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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I) Einleitung

Die vorgelegte Richtlinie ist Teil der Thematischen Strategie für den nachhaltigen Einsatz von 
Pestiziden und damit des 6. Umweltaktionsprogramms.

Die Anwendung oder der Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln sind in einer Vielzahl von 
Gesetzestexten der Gemeinschaft direkt oder indirekt geregelt, u.a. in:

• Richtlinie 91/414/EWG (Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln), die durch die 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (KOM (2006) 388) 
abgelöst werden soll,

• Richtlinie 79/117/EWG (Verbot von Pflanzenschutzmitteln),

• Verordnung 396/2005/EG (Höchstgehalte an Pestizidrückständen),

• Verordnung 882/2004/EG (amtliche Kontrollen),

• Verordnung 178/2002/EG (Allgemeine Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts),

• Verordnung 852/2004/EG, 853/2004/EG, 854/2004/EG (sog. Hygienepaket),

• Verordnung 1782/2003/EG (Landwirtschaftliche Direktzahlungen - schreibt 
Anwendung des sog. Hygienepaketes, sowie der Richtlinien 91/414/EWG, 
Verordnung 178/2002/EG u.a. im Rahmen der Cross-Compliance vor,

• Richtlinien 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) und Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-
Richtlinie),

• Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie), einschließlich Tochterrichtlinien 
und Entscheidungen (z.B. Grundwasser-, Trinkwasser-, 
Oberflächengewässerrichtlinie, Richtlinie über Umweltqualitätsstandards (KOM 
(2006)397), Entscheidung über prioritäre Stoffe u.a.), die alle Maßnahmen gegen 
Pflanzenschutzmittelbelastungen und -einträge verlangen,

• Richtlinien über den Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmern,

• Richtlinien über Abfälle.

An Regelungen fehlt es nicht. Dennoch weicht der legale Pflanzenschutzmitteleinsatz 
innerhalb des durch Gemeinschaftsrecht und nationale Regelungen gesetzten Rahmens in den 
Mitgliedstaaten bedauerlicherweise erheblich voneinander ab. Trotz deutlicher 
Verbesserungen in den letzten Jahren werden immer noch unerwünschte Rückstände an 
Pflanzenschutzmitteln in Wasser und Lebensmitteln gefunden.



PE 378.875v02-00 4/37 AD\658220RO.doc

RO

Der vorgeschlagene Rechtsakt soll zu einer weiteren Vereinheitlichung des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes beitragen.

Die hierfür vorgeschlagenen wesentlichen Instrumente sind:

• Erstellung nationaler Aktionspläne,

• Schulung der Nutzer,

• Öffentlichkeitsarbeit,

• Kontrolle der eingesetzten Maschinen,

• Besonderer Schutz aquatischer Lebensräume, von Natura-2000-Gebieten und Flächen, 
die von der Allgemeinheit besonders frequentiert werden (Parks u.a.),

• Förderung von Verfahren mit niedrigen Pestizideinsatzes einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutz (allgemein und kulturpflanzenspezifisch),

• Entwicklung von Risikoindikatoren.

II) Vorgeschlagene Änderungen

Pflanzenschutzmittel sind unverzichtbarer Bestandteil der modernen Landwirtschaft.
Wesentliche Elemente des umweltfreundlichen und gesundheitsschonenden Umgangs mit 
Pflanzenschutzmitteln sind bereits Bestandteil anderer Gemeinschaftsregelungen.

Absolutes Kernstück der Richtlinie muss daher der Nationale Aktionsplan sein.

In ihm sollen die Mitgliedstaaten mit Hilfe unterschiedlicher freiwilliger, gesetzlicher und 
ggf. steuerlicher Maßnahmen alle erforderlichen Aktivitäten zur Verminderung der 
verbleibenden Risiken und zur Verbesserung eines sachgemäßen Umgangs mit 
Pflanzenschutzmitteln bündeln.
Hierfür sind verbesserte Ausbildung und Aufklärung, Bekämpfung von Punktquellen, 
Verbesserung der Datenlage und Bemühungen um Konkretisierung des Integrierten 
Pflanzenschutzes unbedingt erforderlich. Entscheidend sind kontinuierliche Anstrengungen, 
da sich die Erkenntnisse über einen optimierten Pflanzenschutz ständig fortentwickeln und bei 
Unterbrechen der Bemühungen (Aufklärung, Kontrollen) schnell suboptimale Verhältnisse 
einkehren.

Die Richtlinie sollte sich angesichts der bestehenden, umfangreichen Regelungen zum 
Pflanzenschutzmitteleinsatz auf die Vorgabe für Mindestinhalte der Aktionspläne 
beschränken. Ansonsten kommt es, wie im Bereich Natura-2000 zu neuen europäischen 
Vorgaben, die in deutlichem Widerspruch zu den bisherigen Rechtsvorschriften stehen.

Auch der integrierte Pflanzenschutz ist schon nach der vorgeschlagenen Verordnung über das 
Inverkehrbringen umfassend definiert und ab 2014 für alle Nutzer verpflichtend 
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vorgeschrieben. Beschränkungen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in
Wassereinzugsbereichen (Trinkwasser, Grundwasser, Fließgewässer, Spritzabstände) sind im 
Rahmen wasserrechtlicher Vorschriften oder zum Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln zwingend vorgesehen. Hier reicht es aus, wie bei Natura 2000, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Aktionspläne zu besonderer Aufmerksamkeit und 
Wachsamkeit zu verpflichten.

Zwingende Regelungen sollten nur für Bereiche vorgesehen werden, die bisher überhaupt 
nicht erfasst sind, wie Aus- und Fortbildung, Aufklärung und Maschineneinsatz.

Die Effizienz der nationalen Aktionspläne muss gegenüber dem Kommissionsvorschlag durch 
klare Regelungen zur Fortschreibung und Überprüfung, zur Messbarkeit der Ziele und zur 
Information der Öffentlichkeit verbessert werden.

Der Begriff "Pestizide" wurde zur besseren Verständlichkeit durch "Pflanzenschutzmittel" 
ersetzt, da sich die Richtlinie allein hierauf beschränkt.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală 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
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 
produselor fitosanitare în conformitate cu 
principiul dezvoltării durabile
(Înlocuirea cuvântului „pesticide” cu 
„produse fitosanitare” se aplică întregului 
text legislativ; adoptarea sa impune 
adaptări tehnice în ansamblul textului.)

Begründung

In der Richtlinie sind als Pestizide ausschließlich Pflanzenschutzmittel benannt. Dies sollte im 
Interesse der Klarheit des Anwendungsbereichs auch im Titel zum Ausdruck kommen.

  
1 Nepublicat încă în JO.
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Es geht darum, die Bedeutung klarzustellen. Ein „nachhaltiger Einsatz“ ist ein langfristig 
anhaltender Einsatz. Doch eines der spezifischen Ziele der thematischen Strategie ist die 
Umstellung auf eine Landwirtschaft, in der nur geringe Mengen von Pestiziden bzw. 
überhaupt keine mehr zum Einsatz kommen. Deshalb sollte in der Überschrift von einem 
„dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung gerechten Einsatz von Pestiziden“ die Sprache 
sein. Diese Änderung gilt für den gesamten Legislativtext.

