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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 29
Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul
152 alineatul (4) şi articolul 175 alineatul 
(1),

Or. en

Justification

The aim of the Directive is a reduction of the impact of pesticides on human health and the 
environment. Both human health and the environment should be mentioned as legal base for 
the Directive.
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Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 30
Considerentul 1

(1) în conformitate cu articolele 2 şi 7 din 
Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 
de stabilire a celui de-al şaselea program 
comunitar de măsuri pentru mediu, ar trebui 
creat un cadru juridic comun pentru 
utilizarea durabilă a pesticidelor;

(1) în conformitate cu articolele 2 şi 7 din 
Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 
de stabilire a celui de-al Şaselea program 
comunitar de acţiune pentru mediu, ar trebui 
creat un cadru juridic comun pentru 
utilizarea durabilă a pesticidelor în 
conformitate cu principiul precauţiei;

Or. en

Justification

To ensure coherence with the Thematic Strategy for the Sustainable Use of Pesticides and the 
proposed Regulation on market placement of plant protection products. 

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 31
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) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre ar trebui
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 promoveze
folosirea produselor fitosanitare care nu 
conţin substanţe chimice; aceste planuri 
naţionale de acţiune ar trebui 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 în baza 
celorlalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide;

Or. pl
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Justification

With a view to achieving a measurable reduction in pesticide use throughout the Community, 
national action plans should be coordinated with implementation plans under other relevant 
Community legislation.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendamentul 32
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) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre ar trebui
să recurgă la planuri naţionale de acţiune 
menite să fixeze obiectivele, ţintele, 
calendarele şi indicatorii pentru reducerea 
utilizării şi a riscurilor pesticidelor, planuri 
care să menţioneze resursele financiare şi 
liniile bugetare necesare punerii lor în 
aplicare în perioada de timp estimată, 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 în temeiul 
celorlalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide;

Or. en

Justification

Pesticides policies that include use reduction targets are already established in Denmark, 
Sweden, the Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses 
the issue of increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower 
dosages. Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop 
protection. Member states should ensure that the objectives of their national action plans are 
achievable within the timeline set by allocating sufficient resources.
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Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 33
Recital 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) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre ar trebui
să recurgă la planuri naţionale de acţiune 
menite să fixeze obiectivele de prevenire a 
riscurilor atât pentru sănătate, cât şi pentru 
mediu, inclusiv a pericolelor şi a 
dependenţei de pesticide, şi să încurajeze şi 
să promoveze adoptarea produselor 
fitosanitare care nu conţin substanţe chimice
şi a managementului organismelor 
dăunătoare; 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 în temeiul celorlalte dispoziţii din 
cadrul legislaţiei comunitare referitoare la 
pesticide;

Or. en

Justification

In relation to human health, the risks must be prevented completely not just reduced. It has to 
be clear to Member States that the aim of the objectives in the National Action Plans are for 
the purpose of addressing both the health and environmental risks of pesticide use. If the 
requirement to promote non-chemical plant protection and pest management is not 
accompanied by a genuine desire by Member States to encourage its adoption then this aim 
could be ineffective. 

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 34
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 

(3) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre ar trebui
să recurgă la planuri naţionale de acţiune 
menite să fixeze obiectivele de reducere a 
riscurilor atât pentru sănătate, cât şi pentru 
mediu, inclusiv a pericolelor şi a 
dependenţei de pesticide, şi să încurajeze şi 
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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;

să promoveze adoptarea produselor 
fitosanitare care nu conţin substanţe chimice
şi a managementului organismelor 
dăunătoare; 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 în temeiul celorlalte dispoziţii din 
cadrul legislaţiei comunitare referitoare la 
pesticide;

Or. en

Justification

It has to be clear to Member States that the aim of the objectives in the National Action Plans 
are for the purpose of addressing both the health and environmental risks of pesticide use. If 
the requirement to promote non-chemical plant protection and pest management is not 
accompanied by a genuine desire by Member States to encourage its adoption then this aim 
could be ineffective.

Amendament depus de Anne Ferreira
Amendamentul 35

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) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre ar trebui
să recurgă la planuri naţionale de acţiune 
menite să fixeze obiective cantitative de 
reducere a riscurilor, să elaboreze programe 
şi să stabilească indicatori de risc şi de 
intensitate a utilizării pesticidelor, şi să 
promoveze 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 în temeiul 
celorlalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide;

Or. fr

Justification

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
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tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 36
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) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre ar trebui
să recurgă la planuri naţionale de acţiune 
menite să fixeze obiectivele de reducere a 
riscurilor şi pericolelor, precum şi ţinte şi 
calendare concrete de reducere a 
dependenţei de pesticide, şi să promoveze
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 în temeiul 
celorlalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide;

Or. en

Justification

The main goal of the national action plans is to reduce the risks and dependency of pesticides, 
but this aim can only be reached with concrete deadlines and targets.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 37
Considerentul 3

(3) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre trebuie

(3) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre ar trebui
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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;

să recurgă la planuri naţionale de acţiune 
menite să fixeze obiective cantitative de 
reducere a riscurilor, să elaboreze programe 
şi să stabilească indicatori de risc şi de 
intensitate a utilizării pesticidelor, şi să 
promoveze 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 în temeiul 
celorlalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide;

Or. fr

Justification

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 38
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 

(3) pentru a facilita punerea în aplicare a 
prezentei directive, statele membre ar trebui
să recurgă la planuri naţionale de acţiune 
menite să fixeze obiectivele de utilizare mai 
eficientă a produselor fitosanitare şi de 
reducere în continuare a posibilelor riscuri; 
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 în temeiul 
celorlalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide;
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celelalte dispoziţii din cadrul legislaţiei 
comunitare referitoare la pesticide;

Or. de

Justification

The proposed clarification is needed with a view to making progress towards achieving the 
aim of the directive under consideration here, namely ecologically and economically effective 
plant protection in Europe. When used properly, plant protection products constitute modern 
farming tools which pose no dangers to people and the environment which might necessitate 
their substitution. On that basis, Agenda 21 (drawn up at the 1992 Rio Conference on 
Sustainable Development) also emphasises that the use of plant protection products is 
fundamental to efforts to feed the world population and regards integrated farming as the way 
forward for agriculture.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 39
Considerentul 4

(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 privind 
obiectivele îndeplinite şi domeniul de 
aplicare a acţiunilor 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;

Or. pl

Justification

In connection with information exchange between Member States, it is not the objectives set, 
but the objectives achieved, that are an important element in the action taken by Member 
States.
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 40
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 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 
ar trebui să fie coordonate cu cele 
organizate în cadrul Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 1698/2005 din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

Or. pl

Justification

With a view to achieving a measurable reduction in pesticide use throughout the Community, 
national action plans should be coordinated with implementation plans under other relevant 
Community legislation.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 41
Considerentul 6a (nou)

(6a) utilizarea produselor fitosanitare ilicite 
pune în pericol utilizarea durabilă a 
pesticidelor şi constituie un risc major 
pentru mediu şi sănătatea omului şi a 
animalelor; întrucât această problemă 
trebuie abordată de urgenţă;

Or. en
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Justification

Counterfeiting and illegal trafficking of plant protection products in Europe is a significant 
and rapidly growing problem. This problem undermines any sustainability strategy as it 
endangers the health of consumers and farmers, harms the environment, and causes 
significant economic and reputational damage to farmers, the food value chain, governments 
and the plant protection industry.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 42
Considerentul 7

(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 generate de
folosirea pesticidelor, publicului larg trebuie 
să fie mai bine informat în ceea ce priveşte 
riscurile asociate utilizării pesticidelor, prin 
campaniile de sensibilizare; întrucât 
producătorii şi distribuitorii ar trebui să 
aibă responsabilitatea furnizării tuturor 
informaţiilor necesare consumatorilor de 
pesticide şi publicului;

Or. en

Justification

Pesticide producers and retailers have the information needed. Also it is their duty to 
minimise the risk of pesticide use.

