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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută progresele făcute de statele membre în punerea în aplicare a 
Directivei 2009/128/CE și subliniază importanța acesteia în ceea ce privește asigurarea 
unui cadru pentru utilizarea sigură și durabilă a produselor de protecție de plantelor;

2. consideră că este esențial să se evalueze punerea în aplicare a acestei directive în 
coroborare cu politica generală a UE cu privire la pesticide, inclusiv cu normele stabilite 
de Regulamentul (UE) nr. 1107/2009 (Regulamentul privind produsele fitosanitare)1, 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012 (Regulamentul privind produsele biocide)2, 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 (Regulamentul privind nivelul maxim de reziduuri)3 și 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (Legislația alimentară generală)4;

3. apreciază eforturile de a obține reușita unei utilizări durabile a pesticidelor în UE prin 
reducerea riscurilor și a eventualului impact al utilizării pesticidelor asupra sănătății 
umane și a animalelor, asupra mediului și promovarea utilizării de practici și tehnici 
care oferă o alternativă ecologică la pesticide.

4. constată că, deși statele membre au, în general, sisteme de colectare a informațiilor 
privind cazurile de intoxicații acute cu pesticide, precizia acestor date și utilizarea lor 
sunt puse la îndoială; subliniază faptul că sistemele de colectare a acestor informații 
privind cazurile de intoxicații cronice nu au fost puse în aplicare pe scară largă;

5. ia act de faptul că raportul privind punerea în aplicare a Directivei (COM (2017) 0587), 
prezentat în octombrie 2017 trebuia prezentat de Comisie la 26 noiembrie 2014;

6. ia act, de asemenea, de faptul că raportul Comisiei pe 2017 privind progresele 
înregistrate identifică lacune semnificative în planurile naționale de acțiune (PNA) ale 
statelor membre, dintre care unele au fost adoptate cu întârzieri semnificative și cu 
diferențe în ceea ce privește integralitatea și gradul de acoperire, de exemplu, doar cinci 
PNA având obiective de reducere măsurabile;

7. ia act de faptul că multe state membre și-au modificat obiectivele inițiale, concentrându-
se mai mult pe reducerea riscurilor asociate cu produsele de protecție a plantelor (PPP), 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
2 Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea 
la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).
3 Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind 
conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine 
vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, 
p. 1).
4 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
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mai degrabă decât pe reduceri reale ale cantităților utilizate;

8. consideră că planurile naționale de acțiune trebuie să se bazeze pe rezultate și evaluări, 
precum și pe mijloace;

9. îndeamnă Comisia să promoveze armonizarea indicatorilor de risc la nivelul UE și să 
oblige statele membre să furnizeze informații mai cuprinzătoare în cadrul PNA, care 
trebuie să fie coerente și comparabile și să includă obiective și ținte măsurabile și 
realizabile, precum și să colecteze date mai fiabile, inclusiv statistici publice privind 
efectele expunerii la pesticide asupra sănătății, consumatorilor, animalelor, calității 
solului, mediului și în materie de trasabilitate a expunerilor profesionale și 
neprofesionale la pesticide;

10. solicită, prin urmare, colectarea de date privind utilizarea pesticidelor, astfel cum se 
stabilește în Regulamentul (CE) nr. 1185/20095 privind statisticile referitoare la 
pesticide, inclusiv utilizarea unor indicatori simpli și acordarea unei atenții sporite 
instrumentelor de monitorizare la nivelul întregii UE;

11. observă, în acest context, importanța transparenței în ceea ce privește statisticile 
referitoare la pesticide, date fiind efectele lor asupra publicului și a bunurilor publice 
efecte care depășesc simplele interese comerciale;

12. consideră că gestionarea integrată a dăunătorilor reprezintă un element de bază al 
acestei directive și că joacă un rol central în reducerea dependenței de PPP care, 
conform unor studii evaluate inter pares, s-ar putea situa între 30-50 % și că reprezintă 
un set de instrumente valoros pentru fermieri pentru combaterea dăunătorilor și a bolilor 
și pentru asigurarea randamentului;

13. regretă faptul că, în unele state membre, nu s-a ajuns încă la un angajament deplin în 
ceea ce privește gestionarea integrată a dăunătorilor și consideră că acest lucru ar trebui 
corectat pentru a dezvolta o agricultură mai sustenabilă din punctul de vedere al 
mediului și favorabilă sănătății umane, cu costuri mai mici și cu beneficii pentru mediu, 
consumatori și agricultori, ținând seama de faptul că utilizarea PPP este adesea esențială 
pentru cultivare;

