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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The use of pesticides or plant protection products provides substantial advantages for farmers 
and consumers by helping ensure reliable supplies of a broad range of affordable agricultural 
products. Plant protection products can also play a considerable role in the further 
development and application of biofuels where manufactured from crops. At the same time, 
pesticides are designed to eradicate certain organisms and may therefore also cause unwanted 
adverse effects on human health and the environment. In order to ensure the responsible and 
sustainable use of pesticides, a European policy has therefore been pursued in this area since 
as far back as 1979.

However, the current situation is not ideal: unwanted amounts of certain pesticides can still be 
found in the environment (air, soil and water) with potential risks to man and the 
environment. These shortcomings are clearly described in the Commission’s recently 
published ‘Thematic strategy on the sustainable use of pesticides’ and, to counteract them, the 
Commission has produced two legislative proposals, i.e. a regulation on the placing of plant 
protection products on the market (COM(2006)388) and the present proposal on the use 
thereof. Both proposals need therefore to be taken together.

Your draftswoman takes a favourable view of the Commission proposal which sets out to:

§ require Member States to draw up national action plans containing an inventory of  
crops, activities or areas at risk and appropriate solutions along with objectives and 
timetables for achieving them;

§ introduce a compulsory system for training distributors and professional users of 
pesticides;

§ provide more and better information where pesticides are sold and for the general 
public;

§ arrange for regular technical inspection and maintenance of application equipment using 
harmonised standards;

§ introduce specific rules to protect the aquatic environment such as the demarcation of 
buffer strips and other measures to limit drifts;

§ and, importantly, introduce a ban on aerial spraying in order to counteract the risks of 
spray drift but with the possibility of granting Member States (clearly defined) 
derogations.

Your draftswoman welcomes the proposed harmonisation which is important not only in 
order to guarantee a high level of protection of public health and the environment throughout 
the Community but also in order to create a level playing field for farmers and pesticide 
products. In view of the wide diversity of geographic, agricultural and climatic conditions in 
the various Member States, your draftswoman also agrees with the large measure of flexibility 
accorded to the Member States at the level of practical implementation. Nevertheless, your 
draftswoman takes the view that the use of non-chemical plant protection can be encouraged 
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still further by the dissemination of best practice and by frequent application of integrated 
plant protection.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Articolul 2 alineatul (2)

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

(2) Prezenta directivă se aplică fără a aduce 
atingere celorlalte dispoziţii ale legislaţiei 
comunitare şi măsurilor fiscale naţionale 
pentru a încuraja utilizarea pesticidelor 
durabile.

Justification

Member States must remain free, should they so wish, to encourage more sustainable use of 
pesticides by using fiscal instruments.

Amendamentul 2
Articolul 2 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre pot acorda subvenţii 
sau pot adopta măsuri fiscale pentru a 
încuraja utilizarea de produse fitosanitare 
durabile. Acestea pot include introducerea 
unei taxe pe pesticide pentru toate 
produsele, cu excepţia produselor 
nechimice sau a produselor fitosanitare cu 
periculozitate scăzută sau redusă, astfel 
cum sunt definite în articolul 46 alineatul 
(1) şi articolul 46a alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. […] privind 
introducerea pe piaţă a produselor 

  
1 Nepublicat încă în JO.
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fitosanitare.

Justification

Member States must remain free, should they so wish, to encourage more sustainable use of 
pesticides by using fiscal instruments.

Amendamentul 3
Articolul 3 punctul (ia) (nou)

(ia) „pesticid” înseamnă un produs de 
protecţie a plantelor astfel cum este definit 
în Regulamentul (CE) nr. [...] privind 
introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare.

Justification

The terms ‘pesticide’ and ‘plant protection product’ are used indiscriminately throughout the 
directive. For the sake of clarity and legal certainty it is important to define the term 
‘pesticide’.

Amendamentul 4
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

Statele membre adoptă planuri naţionale de 
acţiune pentru a defini obiective, măsuri şi 
calendare în vederea reducerii riscurilor, 
inclusiv a pericolelor şi a dependenţei de 
pesticide.

Statele membre adoptă planuri naţionale de 
acţiune pentru a defini obiective, măsuri şi 
calendare în vederea reducerii riscurilor, 
inclusiv a pericolelor, pesticidelor. 
Obiectivele sunt în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 4 alineatul (1) şi 
articolului 16 din Directiva 2000/60/CE.