Amendamentul 2
Considerentul 3

(3) Pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre trebuie 
să recurgă la planuri naţionale de acţiune
menite să fixeze obiectivele de reducere a 
riscurilor şi pericolelor, precum şi a 
dependenţei de pesticide şi să încurajeze 
folosirea produselor fitosanitare care nu 
conţin substanţe chimice. Aceste planuri 
naţionale de acţiune pot fi coordonate cu 
planuri de punere în aplicare a altor 
dispoziţii conexe legislaţiei comunitare şi ar 
putea fi utilizate pentru gruparea 
obiectivelor ce urmează a fi atinse sub 
celelalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide.

(3) Planurile naţionale de acţiune ale 
statelor membre reprezintă elementul cheie 
al prezentei directive, fiind menite să fixeze 
obiectivele de reducere a riscurilor legate de 
utilizarea produselor fitosanitare şi să 
încurajeze folosirea produselor fitosanitare 
care nu conţin substanţe chimice. Aceste 
planuri naţionale de acţiune trebuie să fie
coordonate cu planuri de punere în aplicare a 
altor dispoziţii conexe legislaţiei comunitare 
şi ar putea fi utilizate pentru gruparea 
obiectivelor ce urmează a fi atinse sub 
celelalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide;

Amendamentul 3
Considerentul 3a (nou)

(3a) Obiectivele planurilor naţionale de 
acţiune pentru reducerea riscurilor ar 
trebui definite cât mai clar posibil. 
Planurile de acţiune ar trebui revizuite şi 
actualizate periodic. În elaborarea 
planurilor naţionale de acţiune, statelor 
membre le revine obligaţia de a stabili 
combinaţia potrivită de măsuri legislative, 
voluntare şi, dacă este cazul, fiscale, 
corespunzătoare contextului şi condiţiilor 
specifice fiecăruia.

Amendamentul 4
Considerentul 4
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(4) 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 acestei directive. În 
consecinţă, se cuvine să se ceară statelor 
membre să trimită, în mod regulat, Comisiei 
şi statelor membre un raport privind, în 
special, punerea în aplicare a planurilor lor 
naţionale de acţiune şi rezultatele acestora, 
precum şi experienţele pe care le-au 
dobândit.

(4) Schimbul de informaţii şi informarea 
publicului privind obiectivele şi acţiunile 
definite de statele membre în planurile lor 
naţionale de acţiune constituie un element 
foarte important în realizarea obiectivelor 
acestei directive. În consecinţă, se cuvine să 
se ceară statelor membre să trimită, în mod 
regulat, Comisiei un raport iar aceasta, la 
rândul ei, să creeze o bază de date pe 
internet, accesibilă publicului, care să 
permită acestuia, precum şi celorlalte state 
membre, să se informeze cu privire la 
obiectivele şi rezultatele planurilor 
naţionale de acţiune.
În elaborarea acestor planuri se vor 
examina, cel puţin, acele aspecte referitoare 
la utilizarea durabilă a produselor 
fitosanitare, menţionate în prezenta 
directivă.

Amendamentul 5
Considerentul 6

(6) Este de dorit ca statele membre să pună 
în aplicare un sistem de formare pentru 
distribuitori, consilieri şi utilizatori 
profesionişti ai pesticidelor, astfel încât cei 
care le folosesc sau vor folosi pesticide să fie 
perfect conştienţi de riscurile 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 Consiliului (CE) nr. 
1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltarea rurală de către 
Fondul European de Orientare şi Garanţie 
Agricolă (FEOGA).

(6) Este de dorit ca statele membre să pună 
în aplicare un sistem de formare continuă
pentru distribuitori, consilieri şi utilizatori 
profesionişti ai pesticidelor, astfel încât cei 
care le folosesc sau vor folosi pesticide să fie 
perfect conştienţi de riscurile 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 Consiliului (CE) nr. 
1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind 
sprijinul pentru dezvoltarea rurală de către 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR).

Amendamentul 6
Considerentul 7
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(7) Date fiind posibilele riscuri provenite din 
folosirea pesticidelor, publicului larg trebuie 
să fie mai bine informat în ceea ce priveşte
riscurile asociate utilizării pesticidelor, prin 
campaniile de sensibilizare, informaţiile 
transmise prin distribuitori şi alte măsuri 
corespunzătoare.

(7) Date fiind posibilele riscuri provenite din 
folosirea produselor fitosanitare şi, 
respectiv, rolul acestora în agricultură şi în 
producţia alimentară, publicul larg trebuie 
să fie mai bine informat în ceea ce priveşte 
avantajele şi dezavantajele, utilizarea şi 
riscurile şi, respectiv, gestionarea 
responsabilă a produselor fitosanitare.

Begründung

Bei der beabsichtigten Information und Sensibilisierung der Bevölkerung sollte neben der 
Information über mögliche Risiken des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auch der Nutzen und die 
Bedeutung für die heutige Lebensmittelproduktion dargestellt werden.

Amendamentul 7
Considerentul 9

(9) Dat fiind faptul că Directiva 2006/42/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 mai 2006 privind maşinăriile şi de 
modificare a Directivei 95/16/CE 
(reformulată) va permite adoptarea
normelor privind scoaterea pe piaţă a 
echipamentului de aplicare a pesticidelor 
care vor garanta respectarea exigenţelor în 
materie de mediu, se cuvine ca, pentru a 
continua reducerea efectelor nefaste ale 
pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra 
mediului provocate de acest material, să se 
prevadă sisteme de inspecţie tehnică regulată 
a echipamentului de aplicare a pesticidelor 
deja în folosinţă. 

(9) Dat fiind faptul că Directiva 2006/42/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 17 mai 2006 privind echipamentele 
tehnice şi de modificare a Directivei 
95/16/CE (reformulare) nu garantează pe 
deplin respectarea exigenţelor în materie de 
mediu, se cuvine ca, pentru a continua 
reducerea efectelor nefaste ale pesticidelor 
asupra sănătăţii umane şi asupra mediului 
provocate de acest material, să se prevadă 
sisteme de inspecţie tehnică regulată a 
echipamentului de aplicare a pesticidelor 
deja în folosinţă.

Amendamentul 8
Considerentul 10

(10) Pulverizarea aeriană a pesticidelor este 
susceptibilă ca fiind extrem de dăunătoare 
sănătăţii umane şi mediului, în special din 
cauza derivei de produse pulverizate. Prin 
urmare, trebuie interzisă într-un mod general 
pulverizarea aeriană, derogările nefiind 
posibile decât atunci când această metodă 
prezintă avantaje manifeste, inclusiv pentru 

(10) Pulverizarea aeriană a pesticidelor este 
susceptibilă ca fiind extrem de dăunătoare 
sănătăţii umane şi mediului, în special din 
cauza derivei de produse pulverizate. Prin 
urmare, aceasta trebuie supusă, într-un mod 
general, unei proceduri de notificare sau 
autorizare, pentru a garanta faptul că 
pulverizarea aeriană se aplică doar în cazul 
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mediu, în raport cu alte metode de 
pulverizare, sau atunci când nu există o 
soluţie viabilă.

în care această metodă prezintă avantaje 
manifeste, inclusiv pentru mediu, în raport 
cu alte metode de pulverizare, sau atunci 
când nu există o soluţie viabilă.