Amendament depus de Irena Belohorská 

Amendamentul 43
Considerentul 7

(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 generate de
folosirea pesticidelor, publicul larg trebuie 
să fie mai bine informat, în special prin 
mijloacele de informare în masă, în ceea ce 
priveşte riscurile pentru sănătate şi pentru 
mediu şi efectele adverse pe termen scurt şi 
lung asociate utilizării pesticidelor, prin 
campaniile de sensibilizare, informaţiile 
transmise prin distribuitori şi alte măsuri 
corespunzătoare;
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Or. en

Justification

The public must be informed about both the health and environmental risks and adverse 
effects related to the use of pesticides. The most effective way how to inform the public is 
through the media. This would enable people to have the information necessary to make 
informed and knowledgeable decisions and actions regarding the protection of their health 
and surrounding environment 

Amendament depus de Dorette Corbey + Caroline Lucas

Amendamentul 44
Considerentul 7

(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 generate de
folosirea pesticidelor, publicul larg trebuie 
să fie mai bine informat în ceea ce priveşte 
riscurile pentru sănătate şi pentru mediu şi 
efectele adverse pe termen scurt şi lung 
asociate utilizării pesticidelor, precum şi cu 
privire la substitutele nechimice, prin 
campaniile de sensibilizare, informaţiile 
transmise prin distribuitori şi alte măsuri 
corespunzătoare;

Or. en

Justification

The public must be informed about both the health and environmental risks and adverse 
effects related to the use of pesticides, along with information on the non-chemical 
alternatives available. This would enable people to have the information necessary to make 
informed and knowledgeable decisions and actions regarding the protection of their health 
and surrounding environment.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Amendamentul 45
Considerentul 7

(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 

(7) date fiind posibilele riscuri generate de
folosirea pesticidelor, publicul larg trebuie 
să fie mai bine informat în ceea ce priveşte 
riscurile pentru sănătate şi pentru mediu şi 
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campaniile de sensibilizare, informaţiile 
transmise prin distribuitori şi alte măsuri 
corespunzătoare;

efectele adverse asociate utilizării 
pesticidelor, precum şi cu privire la 
substitutele nechimice, prin campaniile de 
sensibilizare, informaţiile transmise prin 
distribuitori şi alte măsuri corespunzătoare; 

Or. en

Justification

To enable people to make informed and knowledgeable decisions and actions regarding the 
protection of their health and surrounding environment (Davies and others).

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 46
Considerentul 7

(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 generate de
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, beneficiile şi 
riscurile şi, respectiv, utilizarea 
responsabilă a produselor fitosanitare;

Or. de

Justification

In addition to outlining the possible risks linked to the use of plant protection products, the 
proposed information and awareness-raising campaign should also highlight the benefits of 
using such products and their importance for modern food production.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Amendamentul 47
Considerentul 7

(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 riscurile generate de folosirea 
pesticidelor, în special efectele lor acute şi 
cronice asupra sănătăţii, publicul larg 
trebuie să fie mai bine informat în ceea ce 
priveşte riscurile şi pericolele asociate 
utilizării pesticidelor, prin campaniile de 
sensibilizare, informaţiile transmise prin 
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distribuitori şi alte măsuri corespunzătoare.
Statele membre ar trebui să monitorizeze şi 
să colecteze date privind impactul utilizării 
pesticidelor asupa mediului şi sănătăţii 
omului şi să promoveze cercetarea în ceea 
ce priveşte efectele pe termen lung ale 
utilizării pesticidelor;

Or. en

Justification

It is necessary to address also the chronic health effects of pesticide use and promote 
research on these effects.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 48
Considerentul 7

(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 riscurile generate de folosirea 
pesticidelor, în special efectele lor acute şi 
cronice asupra sănătăţii, publicul 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.
Statele membre ar trebui să monitorizeze şi 
să colecteze date privind impactul utilizării 
pesticidelor şi să promoveze programe de 
cercetare pe termen lung în ceea ce priveşte 
efectele utilizării pesticidelor;

Or. en

Justification

Long-term effects of pesticides are an area that needs further attention at the national and 
European level. Acute and chronic health affects are not gathered consistently at the national 
level and there is a systematic lack of information that this Directive should address.
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Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 49
Considerentul 7

(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 riscurile generate de folosirea 
multor pesticidelor, inclusiv efectele lor 
acute şi cronice asupra sănătăţii, publicul
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.
Statele membre ar trebui să monitorizeze şi 
să colecteze date privind impactul asupra 
sănătăţii al utilizării pesticidelor şi să 
promoveze programe de cercetare pe 
termen lung în ceea ce priveşte efectele 
utilizării pesticidelor;

Or. en

Justification

Long-term effects of pesticides are an area that needs further attention at the national and 
European level. Acute and chronic health effects are not gathered consistently at the national 
level and there is a systematic lack of information that this Directive should address.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 50
Considerentul 7

(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 generate de
folosirea pesticidelor, publicul larg trebuie 
să fie mai bine informat în ceea ce priveşte 
riscurile asociate utilizării pesticidelor, prin 
campaniile de sensibilizare a publicului larg 
(şi în special a utilizatorilor neprofesionişti 
de pesticide), informaţiile transmise prin 
distribuitori şi alte măsuri corespunzătoare, 
pentru a se asigura că publicul larg este 
mai bine informat;

Or. pl
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Justification

The widespread use of pesticides shows that this is an issue that concerns not just 
professional users but society as a whole, whence the need for properly targeted information 
campaigns.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 51
Considerentul 7

(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 riscurile generate de folosirea 
pesticidelor, în special efectele lor acute şi 
cronice asupra sănătăţii şi asupra 
mediului, consumatorii şi publicul larg 
trebuie să fie informaţi în ceea ce priveşte 
riscurile şi pericolele asociate utilizării 
pesticidelor, prin campaniile de 
sensibilizare, informaţiile transmise prin 
distribuitori şi alte măsuri corespunzătoare.
Statele membre ar trebui să monitorizeze şi 
să colecteze date privind impactul utilizării 
pesticidelor, inclusiv cazurile de otrăvire, şi 
să promoveze programe de cercetare pe
termen lung în ceea ce priveşte efectele 
utilizării pesticidelor;

Or. en

Justification

This amendment clarifies that consumers and the general public should be informed about 
acute and chronic effects of pesticides in human health and also environmental effects. 

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 52
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 

(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) va permite 
adoptarea normelor privind introducerea pe 
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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.

piaţă a echipamentului de aplicare a 
pesticidelor, care vor permite utilizatorilor 
de pesticide să optimizeze eficienţa 
tratamentelor şi care vor garanta, astfel,
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.

Or. pl

Justification

Necessary clarification.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 53
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 mediu, în raport cu alte metode de 
pulverizare, sau atunci când nu există o 
soluţie viabilă;

(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, pulverizarea aeriană ar trebui 
supusă unei proceduri de autorizare pentru 
a garanta faptul că nu este efectuată decât 
atunci când prezintă avantaje manifeste, în 
special atunci când sunt respectate toate 
cerinţele de mediu şi sănătate sau dacă este 
nevoie în situaţii de criză;

Or. nl

Justification

Spraying is desirable, provided that environmentally sound pesticides are used for it. 
However, environmental and health requirements must always be complied with in this 
connection. The permit procedure should, however, be flexible if a crisis arises.
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Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Amendamentul 54
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 
mediu, în raport cu alte metode de 
pulverizare, sau atunci când nu există o 
soluţie viabilă;

(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 nu există o soluţie 
viabilă, şi se foloseşte cea mai bună 
tehnologie existentă pentru a reduce deriva 
(de exemplu duzele antiderivă), astfel încât 
sănătatea rezidenţilor şi a persoanelor 
aflate în trecere să nu fie afectate;

Or. en

Justification

Aerial spraying does not offer environmental benefits over other spraying methods. 
Derogations should not be possible in areas where residents and bystanders might be 
affected, for example, highly populated rural areas or near areas used by the public and 
vulnerable groups such as schools.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline Lucas+ 
Frédérique Ries

Amendamentul 55
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 mediu, în raport cu alte 
metode de pulverizare, sau atunci când nu 
există o soluţie viabilă;

(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, se interzice pulverizarea aeriană; 

Or. en
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Justification

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Amendamentul 56
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 
mediu, în raport cu alte metode de 
pulverizare, sau atunci când nu există o 
soluţie viabilă;

(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 
mediu, în raport cu alte metode de 
pulverizare, sau atunci când nu există o 
soluţie viabilă, iar sănătatea rezidenţilor şi 
a persoanelor aflate în trecere nu este 
afectată;

Or. en

Justification

Derogations should not be possible if the health of residents and bystanders is affected, for 
example, in populated rural areas or near areas used by the public.