Justification

The national action plans should be aimed primarily at combating risks and hazards arising 
from the use of pesticides and not so much at combating their actual use. It is important to 
base the national action programmes also on the objectives contained in the water framework 
directive.

Amendamentul 5
Articolul 4 alineatul (1) paragraful (1a) (nou)
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. O parte dintre planurile naţionale de 
acţiune sunt dedicate managementului 
integrat al organismelor dăunătoare, astfel 
cum a fost definit în articolul 13, 
acordându-se prioritate măsurilor 
fitosanitare care utilizează tehnici 
nechimice.

Justification

Integrated plant protection must be encouraged.

Amendamentul 6
Articolul 7

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 marelui public în ceea ce 
priveşte pesticidele, în special efectele 
acestora asupra producţiei agricole, sănătăţii 
şi mediului, precum şi substitutele lor 
nechimice.

Justification

It is important to conduct a balanced awareness campaign in which all advantages and 
drawbacks must be aired. Pesticides also have advantages such as ensuring maximum farm 
output, higher-quality agricultural products, limiting soil erosion, compliance with plant 
health requirements and facilitating international trade in agricultural products.

Amendamentul 7
Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf prima teză

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

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

Justification

Water bodies that are intended as supplies of drinking water need extra protection.

Amendamentul 8
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Articolul 11 ultimul paragraf

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

Interdicţia sau restricţia se bazează pe 
rezultatele evaluărilor de riscuri pertinente.

Justification

It is important to make a very strict assessment in vulnerable areas (from the point of view of 
flora, fauna or vulnerable groups such as children) as to whether the use of pesticides should 
be reduced or even banned. This must be examined on a case-by-case basis as well as on the 
basis of a risk assessment.

Amendamentul 9
Articolul 12 alineatul (1) litera (d)

(d) curăţarea echipamentului folosit la 
aplicare.

(d) pregătirea, manipularea, curăţarea şi 
depozitarea echipamentului folosit la 
aplicare şi a accesoriilor, inclusiv a 
echipamentului şi a substanţelor chimice 
folosite la pulverizare.

Amendamentul 10
Articolul 13 alineatul (1)

(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) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru promovarea agriculturii cu 
un consum redus de pesticide, inclusiv 
managementul integral al organismelor 
dăunătoare şi pentru a determina utilizatorii 
profesionişti de pesticide să arate, cât mai 
curând posibil, 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.

Justification

It is important that professional users of pesticides move as rapidly as possible to a more 
environmentally friendly use of all available crop protection measures.
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Amendamentul 11
Articolul 13 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre încurajează utilizarea 
produselor fitosanitare cu periculozitate 
scăzută sau redusă astfel cum sunt definite 
în articolul 46 alineatul (1) şi articolul 46a 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
[…] privind introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare.

Justification

Member States should encourage more sustainable and environmentally safe pesticide use.
Furthermore, it is important to tie the present directive more in with the draft regulation on 
the marketing of plant protection products.

Amendamentul 12
Articolul 13 alineatul (2)

(2) Statele membre creează sau susţin 
crearea tuturor condiţiilor necesare punerii în 
aplicare a managementului integrat al 
organismelor dăunătoare.

(2) Statele membre creează sau susţin 
crearea tuturor condiţiilor necesare punerii în 
aplicare a managementului integrat al 
organismelor dăunătoare şi furnizează, 
pentru fiecare recoltă, descrieri ale bunelor 
practici utilizate în protecţia integrată a 
plantelor, acordând prioritate protecţiei 
nechimice a plantelor.

Justification

Best practice concerning non-chemical methods of plant protection helps professional users 
to make environmentally safe choices concerning plant protection.

Amendamentul 13
Articolul 15a (nou)

Articolul 15a
Schimb de informaţii şi bune practici

Comisia stabileşte o platformă pentru 
schimbul de informaţii şi bune practici în 
domeniul utilizării durabile a pesticidelor şi 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare.
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Justification

An important component of the promotion of sustainable pesticide use and integrated pest 
management is the exchange of information and best practice between Member States and 
other interested parties. This means that the wheel does not have to be reinvented each time.
Existing initiatives (such as the European Initiative for Sustainable Development in 
Agriculture) could be included.