Amendamentul 9
Considerentul 11

(11) Mediul acvatic este sensibil, în special, 
la pesticide. Prin urmare, este necesar să se 
acorde o atenţie deosebită evitării poluării 
apelor de suprafaţă sau subterane prin 
măsuri potrivite precum crearea de zone de 
protecţie sau plantarea de garduri vii de-a 
lungul cursurilor de apă pentru a reduce 
expunerea de mase de apă derivei de 
aerosoli. Dimensiunile zonelor de protecţie 
ar trebui să depindă, în special, de 
caracteristicile solului, de climă, mărimea 
cursului de apă, precum şi de 
caracteristicile agricole ale zonelor 
respective. Folosirea pesticidelor în zonele 
de captare a apei potabile, pe sau de-a 
lungul rutelor de transport precum liniile 
ferate, pe suprafeţe impermeabile sau 
dimpotrivă foarte permeabile poate agrava 
riscul de poluare a mediului acvatic. Prin 
urmare, în astfel de zone, folosirea 
pesticidelor ar trebui redusă pe cât posibil 
sau chiar interzisă.

(11) Mediul acvatic este sensibil, în special, 
la produse fitosanitare. Prin urmare, este 
necesar să se acorde o atenţie deosebită 
evitării poluării apelor de suprafaţă sau 
subterane prin dispoziţii şi norme de 
aplicare potrivite, definite în cadrul 
procedurii de autorizare a produselor 
fitosanitare. 

Begründung

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz verlustmindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Forderung nach 
weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen geregelt und muss somit nicht aufgeführt werden.

Amendamentul 10
Considerentul 12
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(12) Folosirea pesticidelor se poate dovedi 
deosebit de periculoasă în anumite zone 
foarte sensibile, precum Natura 2000, 
protejate în conformitate cu Directiva 
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 
privind conservarea păsărilor sălbatice şi 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 
mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră 
sălbatică. 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, în acele zone, folosirea pesticidelor 
ar trebui redusă pe cât posibil sau chiar 
interzisă.

(12) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
comunitare fixate pentru aceste zone, în 
anumite zone foarte sensibile, precum 
Natura 2000, protejate în conformitate cu 
Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 
aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice şi Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor 
de faună şi floră sălbatică, poate fi necesară 
adoptarea unor măsuri pentru reducerea 
cantităţii de produse fitosanitare utilizate.
Acest aspect este luat în considerare în 
cadrul planurilor naţionale de acţiune şi de 
gestionare a zonelor supuse unei protecţii 
deosebite. În alte locuri precum parcurile 
publice, terenurile de sport şi terenurile de 
joacă pentru copii, trebuie să se asigure, în 
cadrul procedurii de autorizare, faptul că 
populaţia nu este supusă unui risc ridicat  
de expunere la pesticide şi, respectiv, că 
utilizarea pesticidelor este redusă pe cât 
posibil. 

Begründung

Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist fachlich 
nicht geboten und nicht akzeptabel. Die Begrenzung der Pflanzenschutzmittelanwendungen in 
so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine Gefahr durch die Anwendung dieser 
Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen nicht 
gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten Anwendungsbestimmungen verhindern 
eine Gefährdung von Menschen und Umwelt, was weitere Bestimmungen überflüssig macht.

Amendamentul 11
Considerentul 14

(14) Punerea în aplicare de către toţi 
agricultorii a standardelor generale ale 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare ar avea ca rezultat o utilizare 
mai bună a tuturor măsurilor de control al 
organismelor dăunătoare, inclusiv al 
pesticidelor; prin urmare, contribuie la 
reducerea riscurilor asupra sănătăţii 
umane şi a mediului. Statele membre ar 

(14) În cadrul planurilor naţionale de 
acţiune, statele membre ar trebui să 
promoveze condiţiile necesare punerii în 
aplicare a unor practici agricole cu un 
consum redus de pesticide, în special 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare, definite în Regulamentul (CE) 
nr. [...] privind introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare. 



AD\658220RO.doc 11/37 PE 378.875v02-00

RO

trebui să promoveze agricultura cu un 
consum redus de pesticide, în special 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare şi să stabilească condiţiile 
necesare punerii în aplicare a tehnicilor 
acestui management integrat. De asemenea, 
statele membre ar trebui să încurajeze 
utilizarea standardelor managementului 
integrat al organismelor dăunătoare 
specifice diferitelor culturi.

Amendamentul 12
Articolul 2 alineatul (1)

(1) Prezenta directivă se aplică pesticidelor 
sub formă de produse fitosanitare astfel 
cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 
[…] privind introducerea pe piaţă a 
produselor fitosanitare.

(1) Prezenta directivă se aplică produselor 
fitosanitare astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (CE) nr. […] privind 
introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare.

Amendamentul 13
Articolul 3 litera (b)

(b) „utilizator profesionist” desemnează 
orice persoană fizică sau juridică care 
utilizează pesticide în cadrul activităţii sale 
profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, 
angajaţi, liber-profesionişti din sectorul 
agricol sau non-agricol;

(b) „utilizator” desemnează orice persoană 
fizică sau juridică care utilizează produse 
fitosanitare în cadrul activităţii sale, fie ca
liber-profesionist sau angajat, fie ca 
persoană recrutată pentru îndeplinirea 
unei anumite sarcini; statele membre pot 
distinge între două categorii de utilizatori 
profesionişti, respectiv, cei care au dreptul 
să utilizeze produse fitosanitare doar pe 
suprafeţe proprii şi cei care au dreptul să 
utilizeze produse fitosanitare pe suprafeţe 
aparţinând unor părţi terţe;
Terenurile de golf, de tenis, precum şi alte 
facilităţi de recreere, parcurile publice şi, 
respectiv, elementele de infrastructură, 
precum spaţiile de parcare, străzile, căile 
ferate etc. sunt considerate, de asemenea, 
utilizatori;  
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Begründung

Im englischen Text wird vom "professional user" gesprochen, was soviel wie berufliche bzw. 
professionelle Anwendung heißt. Die Übersetzung mit "gewerblicher Anwender" ist nicht 
richtig. Die Richtlinie soll sich nicht ausschließlich an Landwirte wenden, sondern auch alle 
anderen Anwender von Pflanzenschutzmitteln erfassen.

Amendamentul 14
Articolul 3 litera (d)

(d) „consilier” desemnează orice persoană 
fizică sau juridică care oferă consultanţă în 
ceea ce priveşte folosirea pesticidelor, 
inclusiv servicii private de consultanţă 
independente, agenţi comerciali, 
producători de produse alimentare sau 
detailişti, dacă este cazul;

d) „consilier” desemnează orice persoană 
fizică sau juridică care dispune de formarea 
şi calificările solicitate de către statele 
membre pentru a fi autorizată să ofere 
consultanţă în ceea ce priveşte folosirea
produselor fitosanitare, în conformitate cu 
metodele de utilizare convenite de către 
statele membre în care se află zonele 
cultivate şi, respectiv, cu valorile maxime 
fixate de către Comunitate; 

Amendamentul 15
Articolul 3 litera (ia) (nouă)

(ia) „indicator de utilizare” desemnează un 
parametru care serveşte la evaluarea 
intensităţii utilizării pesticidelor şi a 
dependenţei de acestea.