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 57
Considerentul 10
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(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 mediu, în raport cu alte metode de 
pulverizare, sau atunci când nu există o 
soluţie viabilă;

(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 supusă unei proceduri de 
notificare, pentru a garanta faptul că 
pulverizarea aeriană se aplică doar în cazul 
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 disponibilă 
sau proporţională;

Or. de

Justification

There would seem to be no point in imposing a general ban on the aerial spraying of plant 
protection products when at the same time it is clear that in certain specific situations, in 
particular steep-slope viticulture, this application method is the only viable one. Any 
requirement to obtain a special derogation would inevitably generate considerable, and 
unnecessary, red tape and costs. The notification procedure referred to in the amendment 
would also create considerable red tape. It would make more sense to exclude viticulture-
related uses of plant protection products from the scope of this requirement, thereby making 
additional authorisation procedures superfluous.

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 58
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 mediu, în raport cu alte 
metode de pulverizare, sau atunci când nu 
există o soluţie viabilă;

(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, pulverizarea aeriană ar trebui 
interzisă de îndată ce prezenta directivă 
intră în vigoare; aceasta ar putea fi, însă, 
efectuată în anumite condiţii strict limitate 
şi gestionate; în plus, în cazul în care se 
procedează la pulverizare aeriană, trebuie 
furnizate informaţii detaliate locuitorilor 
din apropierea zonelor afectate.

Or. fr
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Justification

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d’encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 59
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 
mediu, în raport cu alte metode de 
pulverizare, sau atunci când nu există o 
soluţie viabilă;

(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 
mediu, în raport cu alte metode de 
pulverizare, sau atunci când nu există o 
soluţie viabilă; condiţiile de reglementare a 
derogărilor trebuie stabilite astfel încât să 
reducă la minimum riscul producerii de 
efecte nedorite care au un impact negativ 
asupra sănătăţii omului şi mediului;

Or. pl

Justification

Conditions governing derogations need to be clearly laid down in order to prevent any abuse 
of this provision and help to ensure that the directive's objectives are more fully met.
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 60
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 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 maselor de apă la deriva de 
aerosoli; dimensiunile zonelor de protecţie 
ar trebui să depindă, în special, de 
caracteristicile solului, de caracteristicile 
geologice şi topografice, 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;

Or. pl

Justification

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.
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Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 61
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 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 maselor de apă la deriva de 
aerosoli; zonele de protecţie ar trebui să 
aibă o lăţime minimă de 10 metri şi 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, pe lângă punerea în aplicare a 
normelor managementului integrat al 
organismelor dăunătoare, în astfel de zone 
folosirea pesticidelor ar trebui redusă 
considerabil sau interzisă;

Or. fr

Justification

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 
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Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 62
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 pesticide; prin urmare, este necesar să se 
acorde o atenţie deosebită evitării poluării 
apelor de suprafaţă sau subterane prin 
stabilirea, ca parte a procedurii de 
autorizare a produselor fitosanitare, de 
norme şi dispoziţii potrivite de reglementare 
a utilizării acestor produse;

Or. de

Justification

When plant protection products are used, the provisions governing the use of the specific 
product, or the requirement to employ loss-reducing methods, as laid down in the official 
authorisation procedure, must be complied with. These provisions already lay down, for 
example, the distance which must be kept from bodies of water, so that the call for further 
requirements of this kind is superfluous. What is more, the use of plant protection products in 
drinking-water protection areas is already governed by national drinking water area 
regulations, in the overall context of the European drinking water regulation, and therefore 
need not be dealt with again here.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Amendamentul 63
Considerentul 11
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(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 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 maselor de apă la deriva de 
aerosoli; lăţimea zonelor de protecţie ar 
trebui să fie de cel puţin 10 metri, 
depinzând, 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 interzisă;

Or. en

Justification

Minimum dimensions for buffer zones are necessary.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Amendamentul 64
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 

(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 maselor de apă la deriva de 
aerosoli; lăţimea zonelor de protecţie ar 
trebui să fie de cel puţin 10 metri, 
depinzând, în special, de caracteristicile 
solului, de climă, mărimea cursului de apă, 
precum şi de caracteristicile agricole ale 
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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;

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;

Or. en

Justification

Minimum dimensions for buffer zones are necessary.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 65
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 pesticide; prin urmare, este necesar să se 
acorde o atenţie deosebită evitării poluării 
apelor de suprafaţă sau subterane prin 
măsuri potrivite precum, de exemplu,
crearea de zone de protecţie sau plantarea de 
garduri vii de-a lungul cursurilor de apă 
pentru a reduce expunerea maselor de apă la 
deriva 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;

Or. fr
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Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 66
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 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 
strict interzise pulverizării şi plantarea de 
garduri vii de-a lungul cursurilor de apă 
pentru a reduce expunerea maselor de apă la 
deriva de aerosoli, precum şi contaminării 
cu pesticide prin alte mijloace precum 
transportul pe distanţe lungi; lăţimea 
zonelor interzise pulverizării ar trebui să
depindă, în special, de caracteristicile 
solului, de climă, mărimea cursului de apă, 
precum şi de caracteristicile agricole ale 
zonelor respective, dar ar trebui să fie de 
cel puţin 100 de metri; 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 interzisă şi ar trebui 
folosite substitute nechimice;

Or. en

Justification

There are substantial external costs of pesticide use. The cost in the UK alone of removing 
pesticides from drinking water is over £120 million per year. The total costs in all EU 
Member States combined together will be far higher. Pesticides have been shown to travel 
considerable distances which can result in surface water and groundwater being at risk of 
contamination from a number of sources. Therefore to avoid pollution of the aquatic 
environment substantial measures must be introduced. 

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 67
Considerentul 11
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(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 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 maselor de apă la deriva de 
aerosoli şi scurgerea; lăţimea zonelor de 
protecţie ar trebui să fie de cel puţin 15 
metri, depinzând, 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 
interzisă;

Or. en

Justification

A buffer zone of 15 metres around watercourses is ideal for the purpose of reducing drift and 
un-off of pesticides. In Denmark, for example, the government targeted a 10-12 metre buffer 
zone around all watercourses and lakes over 100 m2 and this Directive should go beyond 
measures already in practise by some Member states to achieve the highest level of 
protection. Pesticide use should be prohibited in areas for abstraction of drinking water.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 68
Considerentul 12

(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 

(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 
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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;

sălbatică; în alte locuri precum parcurile 
publice, terneurile de sport şi de recreere
sau terenurile de joacă pentru copii şi în 
apropierea centrelor medicale publice 
(clinici, spitale, centre de reabilitare, 
staţiuni balneare, aziluri), 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;

Or. pl

Justification

Sports grounds are often combined with recreation grounds. Leisure and recreation facilities 
are also used for sporting activities. Such facilities and the people using them should not be 
exposed to pesticide pollution.

Areas where healthcare facilities (clinics, hospitals, sanatoriums, rehabilitation centres, 
hospices, etc.) are located should be protected against the harmful effects of pesticides.

Amendament depus de Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Amendamentul 69
Considerentul 12

(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) 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 zonele 
rezidenţiale, parcurile publice, terenurile de 
sport sau terenurile de joacă pentru copii, 
riscul de expunere a populaţiei la pesticide 
este ridicat; prin urmare, în acele zone şi în 
jurul lor, folosirea pesticidelor ar trebui 
interzisă;

Or. en
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Justification

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 70
Considerentul 12

(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) 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 zonele 
rezidenţiale, parcurile publice, terenurile de 
sport sau terenurile de joacă pentru copii, 
riscul de expunere a populaţiei la pesticide 
este ridicat; prin urmare, în acele zone şi în 
jurul lor, folosirea pesticidelor trebuie
interzisă;

Or. en

Justification

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore, considering the known acute and 
chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can cause, pesticide use should be 
prohibited in any area where the public may be exposed. 
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Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 71
Considerentul 12

(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 
utilizării de produse fitosanitare; acest 
aspect ar trebui luat în considerare într-un 
mod adecvat în planurile naţionale de 
acţiune şi de gestionare a zonelor protejate 
în mod deosebit; în alte locuri precum 
parcurile publice, terenurile de sport şi 
terenurile de joacă pentru copii, dispoziţiile 
de reglementare a utilizării produselor 
fitosanitare stabilite în cadrul procedurii de 
autorizare trebuie să asigure faptul că 
publicul larg nu este supus unui risc mai 
mare de expunere la astfel de produse 
şi/sau că utilizarea acestora este redusă la 
minimum;

Or. de

Justification

The proposed restriction on the use of authorised plant protection products is technically 
inappropriate and unacceptable. Restricting the use of plant protection products in so-called 
sensitive areas implies a risk which is ruled out by strict national provisions governing 
authorisation and use. The provisions governing use laid down as part of the authorisation 
procedure rule out risks to human health and the environment, making further provisions 
superfluous. 
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Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 72
Considerentul 12

(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) 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 zonele 
rezidenţiale, parcurile publice, şcolile,
terenurile de sport şi terenurile de joacă 
pentru copii, riscul de expunere a populaţiei 
la pesticide este ridicat; prin urmare, în acele 
zone şi în jurul lor, folosirea pesticidelor ar 
trebui interzisă;

Or. en

Justification

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication.

