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SUGESTII

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că în Europa există în paralel diferite tipuri de agricultură, utilizarea 
produselor de uz fitosanitar fiind metoda principală de exploatare; consideră că este 
necesar să se examineze urgent posibilitatea de a asigura o cantitate suficientă de produse 
alimentare de calitate fără utilizarea produselor chimice de uz fitosanitar;

2. subliniază faptul că angajamentul de a reduce utilizarea şi periculozitatea produselor de uz 
fitosanitar, precum şi identificarea unor produse, mijloace şi tehnici alternative de 
producţie a produselor de uz fitosanitar, care protejează mai bine mediul, oamenii şi 
animalele, pe lângă consecinţele pozitive pe care le vor avea asupra mediului şi sănătăţii 
publice, vor îmbunătăţi calitatea produselor agricole europene şi vor determina creşterea 
valorii adăugate a acestora, ca urmare a sensibilizării societăţii şi a consumatorilor cu 
privire la aceste aspecte;

3. consideră că nu utilizarea constantă a pesticidelor ar trebui să constituie principala 
preocupare, ci mai degrabă caracterul durabil al producţiei agricole în ceea ce priveşte 
securitatea aprovizionării cu produse alimentare, sănătatea consumatorilor, aprovizionarea 
cu apă potabilă curată, conservarea diversităţii florei şi a faunei, precum şi sănătatea 
persoanelor care lucrează în agricultură; consideră că utilizarea pesticidelor poate constitui 
un mijloc în acest sens, cu condiţia respectării unor norme specifice, având în vedere 
riscul potenţial pe care acestea îl pot avea pentru sănătate;

4. subliniază necesitatea difuzării practicilor agricole care promovează utilizarea unor 
cantităţi reduse de pesticide (în special, producţia integrată şi agricultura biologică), 
contribuind astfel la diminuarea utilizării acestora la nivel global;

5. subliniază faptul că gestionarea durabilă a rezistenţei şi dezvoltarea de noi metode de 
protecţie a plantelor depind de disponibilitatea unei game suficient de largi de produse şi 
substanţe de uz fitosanitar, care va creşte, de asemenea, sprijinul în rândul agricultorilor şi 
altor operatori pentru diversele texte legislative de reglementare a utilizării acestor 
produse diminuând astfel cazurile de nerespectare a acestora; 

6. subliniază faptul că, până în prezent, UE a adoptat mai mult de o duzină de acte legislative 
care reglementează, direct sau indirect, utilizarea produselor de uz fitosanitar; cu toate 
acestea, subliniază faptul că dispoziţiile privind utilizarea produselor de uz fitosanitar 
evoluează în direcţia cea bună; 

7. solicită ca decizia privind utilizarea produselor de uz fitosanitar autorizate să le revină 
agricultorilor, sub îndrumarea unor consilieri cu formare ştiinţifică corespunzătoare; 
consideră că normele şi controalele trebuie să aibă în vedere această marjă de manevră, în 
funcţie de situaţiile deosebite din statele membre;
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8. subliniază faptul că legislaţia comunitară nu trebuie să stabilească restricţii cantitative 
generale, întrucât acest lucru ar putea încuraja agricultorii şi ceilalţi operatori să 
folosească substanţe în cantitate mai redusă, dar mai periculoase;

9. solicită Comisiei şi statelor membre să asigure finanţarea adecvată a programelor de 
informare, consiliere şi formare profesională; subliniază faptul că astfel de măsuri 
contribuie la îmbunătăţirea situaţiei mai mult decât o fac cerinţele suplimentare de 
documentare sau informare; în orice caz, ideea unui control linear este total nerealistă;

10. solicită ca dispoziţiile ce urmează a fi adoptate să nu creeze şi mai multe greutăţi pentru 
agricultori, printr-o birocraţie inutilă, ci, dimpotrivă, ca oportunitatea oferită de procesul 
de armonizare globală să fie luată în considerare în vederea simplificării procedurilor de 
control fără a le diminua eficienţa;

11. solicită ca regulamentul privind statisticile, care urmează a fi adoptat, să nu creeze noi 
greutăţi pentru agricultori; 

12. subliniază faptul că numeroase aspecte ale sistemului integrat de gestionare a protecţiei 
plantelor, care va intra în vigoare în 2014, sunt încă neclare, fapt care, alături de eco-
condiţionare, poate conduce la un sentiment acut de incertitudine juridică şi nesiguranţă în 
rândul agricultorilor;