Amendamentul 16
Articolul 4 titlu

Planurile naţionale de acţiune în vederea 
reducerii riscurilor şi a dependenţei de 
pesticide

Planurile naţionale de acţiune în vederea 
reducerii riscurilor şi a utilizării de pesticide

Amendamentul 17
Articolul 4 alineatul (1)

(1) Statele membre adoptă planuri naţionale 
de acţiune pentru a defini obiective, măsuri 
şi calendare în vederea reducerii riscurilor,

(1) Statele membre adoptă, după consultări 
cu organizaţiile de agricultori, cu cele 
pentru protecţia mediului şi cele 
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inclusiv a pericolelor şi a dependenţei de 
pesticide.

industriale, precum şi cu alţi actori, planuri 
naţionale de acţiune pentru a defini 
obiective, măsuri şi calendare în vederea 
reducerii riscurilor pentru sănătate şi pentru 
mediu datorate utilizării produselor 
fitosanitare. În elaborarea acestor planuri 
de acţiune se vor lua în considerare 
condiţiile speciale existente la nivel 
naţional, regional şi local. 

Cu ocazia întocmirii şi revizuirii planurilor 
lor naţionale de acţiune, statele membre ţin 
cont, în mod corespunzător, de implicaţiile 
sociale, economice şi de mediu ale măsurilor 
prevăzute.

Cu ocazia întocmirii şi revizuirii planurilor 
lor naţionale de acţiune, statele membre ţin 
cont, în mod corespunzător, de implicaţiile 
sociale, economice şi de mediu ale măsurilor 
prevăzute.

Planurile naţionale de acţiune pot consta şi 
din planuri centralizate şi, respectiv, 
planuri regionale corelate la nivel naţional 
sau din planuri regionale şi naţionale.

Amendamentul 18
Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

(1a) Planurile naţionale de acţiune conţin, 
în măsura în care este necesar, indicaţii cu 
privire la aspectele enunţate în articolele 5 
- 13. Acestea trebuie să ia în considerare 
programele prevăzute în alte acte 
comunitare referitoare la utilizarea 
produselor fitosanitare, precum programele 
de măsuri în conformitate cu Directiva 
2000/60/CE. 
Măsurile cuprinse în planurile naţionale de 
acţiune pot avea, în special, un caracter 
legislativ, fiscal sau voluntar şi trebuie să 
se bazeze pe rezultatele unor evaluări de 
risc relevante.  

Begründung

Die Richtlinie sollte zumindest Mindestinhalte oder im Rahmen der Erstellung der Pläne zu 
prüfende Gesichtspunkte benennen. Die Frage, wann zusätzliche Gesetzgebung oder 
fördernde, steuerliche oder sonstige Maßnahmen erforderlich sind, liegt in der Entscheidung 
der Mitgliedstaaten.
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Amendamentul 19
Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

(1a) O parte din planurile naţionale de 
acţiune vizează managementul integrat al 
organismelor dăunătoare, după cum se 
stipulează în articolul 13, acordându-se 
prioritate mijloacelor nechimice de 
protejare a culturilor şi încurajând 
agricultorii care optează pentru produse 
fitosanitare nechimice.

Amendamentul 20
Articolul 4 alineatul (2)

(2) În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele membre 
comunică planurile lor naţionale de acţiune 
Comisiei şi celorlalte state membre.

(2) În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele membre 
comunică planurile lor naţionale de acţiune 
Comisiei. 

Planurile naţionale de acţiune sunt 
reexaminate cel puţin o dată la cinci ani şi 
orice modificare a acestora este semnalată
Comisiei în termenul cel mai scurt.

Planurile naţionale de acţiune sunt 
reexaminate cel puţin o dată la cinci ani şi 
actualizate în funcţie de obiectivele 
îndeplinite. Reexaminarea acestora 
cuprinde şi o analiză privind estimarea 
corectă a riscurilor în cadrul planului de 
acţiune sau necesitatea reevaluării 
acestora. Eventualele modificări ale
acestora, precum şi cele mai importante 
rezultate ale reexaminării sunt semnalate
Comisiei în termenul cel mai scurt. 

Begründung

Die Regelungen zur Überprüfung sind unbedingt präziser zu fassen. Die Mitteilung an die 
anderen Mitgliedstaaten ist überflüssig, wenn die Kommission - wie hier vorgeschlagen - eine 
öffentlich zugängliche Datenbank einrichtet (s. Artikel 4 Absatz 2a(neu)).

Amendamentul 21
Articolul 4 alineatul (2a) (nou)

(2a) Comisia creează o bază de date pe 
internet, accesibilă publicului, privind 
planurile naţionale de acţiune, precum şi 
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eventualele lor modificări, şi, de asemenea, 
cele mai importante rezultate ale 
reexaminărilor periodice, în special, 
eventualele progrese sau eşecuri în 
îndeplinirea obiectivelor şi, respectiv, 
motivele acestora.

Begründung

Ein wesentliches Element der nationalen Aktionspläne ist die Beteiligung der Öffentlichkeit.
Es ist daher sinnvoll, diese Pläne sowie Änderungen und die Ergebnisse der Überprüfung 
europaweit der Öffentlichkeit über eine zentrale Internet-Datenbank bereit zu stellen. Mit der 
Datenbank entfällt die ohnehin überflüssige Mitteilungspflicht der Mitgliedstaaten 
untereinander, die in der vorgeschlagenen Form ohnehin nur für den Originalplan, nicht aber 
für Änderungen galt. Durch die Bereitstellung im Internet wird die Regelung über Weitergabe 
von Daten an Drittstaaten überflüssig.

Amendamentul 22
Articolul 4 alineatul (3)

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

eliminat

Begründung

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 2 und 2a (neu) (Änderungsanträge 20 und 21).

Amendamentul 23
Articolul 4 alineatul (4a) (nou)

(4a) Planificarea şi punerea în aplicare a 
programelor comunitare sunt eligibile 
pentru finanţare din fondurile comunitare. 

Amendamentul 24
Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre se asigură că toţi 
utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi 
consilierii au acces la o formare potrivită.

(1) Statele membre se asigură că toţi 
utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi 
consilierii au acces la o formare iniţială şi 
continuă potrivită şi independentă, privind 
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utilizarea corectă a produselor fitosanitare, 
care să reflecte nivelul de responsabilitate, 
precum şi rolul specific al acestora în ceea 
ce priveşte managementul integrat al 
organismelor dăunătoare.  

Begründung
Es ist entscheidend, dass die Organisation der Fortbildung frei von wirtschaftlichen 
Interessen bestimmter Kreise erfolgt. Dies schließt den Einsatz von Spezialisten der Industrie 
oder von NGO´s nicht aus. Die Mitgliedstaaten können die Grundanforderungen nach dieser 
Richtlinie auch durch entsprechende Ausbildungsangebote erfüllen.

Amendamentul 25
Articolul 5 alineatul (2)

(2) În termen de doi ani de la data 
menţionată la articolul 20 alineatul (1), 
statele membre elaborează sisteme de
certificate de atestare a participării la o 
sesiune de formare completă acoperind cel 
puţin subiectele enumerate la anexa I.

(2) În termen de trei ani de la data
menţionată la articolul 20 alineatul (1), 
statele membre elaborează sisteme de 
formare profesională acoperind cel puţin 
subiectele enumerate la anexa I.