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 73
Considerentul 12

(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 

(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 
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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;

sălbatică; în alte locuri precum zonele 
rezidenţiale, parcurile publice, terenurile de 
sport, terenurile şcolilor şi terenurile de 
joacă pentru copii, riscul de expunere a 
populaţiei la pesticide este ridicat; prin 
urmare, în astfel de zone şi în jurul lor, 
folosirea pesticidelor ar trebui interzisă şi ar 
trebui folosite substitute nechimice;

Or. en

Justification

The Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in areas used by 
the general public are high. Therefore considering the acute and chronic adverse health 
impacts exposure to pesticides can cause then pesticide use should be prohibited in and 
around any area where members of the public may be exposed, (especially if they are at risk 
of long-term exposures, such as residents living near treated areas), particularly, although 
not exclusively, to protect vulnerable groups.  

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 74
Considerentul 12

(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) 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 zonele 
rezidenţiale, parcurile publice, terenurile de 
sport şi terenurile de joacă pentru copii, 
riscul de expunere a populaţiei la pesticide 
este ridicat; prin urmare, în astfel de zone, 
folosirea pesticidelor ar trebui interzisă şi ar 
trebui folosite substitute nechimice;

Or. en

Justification

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
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areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups.

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 75
Considerentul 12

(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) 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, până în 2015 cel târziu, în aceste 
zone ar trebui interzisă orice utilizare a 
pesticidelor, în vederea atingerii 
standardelor avute în vedere în cazul 
zonelor protejate, stabilite la articolul 4 din 
Directiva 2000/60/CE;

Or. fr

Justification

This amendment is added for the sake of coherence with the Water Framework Directive.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 76
Considerentul 14

(14) punerea în aplicare de către toţi 
agricultorii a standardelor generale ale 

eliminat
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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 
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;

Or. pl

Justification

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 77
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 

(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 
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organismelor dăunătoare, inclusiv al 
pesticidelor; prin urmare, contribuie la 
reducerea riscurilor asupra sănătăţii umane 
şi a mediului; statele membre ar 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;

organismelor dăunătoare, inclusiv al 
pesticidelor; prin urmare, contribuie la 
reducerea riscurilor asupra sănătăţii umane 
şi a mediului; statele membre ar 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;
statele membre ar trebui să folosească 
instrumente economice pentru promovarea 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare şi pentru reducerea riscurilor 
utilizării de pesticide;

Or. en

Justification

Economic instruments are generally the most effective tools in reducing environmental risks.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 78
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 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 

(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 şi permite reducerea utilizării 
de pesticide; statele membre ar trebui să 
promoveze agricultura cu un consum redus 
de pesticide, în special managementul 
integrat al organismelor dăunătoare şi 
agricultura organică, şi să stabilească 
condiţiile necesare punerii în aplicare a 
tehnicilor acestui management integrat; de 
asemenea, statele membre ar trebui să 



PE 388.389v01-00 36/185 AM\662795RO.doc

RO

dăunătoare specifice diferitelor culturi; impună aplicarea metodelor şi practicilor 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare în funcţie de tipul de 
agricultură; ar trebui introdusă o taxă pe 
pesticide, ca metodă de finanţare a 
dezvoltării metodelor şi practicilor 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare;

Or. fr

Justification

The general and specific rules of Integrated Pest Management should be defined at European 
and national level. These systems should be put in place as a minimum on all agricultural 
land except land being farmed organically. By 2014 the application of these rules should be a 
condition for the granting of CAP aid. In addition, the Member States should support the 
development of organic farming, a system that uses no synthetic pesticides. Tax and fee 
systems have proved to be a good way of reducing pesticide use in several European 
countries. The Member States should be allowed to choose the system that best suits their 
needs.

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 79
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 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;

(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 şi permite reducerea utilizării 
de pesticide; statele membre ar 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 impună aplicarea metodelor şi 
practicilor managementului integrat al 
organismelor dăunătoare în funcţie de tipul 
de agricultură; ar trebui introduse o taxă 
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pe pesticide, precum şi măsuri de finanţare 
a dezvoltării unor metode şi practici 
generale şi specifice pentru managementul 
integrat al organismelor dăunătoare;

Or. fr

Justification

The general and specific rules of Integrated Pest Management should be defined at European 
and national level. These systems should be put in place as a minimum on all agricultural 
land except land being farmed organically. By 2014 the application of these rules should be a 
condition for the granting of CAP aid. In addition, the Member States should support the 
development of organic farming, a system that uses no synthetic pesticides. Tax and fee 
systems have proved to be a good way of reducing pesticide use in several European 
countries. The Member States should be allowed to choose the system that best suits their 
needs.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 80
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 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;

(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 utilizării şi riscurilor asupra 
sănătăţii umane şi a mediului; statele 
membre ar trebui să promoveze agricultura 
cu un consum redus de pesticide, în special 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare şi agricultura organică, 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.
Statele membre ar trebui să utilizeze 
instrumentele financiare necesare pentru a 
le oferi agricultorilor consultanţă şi 
formare;
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Or. en

Justification

IPM methods and organic farming are knowledge intensive and training and advise is 
particularly necessary during the conversion to IPM or organic. 

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 81
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; Therefore, it contributes to a 
further reduction of the risks to human 
health and the environment. statele membre 
ar 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;

(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 şi la reducerea globală a 
utilizării de pesticide; statele membre ar 
trebui să promoveze agricultura organică, 
precum şi 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 aplice 
standarde obligatorii ale managementului 
integrat al organismelor dăunătoare specifice 
diferitelor culturi;

Or. en

Justification

The promotion of non-chemical methods should not be restricted to promoting general 
standards of IPM but also include organic farming and crop-specific standards of IPM. 

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 82
Considerentul 14

(14) punerea în aplicare de către toţi (14) punerea în aplicare de către toţi 
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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; Therefore, it contributes to a 
further reduction of the risks to human 
health and the environment. statele membre 
ar 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;

agricultorii a managementului integrat al 
organismelor dăunătoare ar avea ca rezultat 
o utilizare mai bună a tuturor măsurilor de 
control al organismelor dăunătoare, inclusiv 
al pesticidelor; Therefore, it contributes to a 
further reduction of the risks to human 
health and the environment. statele membre 
ar 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;

Or. sv

Justification

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 83
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 trebui să 

(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 şi la reducerea utilizării de 



PE 388.389v01-00 40/185 AM\662795RO.doc

RO

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;

pesticide; statele membre ar trebui să 
promoveze agricultura cu un consum redus 
de pesticide, în special managementul 
integrat al organismelor dăunătoare şi 
extinderea terenurilor în cadrul agriculturii 
organice, şi să stabilească condiţiile 
necesare punerii în aplicare a tehnicilor 
acestui management integrat; de asemenea, 
statele membre ar trebui să aplice standarde 
obligatorii ale managementului integrat al 
organismelor dăunătoare specifice diferitelor 
culturi; 

ar trebui luată în calcul aplicarea unei taxe 
pe produsele pesticide ca măsură de 
finanţare a punerii în aplicare a metodelor 
şi practicilor generale şi specifice culturilor 
ale managementului integrat al
organismelor dăunătoare, precum şi 
extinderea terenurilor în cadrul agriculturii 
biologice;

Or. en

Justification

The promotion of non-chemical methods should not be restricted to promoting general 
standards of IPM but also include organic farming and crop-specific standards of IPM. A 
tax/levy on pesticides has been found a successful way to fund measures for pesticide 
reduction in many European countries. Member States should be given a choice of different 
tax/levy systems in order for them to choose the most suitable to their needs.