13. solicită ca măsurilor voluntare şi celor de sprijin să li se acorde prioritate faţă de cele cu 
caracter obligatoriu; decizia privind combinaţia corectă de instrumente revine statelor 
membre, după o analiză a situaţiei locale în contextul planurilor naţionale de acţiune; 

14. solicită ca elaborarea planurilor naţionale de acţiune să aibă loc în strânsă consultare cu 
sectorul agricol, într-o manieră transparentă, luând în considerare consecinţele ecologice 
ale acestor măsuri şi având în vedere obiective realizabile; estimează că este oportun să se 
prevadă o co-finanţare comunitară a acestor planuri de acţiune; consideră că publicul 
trebuie să beneficieze de o informare completă; o revizuire periodică este necesară pentru 
a determina statele membre să-şi continue eforturile;

15. salută călduros continuarea armonizării dispoziţiilor privind autorizarea şi comercializarea 
produselor de uz fitosanitar; subliniază, însă, faptul că procedurile trebuie să fie 
raţionalizate şi optimizate şi, de asemenea, să devină mai previzibile, în vederea facilitării 
accesului pe piaţă a produselor inovative care implică, de regulă, un grad mai scăzut de 
risc; contextul oferit de procesul de armonizare trebuie folosit şi în vederea înlăturării 
nesiguranţei juridice existente; 

16. invită Comisia să accelereze armonizarea la nivel comunitar a nivelurilor maxime de 
reziduuri, întrucât situaţia actuală denotă faptul că în cadrul UE condiţiile de concurenţă 
nu sunt echitabile, fiind un obstacol în calea schimburilor comerciale şi creând confuzie în 
rândul consumatorilor;

17. solicită Comisiei ca, împreună cu statele membre şi cu industria, să adopte măsuri pentru a 
preveni importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar contrafăcute şi/sau 
neautorizate;
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18. solicită Comisiei să se asigure de faptul că, în cazul în care se constată o depăşire a limitei 
maxime admise pentru pesticide la produsele alimentare importate, se iau aceleaşi măsuri 
şi se impun aceleaşi sancţiuni ca şi în cazul produselor fabricate în UE; solicită adoptarea 
unor măsuri imediate pentru a garanta o frecvenţă suficientă a controalelor la bunurile 
importate (supuse, în general, unei legislaţii mai puţin riguroase privind utilizarea 
produselor de uz fitosanitar, ceea ce implică un risc mai ridicat în ceea ce priveşte 
prezenţa nivelurilor ilegale de reziduuri) în toate statele membre folosind aceleaşi metode, 
astfel încât producătorii europeni să nu fie dezavantajaţi şi să se creeze condiţii echitabile 
de concurenţă în cadrul UE;

19. solicită Comisiei şi statelor membre să pună la dispoziţie resursele corespunzătoare pentru 
cercetarea rezistenţei, pentru cultivarea şi furnizarea unei game largi de plante dotate cu 
diferite caracteristici de rezistenţă, pentru cercetarea în domeniul metodelor de rotaţie a 
culturilor şi de lucrare a solului, cu scopul de a lupta împotriva paraziţilor şi a bolilor 
plantelor şi, respectiv, pentru inovaţii în domeniul protecţiei plantelor, inclusiv substituţii 
nechimici;

20. solicită introducerea unor controale corespunzătoare şi interzicerea importului în Uniunea
Europeană a produselor alimentare pentru producţia cărora s-au folosit produse de uz 
fitosanitar şi pesticide a căror utilizare şi comercializare este interzisă pe teritoriul UE;

21. solicită punerea în aplicare a unor sisteme coordonate de colectare a informaţiilor privind 
producţia, importul, exportul, comercializarea, distribuţia şi utilizarea pesticidelor 
disponibile în regim de vânzare liberă;

22. solicită ca utilizarea pesticidelor să fie finanţată prin intermediul resurselor comunitare, 
având în vedere că mai mult de 200 000 tone de pesticide sunt stocate în continuare, pe 
teritoriul UE, atât în zonele de depozitare subterană a substanţelor periculoase, cât şi în 
zonele de depozitare în aer liber;

23. solicită Comisiei să definească o politică de protecţie şi cooperare cu ţările terţe din 
vecinătatea Uniunii Europene privind utilizarea pesticidelor şi a produselor de uz 
fitosanitar. 
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