Begründung

Zwei Jahre reichen nicht für die obligatorische Ausbildung aller Landwirte.

Amendamentul 26
Articolul 5 alineatul (3) paragraful (1a) (nou)

Deţinătorii certificatelor menţionate la 
anexa 1 trebuie să ia parte la cursuri de 
perfecţionare profesională. Modalităţile 
pentru această perfecţionare sunt stabilite 
de către statele membre.

Amendamentul 27
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 

(1) Statele membre se asigură că 
distribuitorii care vând pesticide considerate 
toxice sau foarte toxice, în conformitate cu 
Directiva 1999/45/CE a Parlamentului 
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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.

European şi a Consiliului, dispun, în 
efectivul lor, de cel puţin o persoană 
posesoare a unui certificat menţionat la 
articolul 5 alineatul (2), nu mai vechi de 
cinci ani, care să poată fi prezentă şi 
disponibilă la punctul de vânzare pentru a 
oferi informaţii clienţilor privind utilizarea 
pesticidelor.

Begründung

Da sich ausweislich der Folgenabschätzung der Kommission die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den fachgerechten Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln laufend ändern, ist es sinnvoll, die Laufzeit der Bescheinigungen zu 
begrenzen.

Amendamentul 28
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că vânzările de pesticide 
care nu sunt autorizate în vederea unei 
utilizări neprofesionale sunt rezervate 
utilizatorilor profesionişti, posesori ai unui 
certificat menţionat la articolul 5 alineatul 
(2).

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că vânzările de produse 
fitosanitare autorizate sunt rezervate 
utilizatorilor profesionişti, posesori ai unui 
certificat menţionat la articolul 5 alineatul 
(2), în conformitate cu indicaţiile oferite de 
un consilier competent, cu un nivel 
suficient de calificare, desemnat de statele 
membre.  

Amendamentul 29
Articolul 6 alineatul (3)

(3) Statele membre solicită distribuitorilor 
care introduc pe piaţă pesticide destinate 
utilizării neprofesionale să furnizeze 
informaţii generale privind riscurile asociate 
utilizării pesticidelor, în special în ceea ce 
priveşte pericolele, expunerea, condiţiile 
potrivite de depozitare, utilizare şi aplicare, 
precum şi de eliminare.

(3) Statele membre solicită distribuitorilor 
care introduc pe piaţă pesticide destinate 
utilizării neprofesionale să furnizeze 
informaţii generale privind utilizarea 
corectă a produselor fitosanitare introduse 
pe piaţă, în special în ceea ce priveşte 
posibilele riscuri, expunerea, condiţiile 
potrivite de depozitare, utilizare şi aplicare, 
precum şi de eliminare.

Măsurile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se 
vor stabili în termen de patru ani de la data 
menţionată la articolul 20 alineatul (1).

Măsurile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se 
vor stabili în termen de şapte ani de la data 
menţionată la articolul 20 alineatul (1).
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Begründung

Ziel der Aufklärung durch Hersteller und Vertreiber muss der fachgerechte Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln sein, der Gesundheits- und Umweltgefahren weitgehend ausschließt.
Gegenstand der Aufklärung müssen die Risiken der spezifischen Produkte sein, da diese je 
nach Mittel und Art des Einsatzes erheblich variieren können.

Eine längere Übergangsfrist ist erforderlich, um den Aufbau von Überkapazitäten im 
Fortbildungsbereich in den ersten zwei Jahren nach Einrichtung des Fortbildungssystems zu 
vermeiden.

Amendamentul 30
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 informare şi furnizarea de 
informaţii destinate marelui public în ceea ce 
priveşte utilizarea şi riscurile, precum şi 
eventualele efecte asupra sănătăţii şi a 
mediului care pot rezulta din utilizarea 
produselor fitosanitare. De asemenea, 
trebuie furnizate informaţii în ceea ce 
priveşte rolul produselor fitosanitare în 
agricultură şi în producţia alimentară, 
gestionarea responsabilă a produselor 
fitosanitare, precum şi substitutele lor 
nechimice.

Begründung
Der Änderungsantrag stellt sicher, dass bei der beabsichtigten Information und 
Sensibilisierung der Bevölkerung nicht nur auf die Risiken des Pflanzenschutzmitteleinsatzes 
eingegangen wird. Derzeit werden in der Öffentlichkeit hauptsächlich die Risiken von 
Pflanzenschutzmitteln angeprangert. Vielmehr sollte, wie im Änderungsantrag gefordert, das 
Ziel verfolgt werden, objektiv über Notwendigkeit und Nachhaltigkeit von 
Pflanzenschutzmittelanwendungen zu informieren und die Bedeutung für die heutige 
Lebensmittelproduktion darzustellen.vermeiden.

Amendamentul 31
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Statele membre se asigură că 
echipamentul şi accesoriile de aplicare a 
pesticidelor de uz profesional fac obiectul 
unei inspecţii la intervale de timp regulate. 
În acest scop, se stabileşte un sistem de 

(1) Statele membre pun în practică măsuri 
de stimulare care asigură că echipamentul şi 
accesoriile de aplicare a pesticidelor de uz 
profesional fac obiectul unei inspecţii la 
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certificate astfel conceput încât să permită 
verificarea inspecţiilor.

intervale de timp regulate. 

Begründung

Durch Anreizsysteme wird eher Verständnis der Anwender für die Geräteüberprüfung 
geschaffen als durch Zwangsmaßnahmen.

Amendamentul 32
Articolul 8 alineatul (3)

(3) În termen de cinci ani de la data 
menţionată la articolul 20 alineatul (1), 
statele membre se asigură că echipamentul 
şi accesoriile de aplicare a pesticidelor de 
uz profesional sunt inspectate cel puţin o 
dată şi că numai acele echipamente şi 
accesorii de aplicare a pesticidelor care au 
trecut cu succes de inspecţie sunt utilizate 
de profesionişti.

eliminat

Begründung

Diese spezielle Regelung kann im Sinne der Subsidiarität unterbleiben.

Amendamentul 33
Articolul 8 alineatul (4)

(4) Statele membre desemnează 
organismele responsabile cu desfăşurarea 
inspecţiilor şi informarea Comisiei în acest 
sens.

eliminat

Begründung
Die Vorschrift ist überflüssig.

Amendamentul 34
Articolul 9 alineatul (1)

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

(1) Statele membre adoptă dispoziţii privind
pulverizarea aeriană, luând în considerare 
dispoziţiile alineatului (4).
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Begründung

Ein generelles Verbot des Sprühens aus der Luft ist übermäßig bürokratisch und wenig 
sinnvoll, da offensichtlich ist, dass andere Formen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in 
einigen Fällen wenig sinnvoll sind (Wein, Wälder). Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, dass das Sprühen aus der Luft nur dann erfolgt, wenn es unerlässlich ist. Ob 
sie hierfür Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren vorsehen, bleibt den Mitgliedstaaten 
überlassen. Die Dokumentationsanforderungen sind im Hinblick auf die Vorgaben der 
Umweltinformationsrichtlinie und bestehender nationaler Vorschriften nicht erforderlich.

Amendamentul 35
Articolul 9 alineatul (2)

(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).

eliminat

Begründung

Folgeänderung zu der Änderung von Absatz 1 und Absatz 4.