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 84
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 trebui să 
promoveze agricultura cu un consum redus 

(14) punerea în aplicare de către toţi 
agricultorii a standardelor generale ale 
metodelor nechimice de protecţie a 
plantelor şi de gestionare a organismelor 
dăunătoare şi a culturilor ar avea ca 
rezultat o utilizare mai bună a tuturor 
măsurilor de control al organismelor 
dăunătoare; prin urmare, contribuie la 
reducerea riscurilor asupra sănătăţii umane 
şi a mediului, în scopul eliminării lor; 
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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;

statele membre ar trebui să promoveze 
agricultura cu un consum redus de pesticide, 
în special metodele nechimice de protecţie a 
plantelor şi de gestionare a organismelor
dăunătoare şi a culturilor, şi să stabilească 
condiţiile necesare punerii în aplicare a 
metodelor nechimice de protecţie a 
plantelor şi a tehnicilor de gestionare a 
organismelor dăunătoare şi a culturilor; de 
asemenea, statele membre ar trebui să 
încurajeze utilizarea standardelor, a 
metodelor şi practicilor aferente 
substitutelor nechimice de protecţie a 
plantelor şi de gestionare a organsimelor 
dăunătoare şi a culturilor;

Or. en

Justification

Some pesticide use is purely for “cosmetic” purposes, which is not related to any specific 
pests or diseases and therefore is not for pest management or plant protection. Considering 
the recognised risks and acute and chronic adverse impacts for human health, as detailed 
more fully in the Impact Assessment of the Thematic Strategy, Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection and 
pest and crop management.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 85
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 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 

(14) punerea în aplicare de către toţi 
agricultorii a standardelor generale şi a celor 
specifice anumitor culturi 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 şi la reducerea utilizării de 
pesticide; statele membre ar trebui să 
promoveze agricultura cu un consum redus 
de pesticide, în special standardele generale 
şi specifice anumitor culturi ale 
managementului integrat al organismelor 
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trebui să încurajeze utilizarea standardelor 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare specifice diferitelor culturi;

dăunătoare, precum şi agricultura organică; 

Or. en

Justification

The promotion of non-chemical methods should not be restricted to promoting general 
standards of IPM but also include organic farming and crop-specific standards of IPM.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 86
Considerentul 14a (nou)

(14a) în cazul costurilor legate de punerea 
în aplicare a prezentei directive ar trebui să 
se aplice principiul poluatorului plătitor; 
prin urmare, statele membre ar trebui să ia 
în considerare aplicarea unei taxe pe 
produsele pesticide, în vederea finanţării 
punerii în aplicare a planurilor lor 
naţionale de acţiune; 

Or. en

Justification

The producers' responsibility for external costs of pesticide use should be strengthened. A 
levy/tax on pesticide products should be an option for the member states for achieving use 
reduction and for creating specific income in order to cover the costs linked to the National 
Action Plans.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Anne Laperrouze

Amendamentul 87
Considerentul 15

(15) este necesar să se măsoare progresul 
realizat în reducerea riscurilor şi a efectelor 
nefaste ale pesticidelor asupra sănătăţii 
umane şi a mediului; indicatorii de risc 
armonizaţi stabiliţi la nivel comunitar 

(15) este necesar să se măsoare progresul 
realizat în reducerea utilizării, riscurilor şi a 
efectelor nefaste ale pesticidelor asupra 
sănătăţii umane şi a mediului; indicatorii de
utilizare şi risc armonizaţi stabiliţi la nivel 
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constituie măsuri adecvate în această 
privinţă; statele membre ar trebui să 
folosească aceşti indicatori de gestionare a 
riscurilor la nivel naţional şi pentru a 
comunica informaţii, iar Comisia ar trebui să 
calculeze indicatorii pentru a evalua 
progresul la nivel comunitar; până ce vor fi 
disponibili indicatorii comuni, ar trebui să li 
se permită statelor membre să poată folosi 
indicatorii naţionali;

comunitar constituie măsuri adecvate în 
această privinţă; statele membre ar trebui să 
folosească aceşti indicatori de gestionare a 
riscurilor şi reducere a utilizării la nivel 
naţional şi pentru a comunica informaţii, iar 
Comisia ar trebui să calculeze indicatorii 
pentru a evalua progresul la nivel comunitar; 
până ce vor fi disponibili indicatorii comuni, 
ar trebui să li se permită statelor membre să 
poată folosi indicatorii naţionali; 

Or. en

Justification

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 88
Considerentul 15

(15) este necesar să se măsoare progresul 
realizat în reducerea riscurilor şi a efectelor 
nefaste ale pesticidelor asupra sănătăţii 
umane şi a mediului; indicatorii de risc 
armonizaţi stabiliţi la nivel comunitar 
constituie măsuri adecvate în această 

(15) este necesar să se măsoare progresul 
realizat în prevenirea riscurilor şi a efectelor 
nefaste ale pesticidelor asupra sănătăţii 
umane şi a mediului; indicatorii de risc 
armonizaţi stabiliţi la nivel comunitar 
constituie măsuri adecvate în această 
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privinţă; statele membre ar trebui să 
folosească aceşti indicatori de gestionare a 
riscurilor la nivel naţional şi pentru a 
comunica informaţii, iar Comisia ar trebui să 
calculeze indicatorii pentru a evalua 
progresul la nivel comunitar; până ce vor fi 
disponibili indicatorii comuni, ar trebui să li 
se permită statelor membre să poată folosi 
indicatorii naţionali; 

privinţă; statele membre ar trebui să 
folosească aceşti indicatori de gestionare a 
riscurilor la nivel naţional şi pentru a 
comunica informaţii, iar Comisia ar trebui să 
calculeze indicatorii pentru a evalua 
progresul la nivel comunitar; până ce vor fi 
disponibili indicatorii comuni, ar trebui să li 
se permită statelor membre să poată folosi 
indicatorii naţionali, care trebuie să fie în 
conformitate cu cerinţele prezentei directive 
şi legate de riscurile pentru sănătate şi 
pentru mediu asociate utilizării 
pesticidelor; este necesară atât participarea 
publicului la dezvoltarea şi stabilirea 
indicatorilor naţionali, cât şi participarea 
tuturor celorlalte părţi interesate. Acest 
lucru necesită accesul nelimitat al 
publicului la informaţie, pentru a contribui 
la participarea publicului;

Or. en

Justification

In relation to human health, the risks and adverse impacts must be prevented completely not 
merely reduced. It has to be made clear to Member States that the national indicators are in 
relation to both health and environmental risks of pesticide use. It also has to be clear to 
Member States what the requirements are for public participation in the development, 
workings and amendments of national indicators to be in line with the Spirit of Directive 
2003/35/EC providing for public participation.

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 89
Considerentul 15

(15) este necesar să se măsoare progresul 
realizat în reducerea riscurilor şi a efectelor 
nefaste ale pesticidelor asupra sănătăţii 
umane şi a mediului; indicatorii de risc 
armonizaţi stabiliţi la nivel comunitar 
constituie măsuri adecvate în această 
privinţă; statele membre ar trebui să 
folosească aceşti indicatori de gestionare a 
riscurilor la nivel naţional şi pentru a 
comunica informaţii, iar Comisia ar trebui să 
calculeze indicatorii pentru a evalua 

(15) este necesar să se măsoare progresul 
realizat în reducerea utilizării pesticidelor şi 
a riscurilor şi a efectelor lor nefaste asupra 
sănătăţii umane şi a mediului; indicatorii de
utilizare şi risc armonizaţi stabiliţi la nivel 
comunitar constituie măsuri adecvate în 
această privinţă; statele membre ar trebui să 
folosească aceşti indicatori la gestionarea 
reducerii pesticidelor şi a riscurilor la nivel 
naţional şi pentru a comunica informaţii, iar 
Comisia ar trebui să calculeze indicatorii 
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progresul la nivel comunitar; până ce vor fi 
disponibili indicatorii comuni, ar trebui să li 
se permită statelor membre să poată folosi 
indicatorii naţionali;

pentru a evalua progresul la nivel comunitar; 
până ce vor fi disponibili indicatorii comuni, 
ar trebui să li se permită statelor membre să 
poată folosi indicatorii naţionali; ar trebui 
adoptate dispoziţii privind participarea 
deplină a publicului şi accesul nelimitat al 
acestuia la informaţie;

Or. fr

Justification

The inclusion of tools to measure progress achieved in reducing pesticide use and the risks 
thereof will enable the Member States to comply with the aims set out in the 6th Community 
Action Programme for the Environment, which provides for reducing the effects of pesticides 
on human health and the environment and, in general terms, achieving sustainable use of 
these substances, as well as a significant overall reduction in the risks and use of pesticides.