14. prin urmare, subliniază importanța utilizării pesticidelor chimice ca soluție de ultimă 
instanță în gestionarea integrată a dăunătorilor, după ce au fost epuizate alte metode 
fizice și biologice, și aplicate întotdeauna în mod selectiv și cu obiective precise;

15. subliniază faptul că fermierii trebuie să dispună de un număr mai mare de soluții pentru 
protecția culturilor, inclusiv de o gamă largă de substanțe active, substanțe cu risc 
redus-, metode fizice și alternative la acestea, cum ar fi organismele sau extractele lor 
(control biologic), pentru a asigura o strategie cuprinzătoare a gestionării integrate a 
dăunătorilor, care să poate fi pusă în aplicare de fermierii europeni;

16. reamintește că PPP-urile sunt instrumente importante pentru agricultură, combaterea 
buruienilor și a dăunătorilor în zonele urbane, inclusiv a parcurilor publice și căilor 

                                               
5 Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind 
statisticile referitoare la pesticide (JO L 324, 10.12.2009, p. 1).
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ferate și a altor sectoare, nu în ultimul rând pentru reducerea, eliminarea și prevenirea 
pierderilor de dăunători cauzate de dăunători, boli, buruieni și specii alogene invazive și 
prin combaterea creșterea rezistenței la agenți patogeni, contribuind astfel la stabilizarea 
veniturilor agricultorilor, astfel încât aceștia să poată produce în condiții de siguranță și 
la prețuri accesibile;

17. reamintește, cu toate acestea, că creșterea rezistenței la pesticide creează o mai mare 
utilizare și dependență;

18. subliniază că cel mai recent raport al EFSA privind reziduurile de pesticide din 
produsele alimentare a arătat că 97,2 % din eșantioanele de pe teritoriul Europei erau în 
limitele legale ale legislației UE, acest lucru demonstrând că sistemul de producere a 
alimentelor este foarte riguros și sigur;

19. ia act de faptul că statele membre au adoptat o serie de măsuri pentru a proteja mediul 
acvatic de impactul pesticidelor;

20. salută faptul că apele europene devin, în general, mai curate, deși se mai pot aduce 
îmbunătățiri;

21. solicită investiții mai mari în adaptarea practicilor care împiedică pesticidele să ajungă 
în apele de suprafață și în apele de adâncime;

22. încurajează măsurile care urmăresc limitarea eventualelor deversări ale acestor 
substanțe în cursurile de apă, în râuri și în mări și recomandă ca utilizarea lor să fie 
interzisă în solurile de unde pot ajunge în pânze freatice subterane;

23. subliniază raportul cost-eficacitate al prevenirii pătrunderii pesticidelor în sistemele de 
apă dulce, spre deosebire de tehnologiile de eliminare costisitoare;

24. subliniază necesitatea de a oferi fermierilor acces la cele mai recente tehnologii digitale 
și de a investi în agricultura de precizie și digitală pentru a preveni dispersarea PPP în 
zonele nevizate și pentru a dezvolta metode de biocontrol;

25. subliniază că sunt necesare cercetarea și inovarea în dezvoltarea de noi PPP cu risc 
scăzut și că disponibilitatea lor tot mai mare pe piață a produselor de protecție ar reduce 
riscul rezistenței la ingrediente active și efectele asupra speciilor nețintă legate de PPP 
utilizate în mod curent;

26. îndeamnă Comisia să adopte o abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește gestionarea 
și utilizarea acestor produse, abordare justificată de dovezi științifice independente și 
evaluate inter pares;

27. subliniază că utilizările limitate sunt deosebit de afectate de precaritatea substanțelor 
active disponibile;

28. consideră că mai multe investiții și activități de cercetare în ceea ce privește 
echipamentele și tehnologiile ar putea juca un rol important în sporirea eficienței PPP și 
ar putea reduce expunerea potențială a fermierilor, a operatorilor și a publicului larg.