Amendamentul 36
Articolul 9 alineatul (3)

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

eliminat

Begründung

Die Vorschrift ist überflüssig.

Amendamentul 37
Articolul 9 alineatul (4)

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

(4) Pulverizarea aeriană este autorizată 
doar în cazul în care sunt întrunite 
următoarele condiţii:

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

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

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) operatorul care efectuează pulverizarea 
aeriană trebuie să fie titularul unui certificat 
astfel cum este menţionat la articolul 5 
alineatul (2); Articolul 6 alineatul (3) a 
doua teză se aplică în mod corespunzător;

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

(ca) trebuie garantat faptul că toate
măsurile necesare sunt luate pentru 
avertizarea la timp a rezidenţilor, a 
trecătorilor şi pentru protejarea mediului din 
vecinătatea zonei pulverizate;

(cb) pulverizarea aeriană a fost în prealabil 
notificată autorităţilor competente sau 
autorizată de către acestea. 

Begründung

Es wird den Mitgliedstaaten freigestellt, ob sie Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren 
vorsehen. Das Sprühen ist in jedem Fall, aber nur zulässig, wenn die Vorgaben des Absatzes 
4 eingehalten werden. Der Vorschlag der Kommission war zudem mit unnötig bürokratisch.
Die Übergangszeit aus Artikel 6, Absatz 3, Satz 2 ist zu beachten.

Amendamentul 38
Articolul 9 alineatul (5)

(5) 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).

eliminat

Begründung

Folgeänderung zur Änderung der Absätze 1 und 4. Siehe Begründung zu den 
Änderungsanträgen 34 und 37.
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Amendamentul 39
Articolul 9 alineatul (6)

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

eliminat

Begründung

Die Dokumentationsanforderungen sind im Hinblick auf die Vorgaben der 
Umweltinformationsrichtlinie und bestehender nationaler Vorschriften nicht erforderlich.

Amendamentul 40
Articolul 10 alineatul (1) partea introductivă

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

(1) Statele membre prevăd, în contextul 
elaborării şi al punerii în aplicare a 
planurilor naţionale de acţiune, măsuri 
care să garanteze, într-o manieră 
corespunzătoare, faptul că, atunci când se 
folosesc produse fitosanitare în apropierea 
maselor de apă, se acordă prioritate: 

Begründung

Die bisherige Formulierung führt in keiner Weise zu Rechts- und Planungssicherheit, 
besonders nicht die sehr unbestimmten Formulierungen des bisherigen Absatzes 1. Es handelt 
sich um Probleme, die vorrangig von den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen 
Aktionspläne nach Artikel 4 zu lösen sind.

Amendamentul 41
Articolul 10 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre examinează, în 
contextul elaborării şi al punerii în aplicare 
a planurilor naţionale de acţiune, în 
special, următoarele măsuri pentru 
protecţia corpurilor de apă:
(a) amenajarea, pe câmpurile din
apropierea cursurilor de apă, de zone 
tampon şi de protecţie, în interiorul cărora 
folosirea sau depozitarea produselor 
fitosanitare 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; 
dimensiunile zonelor tampon trebuie 
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definite în funcţie de riscurile de poluare şi 
de caracteristicile agricole ale zonelor 
respective;
(b) adoptarea unor măsuri corespunzătoare 
pentru limitarea derivei de produse 
fitosanitare, cel puţin în cazul culturilor 
verticale, precum livezi, podgorii şi plantaţii 
de hamei, riverane unui curs de apă;
(c) adoptarea unor măsuri corespunzătoare 
care să garanteze reducerea pe cât posibil, 
şi chiar suprimarea aplicării produselor 
fitosanitare de-a lungul drumurilor, căilor 
ferate, sau pe suprafeţele foarte permeabile 
sau alte infrastructuri din apropierea 
apelor subterane sau de suprafaţă, sau pe 
suprafeţele impermeabile unde riscul de 
scurgere în apele de suprafaţă sau în 
reţelele de canalizare este ridicat.

Fiecare plan naţional de acţiune trebuie să 
prevadă măsurile menţionate la litera (a).

Begründung

Der Text von Absatz 1a (neu), Buchstabe a) - c) entspricht im Wesentlichen denen der Absätze 
2 - 4 des alten Kommissionsvorschlags. Die Maßnahmen verfolgen dasselbe Ziel  und wurden 
daher in einem Absatz zusammengefasst. Schutz- und Pufferzonen für Gewässer und 
Trinkwasser sind entscheidender Bestandteil eines nationalen Aktionsplans. Wie das dänische 
Beispiel zeigt, können aber auch hier freiwillige Maßnahmen von gleicher Effizienz sein, wie 
zwingende gesetzliche Vorgaben.

Amendamentul 42
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre se asigură că sunt 
amenajate, pe câmpurile din apropierea 
cursurilor de apă, zone de protecţie 
potrivite, 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; dimensiunile zonelor de 
protecţie sunt definite în funcţie de riscurile 

eliminat
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de poluare şi de caracteristicile agricole ale 
zonelor respective.

Begründung

Jetzt Absatz 1a (neu), Buchstabe a) (s. Änderungsantrag 41).

Amendamentul 43
Articolul 10 alineatul (3)

(3) Statele membre se asigură că se iau 
măsuri potrivite pentru a limita deriva 
aeriană a pesticidelor aplicate, cel puţin în 
cazul culturilor verticale, precum livezi, 
podgorii şi plantaţii de hamei, riverane 
unui curs de apă.

eliminat

Begründung

Jetzt Absatz 1a (neu), Buchstabe b) (s. Änderungsantrag 41).

Amendamentul 44
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.

eliminat

Begründung

Jetzt Absatz 1a (neu), Buchstabe c) (s. Änderungsantrag 41).

Amendamentul 45
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf partea introductivă

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

rezultatele unor evaluări de risc relevante, 
că următoarele măsuri sunt adoptate:

Begründung

Grundlage der Entscheidung über die Verringerung des Ersatzes von Pflanzenschutzmittel in 
empfindlichen Gebieten ist eine einschlägige Risikobewertung. Entscheidend ist nicht das 
Verbot, sondern ein sorgsamer und niedriger Einsatz eines Pflanzenschutzmittels in 
Abhängigkeit des besonderen Schutzzieles. In den Natura 2000-Gebietsverordnungen werden 
allfällige Ver- und Gebote festgelegt, sodass eine weitere spezifische Regelung im Sinne der 
Subsidiarität unterbleiben kann.

Amendamentul 46
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 absolut necesar sau chiar 
suprimată total în zonele utilizate, în mod 
regulat, de marele public sau de grupurile 
sensibile ale populaţiei, cel puţin în parcuri, 
grădini publice, terenuri de sport, locuri de 
recreere şi terenuri de joacă.

Begründung

Es handelt sich um eine Präzisierung und Klarstellung. Entscheidend ist nicht das Verbot, 
sondern ein möglichst niedriger Pflanzenschutzmitteleinsatz in Abhängigkeit von den 
besonderen Schutzzielen für öffentliche Anlagen. Angesichts des niedrigen Verbrauchs für 
öffentliche Einrichtungen wird diese Vorschrift schon heute in den Mitgliedstaaten 
offensichtlich weitgehend umgesetzt.