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges and Christa Klaß

Amendamentul 90
Considerentul 15a (nou)

(15a) în vederea aplicării principiului 
poluatorului plătitor, Comisia ar trebui să 
examineze metode adecvate de implicare a 
producătorilor de produse fitosanitare 
şi/sau a agenţilor lor activi în activitatea de 
tratare şi reparare a daunelor care pot fi 
aduse sănătăţii omului sau mediului prin 
utilizarea de produse fitosanitare;

Or. de

Justification

As in other areas of European health and environmental policy, manufacturers should also be 
liable for the damage caused by plant protection products and/or their active agents.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 91
Articolul 1

Prezenta directivă stabileşte un cadru de 
realizare a unei utilizări mai durabile a 

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

asupra sănătăţii umane şi a mediului în 
conformitate cu principiul precauţiei şi 
încurajează promovarea şi adoptarea unor 
substitute nechimice pentru protecţia 
plantelor. 

Or. en

Justification

In relation to human health, the impacts must be prevented completely not merely reduced. 
The only real solution to eliminate adverse impacts of pesticides on public health, animals, 
wildlife and the wider environment is to take a preventative approach with the widespread 
adoption of truly sustainable non-chemical methods. This would be more in line with the 
objectives for sustainable crop protection. The precautionary principle should be the 
principle underlying all aspects of pesticide policy. 

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Amendamentul 92
Articolul 1

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

Prezenta directivă stabileşte un cadru de 
realizare a unei utilizări mai durabile a 
pesticidelor prin reducerea utilizării şi a
riscurilor şi efectelor acestora asupra 
sănătăţii umane şi a mediului în 
conformitate cu principiul precauţiei şi 
încurajează promovarea şi adoptarea unor 
substitute nechimice pentru protecţia 
plantelor. 

Or. en

Justification

To ensure coherence with the Thematic Strategy for the Sustainable Use of Pesticides and the 
proposed Regulation on market placement of plant protection products. Insofar non-chemical 
alternatives are available on the market at an economic price, they should be used instead of 
pesticides.

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 93
Articolul 1
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Prezenta directivă stabileşte un cadru de 
realizare a unei utilizări mai durabile a 
pesticidelor prin reducerea riscurilor şi 
efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi a 
mediului într-o măsură compatibilă cu 
protejarea necesară a culturilor.

Prezenta directivă stabileşte un cadru de 
realizare a unei utilizări mai durabile a 
pesticidelor prin reducerea utilizării 
pesticidelor şi a riscurilor şi efectelor 
acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului 
pe baza principiului precauţiei.

Or. fr

Justification

The precautionary principle allows us to ensure that protecting health and the environment is 
a priority in the context of crop protection. The implication here is that, as well as being the 
principle which guides the evaluation and licensing of pesticides, the precautionary principle 
would entail a strategy to minimise pesticide use, given their potentially dangerous 
properties.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 94
Articolul 1

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

Prezenta directivă stabileşte un cadru de 
realizare a unei utilizări mai durabile a 
pesticidelor prin reducerea utilizării lor şi a
riscurilor şi efectelor acestora asupra 
sănătăţii umane şi a mediului prin aplicarea 
principiului interdicţiei cu anumite 
excepţii, conform căruia nu se folosesc 
niciun fel de pesticide la culturile agricole 
sau în alte aplicaţii de controlare a 
organismelor dăunătoare, cu excepţia 
cazului în care se stabileşte că nu este 
disponibilă nicio altă metodă, practică sau 
sistem de control pentru prevenirea 
daunelor nejustificate produse de 
organismele dăunătoare;

Or. en

Justification

Preference should be given to non-chemical systems of pest management before pesticides are 
used. This is also the spirit underlying Integrated Pest Management systems.
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Amendament depus de Irena Belohorská

Amendamentul 95
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 pesticidelor 
sub formă de:
(a) produse fitosanitare astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (CE) nr. […] 
privind introducerea pe piaţă a produselor 
fitosanitare,
(b) produse biodestructive astfel cum sunt 
definite în Directiva 98/8/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 16 februarie 1998 privind 
comercializarea produselor biodestructive1, 
care aparţin tipurilor de produse 14-19 
menţionate în anexa V.
1 JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directivă astfel cum a 
fost modificată ultima dată prin Directiva 
2006/140/CE a Comisiei (J0 L 414, 30.12.2006, p. 
78).

Or. en

Justification

Pest control products are very similar to plant protection products (PPPs). They can contain 
the same active substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. 
rodenticides can fall under both legislations depending on whether they are applied to PPPs 
or whether they are used to protect hygiene or public health). Also the application methods 
can be very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used 
by aerial spraying, just like some PPPs. Some pest control products are used indoors (e.g. 
repellents) and therefore can cause direct exposure to humans.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 96
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 pesticidelor 
sub formă de produse fitosanitare astfel cum 
sunt definite în Regulamentul (CE) nr. […] 
privind introducerea pe piaţă, în scopul 
utilizării în context agricol şi neagricol, a 
produselor fitosanitare.
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Or. fr

Justification

The measures must apply to both agricultural and non-agricultural use.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 97
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 de 
promovare a utilizării de pesticide durabile.

Or. nl

Justification

If Member States so wish, they must remain free to promote more sustainable use of 
pesticides by means of fiscal instruments.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 98
Articolul 2 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre pot acorda subvenţii 
sau adopta măsuri de promovare a utilizării 
unor produse de protecţie a culturilor mai 
durabile. Acest lucru se poate realiza, 
printre altele, prin introducerea unei taxe 
pe pesticide pentru toate produsele, cu 
excepţia produselor nechimice. 

Or. nl

Justification

If Member States so wish, they must remain free to promote more sustainable use of 
pesticides by means of fiscal instruments.
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Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 99
Articolul 2 alineatul (2a) (nou)

(2a) Dispoziţiile prezentei directive nu pot 
împiedica statele membre să aplice 
principiul precauţiei în restricţionarea sau 
interzicerea pesticidelor.

Or. da

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 100
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 pesticide în 
cadrul activităţii sale, inclusiv operatori, 
tehnicieni, angajaţi, liber-profesionişti din 
sectorul agricol sau non-agricol; printre 
utilizatori se numără, de asemenea, 
cluburile de tenis sau alte centre de 
recreere, municipalităţile, prin intermediul 
parcurilor lor, şi amenajările publice, 
precum parcările, drumurile, 
infrastructura de cale ferată etc.;
(This amendment applies to the whole 
legislative text and necessitates technical 
adjustments throughout that text.)

Or. de

Justification

The English text uses the term 'professional user', incorrectly translated into German as 
'gewerblicher Anwender'. The directive should not be aimed exclusively at farmers, but 
should cover all other users of plant protection products as well. 

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 101
Articolul 3 litera (d)
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(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 are nivelul de 
educaţie şi formare stipulat de statele 
membre pentru a autoriza această persoană 
să ofere consultanţă în ceea ce priveşte 
folosirea pesticidelor, în contextul 
utilizărilor autorizate de ţara în care se 
fabrică produsul pesticid şi al limitelor 
maxime de reziduuri stabilite de 
Comunitate;

Or. el

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 102
Articolul 3 litera (e)

(e) „echipament de aplicare a pesticidelor” 
se referă la orice echipament special 
conceput pentru aplicarea pesticidelor sau a 
produselor ce conţin pesticide;

(e) „echipament de aplicare a pesticidelor” 
se referă la orice echipament folosit pentru 
aplicarea pesticidelor sau a produselor ce 
conţin pesticide;

Or. nl

Justification

Apparatus need not in every case be specifically designed for crop protection purposes in 
order to be used for such purposes. The formulation should therefore be changed.