29. consideră că un proces de aprobare mai rapid ar stimula cercetarea industrială în ceea ce 
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privește dezvoltarea unor ingrediente active noi cu risc redus, inclusiv a unor substanțe 
noi, inovatoare, cu risc redus, asigurându-se astfel faptul că fermierii dispun de 
suficiente instrumente de protecție a plantelor și permițându-le acestora să treacă mai 
repede la PPP durabile și să sporească eficacitatea gestionării integrate a dăunătorilor;

30. avertizează, de asemenea, cu privire la numeroasele derogări, care au efecte negative
asupra predictibilității utilizării, și ridică totodată obstacole în calea investițiilor 
societăților în cercetare și în inovare;

31. reamintește importanța mobilizării programului Orizont Europa pentru finanțarea în 
continuare a produselor cu risc redus de combatere a dăunătorilor și pentru identificarea 
unor soluții mecanice sau chimice mai ecologice;

32. subliniază necesitatea investirii în dezvoltarea, menținerea sau obținerea omologării PPP 
pentru utilizări limitate și care vizează culturi sau scopuri restrânse, importante cu 
precădere pentru culturile din regiunile ultraperiferice, unul dintre scopuri fiind 
creșterea viabilității economice și a competitivității acestor culturi, în special în 
contextul deschiderii piețelor pentru importurile din țări terțe;

33. subliniază importanța pesticidelor organice cu risc redus și necesitatea de a promova 
dezvoltarea, autorizarea și comercializarea acestora în UE; invită Comisia să promoveze 
modificările necesare la reglementările actuale pentru a introduce o definiție comună, 
făcând o distincție clară între PPP organice și chimice sintetice;

34. solicită statelor membre să respecte cu strictețe interdicția de a importa pesticide 
interzise în UE din țări terțe.

35. susține că pesticidele pe bază de neonicotinoide sunt responsabile și joacă un rol 
specific în declinul îngrijorător al populațiilor de albine din întreaga Europă, astfel cum 
reiese din numeroasele studii internaționale, care au servit drept bază pentru petițiile 
cetățenilor, care au adunat sute de mii de semnături în Europa;

36. recomandă ca statele membre să intensifice campaniile -de informare și de sensibilizare 
pentru a se asigura că fermierii știu cum să le utilizeze în mod adecvat și cum să își 
protejeze sănătatea proprie și pe a altora; 

37. subliniază importanța serviciilor de consiliere agricolă sprijinite de PAC pentru a-i 
ajuta pe fermieri, între altele, să reducă utilizarea pesticidelor și să încorporeze cu 
succes și la un preț accesibil gestionarea integrată a dăunătorilor ca o practică standard, 
recurgând doar la pesticide chimice, dacă este necesar, după utilizarea alternativelor 
fizice și biologice;

38. subliniază necesitatea de a face schimb de bune practici în cadrul statelor membre și 
între acestea și subliniază importanța dobândirii de cunoștințe și de competențe cu 
privire la alternativele la pesticidele chimice și a utilizării integrale a gestionării 
integrate a dăunătorilor;

39. constată, de asemenea, că cele mai semnificative reduceri ale volumului de pesticide pot 
apărea în urma schimbărilor sistemice care reduc susceptibilitatea la atacul dăunătorilor, 
favorizează diversitatea structurală și biologică asupra monoculturilor și a culturilor 



AD\1162270RO.docx 7/9 PE615.419v02-00

RO

continue și reduc rezistența dăunătorilor la ingredientele active; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a se pune accentul pe metodele agro-ecologice care asigură o reziliență 
sporită a întregului sistem agricol la dăunători, de a finanța și de a integra aceste 
metode;

40. subliniază necesitatea fundamentală a unei evaluări regulate a proporționalității dintre 
cantitatea de pesticide vândute și regiunea agricolă de aplicare a acestora, cu ajutorul 
bazelor de date ale utilizatorilor și al registrelor de vânzări; solicită Comisiei și statelor 
membre să creeze platforme dedicate bunelor practici în domeniul utilizării pesticidelor 
și al protecției integrate la nivel regional și local;

41. subliniază importanța formării utilizatorilor pentru a asigura utilizarea sigură și durabilă 
a PPP și subliniază că utilizatorii profesioniști și neprofesioniști ar trebui să beneficieze 
de o formare adecvată, care ar trebui extinsă la întreprinderile mici și la 
microîntreprinderi; 

42. salută faptul că, până în prezent, au fost create cursuri de formare și scheme de 
certificare pentru utilizarea PPP, cu aproape 4 milioane de utilizatori, dar constată că, 
din cauza deficiențelor legate de date, există o lipsă de informații privind numărul de 
utilizatori de PPP care mai trebuie să beneficieze de formare;

43. subliniază că utilizarea durabilă și responsabilă a pesticidelor reprezintă o condiție 
prealabilă pentru autorizarea PPP.
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