Indicatori, rapoarte şi schimburi de 
informaţii

Rapoarte şi schimburi de informaţii

Or. de

Justification

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.
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Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul 35
Articolul 14 titlu şi alineatul (1)

Indicatori Schimburi de informaţii
(1) Comisia dezvoltă indicatori de risc 
armonizaţi în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 18 alineatul (3). 
Până la adoptarea indicatorilor respectivi, 
statele membre pot continua să folosească 
indicatorii naţionali existenţi sau pot 
adopta indicatorii potriviţi.

eliminat

Or. de

Justification

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.

Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul36
Articolul 14 alineatul (5)

(5) În sensul alineatului (2) litera (a) şi al 
alineatului (3), indicatorii de risc se 
calculează pe baza datelor transmise 
privind pericolele şi expunerea, registrele 
de utilizare a pesticidelor, a datelor 
referitoare la caracteristicile pesticidelor, a 
datelor meteorologice şi a celor privind 
solul.

eliminat

Or. de

Justification

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.
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Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul 37
Articolul 15

Comisia trimite în mod regulat
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propunerile de 
amendamente.

Comisia trimite o dată la cinci ani
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propunerile de 
amendamente.

Or. de

Justification

Es sollte dem Rat und dem Europäischen Parlament alle 5 Jahre berichtet werden, daher ist 
eine feste Zeitvorgabe sinnvoll.

Amendament depus de Rebecca Harms

Amendamentul 38
Articolul 15

Comisia trimite în mod regulat
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propunerile 
de amendamente.

Comisia trimite la fiecare trei ani 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive şi o evaluare a planurilor 
naţionale de acţiune, însoţite, după caz, de 
propunerile de amendamente.

Statele membre comunică anual Comisiei 
planurile lor naţionale de acţiune. 

Or. en

Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul39
Articolul 18

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
permanent al lanţului alimentar şi al sănătăţii 
animale instituit prin articolul 58 din 

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
permanent al lanţului alimentar şi al sănătăţii 
animale instituit prin articolul 58 din 
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Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispoziţiile articolului 8.
(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispoziţiile articolului 8.
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 
trei luni.

Or. de

Justification

Dient der Vereinfachung. Ein Bezug auf die Durchführungsverordnungen der EU-
Kommission ist nicht notwendig.

Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul40
Articolul 19

Cheltuieli Bază de date
Pentru a sprijini înfiinţarea unei politici şi a 
unor sisteme armonizate în domeniul 
utilizării durabile a pesticidelor, Comisia 
poate finanţa:

Pentru a garanta în mod uniform înfiinţarea 
unei politici şi a unor sisteme armonizate în 
domeniul utilizării durabile a pesticidelor în 
cadrul pieţei unice europene, Comisia poate 
finanţa:

(a) dezvoltarea unui sistem armonizat, 
inclusiv a unei baze de date care să permită 
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 marelui public;

dezvoltarea unui sistem armonizat, inclusiv a 
unei baze de date care să permită culegerea 
şi stocarea tuturor informaţiilor privind 
pesticidele şi punerea acestor informaţii la 
dispoziţia autorităţilor competente, precum 
şi a altor părţi interesate;

(b) realizarea studiilor necesare pregătirii 
şi elaborării dispoziţiilor legislative, precum 
şi adaptarea anexelor prezentei directive la 
progresul tehnic;
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(c) dezvoltarea liniilor directoare şi a 
bunelor practici pentru a facilita punerea
în aplicare a prezentei directive.

Or. de

Justification

Dient der Vereinfachung, da in den Mitgliedstaaten bereits Durchführungsverordnungen und 
Leitlinien entwickelt wurden und eine Überarbeitung dieser Vorschriften durch die 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten ist.

Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul41
Articolul 20 alineatul (1)

(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 [data 
intrării în vigoare + 2 ani].  Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele acestor 
dispoziţii şi un tabel de corespondenţă între 
respectivele acte şi prezenta directivă.

(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 ... *.
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor dispoziţii şi un tabel 
de corespondenţă între respectivele acte şi 
prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele 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.

Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele conţin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoţite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 

------------------------------------------------------

*Cinci ani după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.  

Or. de

Justification

Da bereits heute Durchführungsbestimmungen in den Mitgliedstaaten existieren, sollte die 
Frist zur Anpassung auf fünf Jahre festgesetzt werden. In der Zwischenzeit ist eine korrekte 
Anwendung von Pestiziden nach der vorherigen Verordnung gewährleistet.
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Amendament depus deWerner Langen

Amendamentul42
Anexa II

ANEXA II
Cerinţe în materie de sănătate şi securitate 
precum şi de protejare a mediului privind 
inspecţia echipamentului de aplicare a 
pesticidelor

eliminat

Inspecţia echipamentului de aplicare a 
pesticidelor acoperă toate aspectele 
importante pentru asigurarea unui nivel 
ridicat de securitate şi protejare a sănătăţii 
umane şi a mediului, şi garantarea unei 
eficacităţi optime a aplicării printr-un 
control menit să verifice buna funcţionare 
a dispozitivelor sau a bunei execuţii a 
funcţiilor următoare, după caz:
(1) Elemente de transmisie
Protejarea arborelui de transmisie şi 
protejarea conectorului de alimentare 
electrică trebuie să fie 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, pentru a măsura 
protejarea operatorului.
(2) Pompa 
Debitul 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 din rezervor.
(4) Rezervorul
Rezervoarele precum şi indicatoarele de 
nivel, dispozitivele de umplere, sitele şi 
filtrele, dispozitivele de vidare şi 
dispozitivele de amestecare trebuie 
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concepute astfel încât să reducă la minim 
deversarea accidentală, distribuirea 
neregulată a concentraţiei, expunerea 
operatorului şi depunerile din rezervor.
(5) Sisteme de măsură, comandă şi reglare
Toate dispozitivele de măsură, de pornire şi 
de oprire, de reglare a presiunii şi/sau a 
debitului trebuie să funcţioneze în mod 
fiabil şi nu trebuie să aibă 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 constant al 
pompei, pentru a garanta o rată de aplicare 
stabilă.
(6) Ţevi şi conducte
Ţevile şi conductele trebuie să fie într-o 
stare bună pentru a evita perturbări în 
debitul lichidelor sau deversări accidentale 
în caz de spargere. Nu trebuie să existe 
scurgeri la nivelul ţevilor şi conductelor 
atunci când echipamentul este folosit la 
presiunea maximă de operare.
(7) Filtre
În vederea evitării turbulenţelor şi a unei 
repartizări neomogene a produselor, filtrele 
trebuie să fie într-o stare bună, iar 
mărimea acestora trebuie să corespundă 
mărimii duzelor din pulverizator. Sistemul 
de indicare a înfundării filtrelor trebuie să 
funcţioneze corect.
(8) Rampa (pentru echipamentul 
pulverizant de pesticide prin intermediul 
unei rampe orizontale, aproape de cultura 
sau materialul de 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 fiabil.
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(9) Duzele
Duzele trebuie să funcţioneze corect astfel 
încât să se evite orice scurgere în momentul 
opririi pulverizării. Pentru a garanta 
omogeneitatea pulverizării, debitul fiecărei 
duze nu trebuie să devieze cu mai mult de 
5% faţă de debitul nominal indicat în 
tabelele furnizate de fabricant.
(10) Distribuirea
Distribuirea transversală şi verticală (în caz 
de aplicare pe culturile verticale) a 
amestecului de produse pentru pulverizat, 
precum şi distribuirea în sensul de mers, 
trebuie făcute în mod regulat. Trebuie 
garantată o distribuire adecvată a cantităţii 
potrivite de amestec de produse pentru 
pulverizat asupra zonei ţintă.
(11) Ventilatorul (pentru echipamentul 
pulverizant de pesticide cu ajutorul unui 
flux de aer)
Ventilatorul trebuie să fie în stare bună şi 
să producă un curent de aer stabil şi fiabil.

Or. de

Justification

Unnötige Überregulierung.