Amendament depus de Irena Belohorská

Amendamentul 103
Articolul 3 litera (g)

(g) „pulverizare aeriană” se referă la orice 
aplicare a pesticidelor cu avionul sau 
elicopterul;

(g) „pulverizare aeriană” se referă la orice 
aplicare a pesticidelor cu un vehicul 
aeropurtat;

Or. en

Justification

Current definition of 'aerial spraying' does not cover all possibilities of application of 
pesticides from the air. Pesticides can be applied by other air-borne vehicles, different from 



PE 388.389v01-00 52/185 AM\662795RO.doc

RO

aircraft or helicopters.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 104
Articolul 3 litera (h)

(h) „managementul integrat al 
organismelor dăunătoare” se referă la 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare aşa cum este enunţat în 
Regulamentul (CE) nr. […];

eliminat

Or. pl

Justification

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 105
Articolul 3 litera (ia) (nouă)

(ia) „metode nechimice de protecţie a 
plantelor şi de gestionare a organismelor 
dăunătoare şi a culturilor” înseamnă 
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utilizarea unor tehnici de control şi 
gestionare a organismelor dăunătoare care 
nu prezintă proprietăţi chimice; printre 
metodele nechimice de protecţie a plantelor 
şi gestionare a organismelor dăunătoare şi 
a culturilor se numără rotaţia, controlul 
fizic şi mecanic şi gestionarea prădătorilor 
naturali;

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 106
Articolul 3 litera (ia) (nouă)

(ia) „metode nechimice de protecţie a 
plantelor şi de gestionare a organismelor 
dăunătoare şi a culturilor” înseamnă 
utilizarea unor tehnici de control şi 
gestionare a organismelor dăunătoare care 
nu se bazează pe proprietăţi chimice; 
printre metodele nechimice de protecţie a 
plantelor şi gestionare a organismelor 
dăunătoare şi a culturilor se numără 
rotaţia, controlul fizic şi mecanic şi 
gestionarea prădătorilor naturali;

Or. en

Justification

The only real solution to eliminate the adverse impacts of pesticides on public health, 
animals, wildlife and wider environment is to take a preventative and truly sustainable 
approach by prioritising non-chemical methods of plant protection and pest and crop 
management. This would be more in line with the objectives for sustainable crop protection, 
as reliance on complex chemicals designed to kill plants, insects or other forms of life, cannot 
be classified as sustainable. 

Amendment by Anne Ferreira

Amendamentul 107
Articolul 3 litera (ia) (nouă)

(ia) „frecvenţa aplicării” se referă la un 
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indicator de utilizare care exprimă 
numărul mediu de tratamente care pot fi 
aplicate pe o bucată de teren agricol cu 
doza prescrisă, calculată pe baza 
cantităţilor totale vândute din fiecare 
pesticid;

Or. fr

Justification

La fréquence de traitement ou la fréquence de l’application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 108
Articolul 3 literele (ia) şi (ib) (noi)

(ia) „reducerea utilizării” înseamnă o 
reducere a aplicărilor de pesticide, care nu 
este în mod necesar dependentă de volum; 
(ib) „indicele de frecvenţă a tratamentului” 
se bazează pe doza fixă standard de 
substanţă activă pe hectar necesară pentru 
un tratament împotriva organismelor 
dăunătoare în cauză. Prin urmare, nu este 
în mod necesar dependentă de volum şi 
poate fi utilizată pentru a evalua reducerea 
utilizării.

Or. en
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Justification

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 109
Articolul 4 titlu

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

Planurile naţionale de acţiune pentru 
prevenirea riscurilor atât asupra sănătăţii, 
cât şi asupra mediului, inclusiv a 
pericolelor generate de pesticide şi a 
dependenţei de acestea şi pentru 
promovarea şi încurajarea adoptării unor 
alternative nechimice

Or. en

Justification

In relation to human health, the impacts must be eliminated not merely reduced. It has to be 
clear to Member States that the aim of the National Action Plans are for the purpose of 
preventing both the health and environmental risks of pesticide use. 

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 110
Articolul 4 titlu

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

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

Or. nl

Justification

It is important to minimise the negative aspects of the use of pesticides. 



PE 388.389v01-00 56/185 AM\662795RO.doc

RO

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 111
Articolul 4 titlu şi alineatul (-1) (nou)

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

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

(-1) În termen de un an, statele membre 
adoptă un raport de referinţă având ca 
obiectiv identificarea tendinţelor naţionale 
în materie de utilizare a pesticidelor şi 
riscuri, precum şi zonele prioritare şi 
culturile care trebuie să fie incluse în 
planurile naţionale de acţiune. 

Or. en

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 112
Articolul 4 alineatul (1)

(1) 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.

(1) După consultări cu asociaţiile de 
fermieri, organizaţiile de mediu, industria 
şi alte părţi interesate, 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.

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 şi de condiţiile naţionale, 
regionale şi locale specifice;

Or. el
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Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 113
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf

(1) 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.

(1) Statele membre adoptă planuri naţionale 
de acţiune pentru a defini obiective, 
indicatori şi calendare în vederea reducerii 
utilizării şi riscurilor, inclusiv a pericolelor 
şi a dependenţei de pesticide raportat la 
anul de referinţă. Atunci când stabilesc 
obiectivele naţionale, statele membre ţin 
seama de obiectivul de reducere cu 50% a 
utilizării în termen de 10 ani de la anul de 
referinţă şi de obiectivele naţionale de 
reducere deja stabilite.

Or. en

Justification

In the EU the overuse of pesticides and thus savings potential in both economic and 
environmental terms is very significant. Given the varying effort of different member states to 
reduces pesticides use it is however not possible to force a uniform reduction target upon 
every member state. The member states shall, thus, set individual reduction targets that takes 
into account and ensures the realisation of the overall EU target of 50% reduction.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 114
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.

După consultări cu asociaţiile de fermieri şi 
de viticultori, cu organizaţiile de protecţie a 
mediului şi cu sectoarele industriale şi de 
altă natură interesate, 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.

Or. fr

Justification

In order to be effective and realistic, national action plans must be drawn up in collaboration 
with the interested parties.
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Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 115
Articolul 4 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

Planurile naţionale de acţiune includ 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare în sensul articolului 13, 
acordându-se prioritate măsurilor 
nechimice de protecţie a culturilor.

Or. nl

Justification

Integrated crop protection should be encouraged.

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 116
Articolul 4 alineatul (1)

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.

(1) În anul următor intrării în vigoare a 
prezentei directive, statele membre 
elaborează un raport care prezintă 
tendinţele şi problemele specifice utilizării 
pesticidelor şi stabileşte indicatorii şi 
obiectivele de reducere a riscurilor şi a 
utilizării pesticidelor.
În termen de doi ani, statele membre adoptă 
planuri naţionale de acţiune pentru 
realizarea obiectivului cantitativ statutar de 
a reduce cu 25% frecvenţa aplicării de 
pesticide la nivel european în termen de 
cinci ani de la anul de referinţă, ţinând 
cont de obiectivele de reducere deja 
stabilite, şi de a reduce cu 50% frecvenţa 
aplicării de pesticide la nivel european în 
termen de 10 ani de la anul de referinţă, 
ţinând cont de obiectivele de reducere deja 
stabilite.

Cu ocazia întocmirii şi revizuirii planurilor 
lor naţionale de acţiune, statele membre ţin 
cont, în mod corespunzător, de implicaţiile 

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

sociale, economice şi de mediu ale măsurilor 
prevăzute.

Valoarea anuală utilizată ca referinţă 
pentru a calcula reducerea utilizării de 
pesticide trebuie să corespundă utilizării 
medii în cursul celor trei ani care precedă 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. fr

Justification

Quantitative reduction objectives are essential components of any risk reduction programme. 
The Member States’ national action plans should include clear targets linked to time 
schedules for reducing pesticide use. A target of reducing the treatment frequency index (TFI) 
by 25% within 5 years and by 50% within 10 years should be set. The TFI is an indicator of 
the environmental load, which expresses the number of times that a piece of agricultural land 
can be treated with a standard dose.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 117
Articolul 4 alineatul (1)

(1) 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. 

(1) Statele membre adoptă şi pun în aplicare 
fără întârzieri nejustificate planuri naţionale 
de acţiune pentru a defini obiective, 
indicatori şi calendare în vederea reducerii 
utilizării şi riscurilor, inclusiv a pericolelor 
şi a dependenţei de pesticide raportat la 
anul de referinţă.

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 
sanitare, sociale, economice şi de mediu ale 
măsurilor prevăzute. Cerinţele minime 
pentru planurile naţionale de acţiune sunt 
enumerate în documentul orientativ din 
anexa IIb.

Or. en

Justification

his amendment clarifies the need for clear indicators and targets within the NAPs.
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Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 118
Articolul 4 alineatul (1)

(1) 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. 

(1) Statele membre adoptă planuri naţionale 
de acţiune pentru a defini obiective, măsuri 
şi calendare în vederea eliminării riscurilor 
atât asupra sănătăţii, cât şi asupra 
mediului, inclusiv a pericolelor şi a 
dependenţei de pesticide şi a promovării 
adoptării pe scară largă a unor alternative 
nechimice pentru protecţia plantelor.