Amendamentul 47
Articolul 11 alineatul (1) paragraful (1) litera (b) alineatul (2) 

(b) Folosirea pesticidelor este interzisă sau 
limitată la minimul absolut necesar în/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 

eliminat
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evaluărilor de riscuri pertinente.

Amendamentul 48
Articolul 11 alineatul (1a) (nou)

Restricţiile de utilizare a produselor 
fitosanitare în zonele Natura 2000 nu 
împiedică adoptarea voluntară a măsurilor 
de stimulare în conformitate cu 
reglementările privind fondurile structurale 
şi, respectiv, cu regulamentul privind 
dezvoltarea rurală.

Begründung

Die Einfügung des letzten Satzes ist erforderlich, um klarzustellen, dass die Begrenzung des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes in Natura-2000-Gebieten mit dem Ziel der Durchsetzung der 
Erhaltungsziele keinen Verstoß gegen das Freiwilligkeitsprinzip in der Förderung darstellt.
Hierzu gab es zwischen den Kommissionsdienststellen bisher keine klare Aussage, was zu 
erheblichen Rechtsunsicherheiten in den Mitgliedstaaten geführt hat und die Durchführung 
von Agrarumweltmaßnahmen erschwert.

Amendamentul 49
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, în contextul 
planurilor naţionale de acţiune, în baza 
unor evaluări corespunzătoare ale 
riscurilor, după caz, măsurile necesare 
pentru a se asigura că operaţiunile următoare 
nu pun în pericol sănătatea sau siguranţa 
oamenilor şi a mediului:

Begründung

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind in die nationalen Aktionspläne zu integrieren. Es geht 
vorrangig darum, durch entsprechende Aktivitäten bestehende Regelungen auch tatsächlich 
durchzusetzen. An Vorschriften fehlt es in den Mitgliedstaaten nicht.

Amendamentul 50
Articolul 12 alineatul (2)

(2) Statele membre iau toate măsurile (2) Statele membre adoptă, în contextul 
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necesare cu privire la pesticidele autorizate 
de uz neprofesional pentru a evita operaţiuni 
de manipulare periculoase.

planurilor naţionale de acţiune, în baza 
unor evaluări corespunzătoare ale 
riscurilor, după caz, măsurile necesare cu 
privire la pesticidele autorizate de uz 
neprofesional pentru a evita operaţiuni de 
manipulare periculoase.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 49.

Amendamentul 51
Articolul 12 alineatul (3)

(3) Statele membre se asigură că spaţiile de 
depozitare a pesticidelor sunt construite 
astfel încât să împiedice emisiile accidentale.

(3) Statele membre adoptă, în contextul 
planurilor naţionale de acţiune, în baza 
unor evaluări corespunzătoare ale 
riscurilor, după caz, măsurile necesare, 
prin care se asigură că spaţiile de depozitare 
a pesticidelor sunt construite astfel încât să 
împiedice emisiile accidentale.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 49.

Amendamentul 52
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 pun în aplicare măsuri 
de stimulare pentru promovarea agriculturii 
cu un consum redus de pesticide, inclusiv 
lupta împotriva organismelor dăunătoare. 
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Begründung

Durch Anreizsysteme wird eher Verständnis der Anwender für Verfahren mit niedrigerem 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder für den integrierten Pflanzenschutz geschaffen als 
durch Zwangsmaßnahmen. Desweiteren muss hingewiesen werden, dass die Auswirkungen 
von Pflanzenschutzmittel auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens überprüft werden. Es ist davon auszugehen, dass zugelassene 
Pflanzenschutzmittel bei sachgerechter Anwendung keine weiteren Auswirkungen als auf das 
Zielobjekt haben.

Amendamentul 53
Articolul 13 alineatul (2)

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

eliminat

Begründung

Der Text ist in Absatz 1 integriert (s. Änderungsantrag 52).

Amendamentul 54
Articolul 13 alineatul (5)

(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.

eliminat

Begründung

Der Gegenstand der Absätze 5 ist schon in Artikel 52 der Verordnung über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln geregelt.

Amendamentul 55
Articolul 13 alineatul (6)

(6) Statele membre stabilesc toate măsurile 
necesare de stimulare a agricultorilor de a 

eliminat
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pune în aplicare standardele 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare, specifice diferitelor culturi.

Amendamentul 56
Articolul 13 alineatul (7)

(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. […].

(7) Comisia poate acorda asistenţă statelor 
membre, dispunând elaborarea 
standardelor generale ale managementului 
integrat al organismelor dăunătoare 
menţionate la alineatul (1), în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 52 din 
Regulamentul (CE) nr. […]. Acestea trebuie 
să încurajeze participarea publică a 
părţilor interesate.

Amendamentul 57
Articolul 13 alineatul (8)

(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.

eliminat

Begründung

Die Einführung kulturspezifischer europaweiter Normen für den integrierten Pflanzenschutz 
ist abzulehnen, da sie den unterschiedlichen natürlichen und klimatischen 
Standortbedingungen in Europa nicht gerecht werden können, und dem Verständnis des 
integrierten Pflanzenbaus als einem Konzept, in dem lokale Gegebenheiten eine wesentliche 
Grundlage für jegliche Maßnahme bildet, widerspricht.

Amendamentul 58
Articolul 13 alineatul (8a) (nou)

(8a) Obligaţiile beneficiarilor de plăţi 
directe, în conformitate cu articolul 3 şi în 
legătură cu anexa III a Regulamentului 
(CE) nr. 1782/2003, se consideră a fi 
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îndeplinite, în ceea ce priveşte utilizarea 
produselor fitosanitare, în cazul în care se 
face dovada pregătirii sau a formării, în 
conformitate cu articolele 5 şi 6, precum şi 
a utilizării de echipamente care corespund 
cerinţelor articolului 8.

Begründung

Wesentliche Voraussetzung für den sachgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind 
entsprechende Kenntnisse und ein korrektes Funktionieren der Maschinen. Es erscheint daher 
ausreichend, für den Nachweis der Einhaltung der Cross-Compliance, die entsprechenden 
Bescheinigungen über Fortbildung und Maschinenfunktion vorzulegen. Soweit bei Kontrollen 
nach anderen Vorschriften (Cross-Checks) dennoch Verstöße festgestellt werden, sind 
Sanktionen nach der VO 1782/2003 natürlich weiterhin vorzusehen.

Amendamentul 59
Articolul 14 alineatul (1)

(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.

(1) Comisia dezvoltă indicatori de risc şi, 
respectiv, de utilizare 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.

Begründung

Es sollten auch Indikatoren für den Pestizideinsatz festgelegt werden.

Amendamentul 60
Articolul 14 alineatul (2) partea introductivă

(2) Statele membre folosesc datele statistice 
culese în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. [ESTAT...] în următoarele scopuri:

(2) Statele membre folosesc datele statistice 
culese, după caz, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. [ESTAT...] în 
următoarele scopuri:

Begründung

Sollte es nicht zur Verabschiedung der Statistikverordnung. kommen, ist auf andere 
statistische Daten zurückzugreifen.
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Amendamentul 61
Articolul 14 alineatul (2) litera (a)

(a) calcularea indicatorilor de risc comuni şi 
armonizaţi la nivel naţional;

(a) calcularea indicatorilor de risc şi a celor 
de utilizare comuni şi armonizaţi la nivel 
naţional;

Begründung

Siehe Änderungsantrag 59.

Amendamentul 62
Articolul 14 alineatul (2) litera (ba) (nouă)

(ba) identificarea tendinţelor în ceea ce 
priveşte apariţia organismelor dăunătoare 
sau a bolilor, precum şi dezvoltarea 
ciupercilor; 

Begründung

Es sollte auch ein Schwerpunkt auf die oben genannten Aspekte gelegt werden, da sie  sich 
ebenfalls auf die Risikoindikatoren beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auswirken.

Amendamentul 63
Articolul 14 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

(ca) elaborarea, evaluarea şi adaptarea 
planurilor naţionale de acţiune.  

Amendamentul 64
Articolul 14 alineatul (3)

(3) Statele membre comunică Comisiei şi 
celorlalte state membre rezultatele 
evaluărilor desfăşurate în conformitate cu 
alineatul (2).

(3) Statele membre comunică Comisiei 
rezultatele evaluărilor desfăşurate în 
conformitate cu alineatul (2).

Rezultatele vor fi puse la dispoziţia 
publicului prin intermediul bazei de date de 
pe internet menţionate la articolul 4 
alineatul (2a).
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Begründung

Folgeänderung zur Einfügung von Artikel 4 Absatz 2, Buchstabe a)

Amendamentul 65
Articolul 14 alineatul (4) primul paragraf

(4) Comisia foloseşte datele statistice culese 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
[ESTAT...] şi informaţiile menţionate la 
alineatul (3) pentru a calcula indicatorii de 
risc la nivel comunitar, în vederea estimării 
tendinţelor în materie de riscuri asociate 
utilizării pesticidelor.

(4) Comisia foloseşte datele statistice culese, 
după caz, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. [ESTAT...] şi informaţiile 
menţionate la alineatul (3) pentru a calcula 
indicatorii de risc şi pe cei de utilizare la 
nivel comunitar, în vederea estimării 
tendinţelor în materie de riscuri asociate 
utilizării pesticidelor.

Amendamentul 66
Articolul 14 alineatul (4) paragraful (2a) (nou)

Rezultatele vor fi puse la dispoziţia 
publicului prin intermediul bazei de date de 
pe internet menţionate la articolul 4 
alineatul (2a).

Begründung

Folgeänderung zur Einfügung von Artikel 4, Absatz 2a (neu).

Amendamentul 67
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.

(5) În sensul alineatului (2) litera (a) şi al 
alineatului (3), indicatorii de risc şi cei de 
utilizare 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.
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Begründung

Siehe Änderungsantrag 59.

Amendamentul 68
Articolul 14 alineatul (5a) (nou)

(5a) În culegerea datelor trebuie evitată 
crearea de dificultăţi agricultorilor 
comunitari prin introducerea unor obligaţii 
suplimentare de documentare şi, respectiv, 
obligaţii necorespunzătoare de notificare şi 
informare.

Begründung

Landwirte unterliegen schon jetzt erheblichen Dokumentations- und Berichtspflichten. Sollte 
zukünftig eine Statistik-Verordnung für Pflanzenschutzmittel geschaffen werden, ist darauf zu 
achten, dass hieraus nicht zusätzliche unangemessene Melde-, Berichts- und 
Dokumentationspflichten für die Landwirte entstehen. Regelmäßig dürfte das Erheben von 
Stichproben etc. auf freiwilliger Basis oder im Ergebnis ohnehin durchgeführter 
Überwachungen ausreichen.

Amendamentul 69
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 în mod regulat, cel puţin o 
dată la cinci ani, Parlamentului European şi 
Consiliului un raport privind progresul 
înregistrat în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare a prezentei directive, însoţit, după 
caz, de propunerile de amendamente.

Begründung

Anpassung an die Fristen, die auch für die Überprüfung von Plänen gelten.

Amendamentul 70
Articolul 15a (nou)
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Articolul 15a
Comisia instituie un Fond european pentru 
utilizări minore pentru a încuraja 
cooperarea între institutele de cercetare din 
statele membre în ceea ce priveşte 
cercetarea ariilor restrânse de cultivare. 
Pe lângă acest fond, Comisia instituie o 
platformă pentru schimbul de informaţii şi 
cele mai bune practici în ceea ce priveşte 
folosirea produselor fitosanitare pe arii 
restrânse de cultivare şi, respectiv, 
utilizarea durabilă a acestora.

Amendamentul 71
Articolul 16 primul paragraf

Statele membre hotărăsc regimul de 
penalizări aplicabile încălcărilor dispoziţiilor 
naţionale luate în punerea în aplicare a 
prezentei directive şi iau toate măsurile 
necesare în vederea asigurării punerii lor în 
aplicare. Sancţiunile trebuie să fie eficiente, 
proporţionale şi disuasive.

Statele membre hotărăsc regimul de 
penalizări aplicabile încălcărilor dispoziţiilor 
naţionale luate în punerea în aplicare a 
articolelor 6, 8 şi 9 din prezenta directivă şi 
iau toate măsurile necesare în vederea 
asigurării punerii lor în aplicare. Sancţiunile 
trebuie să fie eficiente, proporţionale şi 
disuasive.

Begründung

Präzisierung der Sanktionsregelung.

Amendamentul 72
Articolul 16a (nou)

Articolul 16a
Dispoziţiile Directivei 2004/35/CE nu se 
aplică în cazul în care agricultorii 
utilizează produse fitosanitare în 
conformitate cu condiţiile de autorizare.

Begründung

Landwirte, die sich an bestehenden Rechtsvorschriften über Pflanzenschutzmittel halten, 
sollen nicht für Umweltschäden im Sinne der Richtlinie 2004/35/EG haften. Die Verwendung 
von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln gemäß den Anwendungsvorschriften soll den 
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Landwirt von der Haftung gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2004/35 EG befreien.

Amendamentul 73
Articolul 18 alineatul (2)

(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.

eliminat

Begründung

Berichtigung eines redaktionellen Versehens. Der Verweis auf Artikel 3 des Beschlusses 
1999/468/EG ist überflüssig, da auf dieses Verfahren im Text an keiner Stelle Bezug 
genommen wird.

Amendamentul 74
Articolul 18 alineatul (3)

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, avându-se în 
vedere dispoziţiile articolului 8 din aceeaşi 
decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 
trei luni.

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5a 
alineatele (1) - (4) şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, avându-se în vedere 
dispoziţiile articolului 8 din aceeaşi decizie.

Begründung

Es ist erforderlich, die Komitologie anzupassen, da die Richtlinie an einigen Stellen vorsieht, 
dass nicht wesentliche allgemeine Bestimmungen im Regelungsausschussverfahren geändert 
werden sollen (Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 Abs. 5 und Artikel 14 Absatz 1), wofür seit dem 
Beschluss des Rates 2000/512/EG das "Regelungsausschussverfahren mit Kontrolle" 
eingeführt wurde. Die Festsetzung von Fristen nach Artikel 5a Abs. 6 des Beschlusses 
1999/468/EG ist nicht erforderlich, da Fälle besonderer Dringlichkeit nicht zu erwarten sind.

Amendamentul 75
Articolul 19 alineatul (1) litera (ca)
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 (ca) crearea unei baze de date pe internet, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(2a).

Begründung

Folgeänderung zu der Einfügung von Artikel 4, Absatz 2a.
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