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 
sanitare, sociale, economice şi de mediu ale 
măsurilor prevăzute şi de toate grupurile 
interesate relevante.

Or. en

Justification

The only real solution to eliminate the adverse impacts of pesticides on human and animal 
health and the environment is to take a preventative approach with the widespread adoption 
of truly sustainable non-chemical methods of plant protection and pest and crop management. 
This would be more in line with the objectives for sustainable crop protection. 

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 119
Articolul 4 alineatul (1)

(1) 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.

(1) Statele membre adoptă planuri naţionale 
de acţiune pentru a defini obiective şi
indicatori pentru reducerea riscurilor şi 
utilizarea pesticidelor în termen de 5 ani şi, 
respectiv, 10 ani de la anul de referinţă. 
Obiectivul UE este o reducere de 25% a 
frecvenţei aplicării în termen de 5 ani de la 
anul referinţă şi de 50% în termen de 10 
ani. Statele membre îşi stabilesc obiectivele 
naţionale ţinând seama de obiectivul UE şi 
de obiectivele naţionale de reducere deja 
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stabilite. 
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 
sanitare, sociale, economice şi de mediu ale 
măsurilor prevăzute. Cerinţele minime 
pentru planurile naţionale de acţiune sunt 
enumerate în anexa IIb.

Or. en

Justification

This amendment adds clear timetables for drafting NAPs. Furthermore, quantitative 
reduction targets are an important component of any risk/use reduction programme. 

Amendament depus de Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Amendamentul 120
Articolul 4 alineatul (1)

(1) 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.

(1) Statele membre adoptă şi pun în aplicare 
fără întârzieri nejustificate planuri naţionale 
de acţiune pentru a defini obiective, măsuri 
şi calendare în vederea reducerii riscurilor, 
inclusiv a pericolelor şi a dependenţei de 
pesticide. Planul naţional de acţiune 
cuprinde cel puţin:
(a) pentru toate substanţele altele decât 
pesticidele biologice şi substanţele cu risc 
scăzut în sensul Regulamentului (…), 
obiectivul cantitativ de reducere a utilizării, 
măsurat în indicele de frecvenţă a 
tratamentului.  Indicele de frecvenţă a 
tratamentului va fi adaptat condiţiilor 
specifice din fiecare stat membru. Indicele 
de frecvenţă a tratamentului va trebui să fie 
comunicat imediat Comisiei spre aprobare. 
Pentru substanţele active extrem de 
preocupante (conform definiţiei de la 
articolul 57 din REACH) obiectivul este o 
reducere de minimum 50% a indicelui de 
frecvenţă a tratamentului raportat la 2005 
până la sfârşitul lui 2013, cu excepţia 
cazului în care un stat membru poate 
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dovedi că a realizat deja un obiectiv 
comparabil sau mai ridicat faţă de un alt 
an de referinţă din perioada 1995-2004; 
(b) pentru preparatele pesticide clasificate 
ca toxice sau foarte toxice în conformitate 
cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 31 mai 1999 
privind apropierea actelor cu putere de lege 
şi a actelor administrative ale statelor 
membre referitoare la clasificarea, 
ambalarea şi etichetarea preparatelor 
periculoase1, un obiectiv cantitativ de 
reducere a utilizării, măsurat în volume 
vândute. Acest obiectiv este o reducere de 
minimum 50% a indicelui de frecvenţă a 
tratamentului raportat la 2005 până la 
sfârşitul lui 2013, cu excepţia cazului în 
care un stat membru poate dovedi că a 
realizat deja un obiectiv comparabil sau 
mai ridicat faţă de un alt an de referinţă 
din perioada 1995-2004;

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 
sanitare, sociale, economice şi de mediu ale 
măsurilor prevăzute.
1 JO L 200, 30.7.1999, p. 1. Directivă astfel cum a 
fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 (J0 L 396, 30.12.2006, p. 1).

Or. en

Justification

For biological pesticides and low-risk substances no restrictions are necessary. For active 
substances of very high concern (e.g. mutagenic, carcinogenic) the reduction target shall be 
minimum 50% reduction from treatment frequency index calculated for year 2005 by the end 
of 2013. For the rest of pesticides, treatment frequency index(adapted to specific conditions of 
each Member State) will be used. For pesticide formulations classified as toxic or very toxic 
quantitative use reduction target measured as sold volumes and shall be at least 50%. 

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 121
Articolul 4 alineatul (1)
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(1) 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.

(1) 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, şi în vederea aplicării măsurilor 
prevăzute la articolele 5 şi 16 din prezenta 
directivă.

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 
în materie de sănătate publică, sociale, 
economice şi de mediu ale măsurilor 
prevăzute.

Or. fr

Justification

This amendment links the national action plans to the provisions of the framework directive. 
It also means that the public health impact can be studied.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 122
Articolul 4 alineatul (1)

(1) 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.

În termen de cel mult un an de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, statele
membre adoptă planuri naţionale de acţiune 
pentru a defini obiective, măsuri şi calendare 
în vederea minimizării riscurilor, inclusiv a 
pericolelor şi a dependenţei de pesticidei şi 
în vederea încurajării utilizării unor 
metode nechimice de protecţie a culturilor.
Obiectivele stabilite sunt conforme cu 
dispoziţiile articolului 4 alineatul (1) şi ale 
articolului 16 din Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei1. 

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 

Cu ocazia întocmirii şi revizuirii planurilor 
lor naţionale de acţiune, statele membre ţin 
cont, în mod corespunzător, de implicaţiile 
sanitare, sociale, economice şi de mediu ale 
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prevăzute. măsurilor prevăzute.
1 JO L 200, 22.12.2000, p. 1.

Or. nl

Justification

It is important to minimise the undesirable aspects of the use of pesticides. In addition, it is 
important to base national action plans partly on the objectives laid down in the Water 
Framework Directive. 

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 123
Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

(1a) Anul de referinţă se stabileşte ca fiind 
utilizarea şi riscurile medii din ultimii trei 
ani calendaristici „din ianuarie până în 
decembrie” care precedă intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justification

This amendment clarifies the need for clear indicators and targets within the NAPS.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Amendamentul 124
Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

(1a) În plus faţă de obiectivul general de 
reducere a utilizării, măsurat ca indicele de 
frecvenţă a tratamentului, planurile 
naţionale de acţiune cuprind cel puţin 
obiective specifice de reducere a utilizării 
pentru următoarele substanţe:
(a) pentru substanţele active extrem de 
preocupante (conform definiţiei de la 
articolul 57 din REACH) obiectivul este o 
reducere de minimum 50% a indicelui de 
frecvenţă a tratamentului raportat la 2005 
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până la sfârşitul lui 2013, cu excepţia 
cazului în care un stat membru poate 
dovedi că a realizat deja un obiectiv 
comparabil sau mai ridicat faţă de un alt 
an de referinţă din perioada 1995-2004; 
(b) pentru preparatele pesticide clasificate 
ca toxice sau foarte toxice în conformitate 
cu Directiva 1999/45/CE, un obiectiv 
cantitativ de reducere a utilizării, măsurat 
în volume vândute. Acest obiectiv este o 
reducere de minimum 50% a indicelui de 
frecvenţă a tratamentului raportat la 2005 
până la sfârşitul lui 2013, cu excepţia 
cazului în care un stat membru poate 
dovedi că a realizat deja un obiectiv 
comparabil sau mai ridicat faţă de un alt 
an de referinţă din perioada 1995-2004;

Or. en

Justification

This amendment clarifies the need for clear indicators and targets within the NAPs. 

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 125
Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

(1a) Elaborarea şi punerea în aplicare a 
planurilor naţionale de acţiune sunt 
eligibile pentru finanţare din fondurile 
comunitare.

Or. el

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 126
Articolul 4 alineatul (1b) (nou)

(1b) Comisia elaborează un raport bienal 
care prezintă rezultatele punerii în aplicare 
a planurilor naţionale de acţiune, în special 
în ceea ce priveşte reducerea riscurilor în 
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toate statele membre.

Or. el

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 127
Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf

(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 şi celorlalte state membre. Comisia 
pune la dispoziţia publicului, pe internet, 
planurile naţionale de acţiune şi rezultatele 
aplicării lor.

Or. en

Justification

The national action plans should be public and their implementation should be transparent.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 128
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 18 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele membre 
comunică planurile naţionale de acţiune pe 
care le-au adoptat Comisiei şi celorlalte 
state membre. 

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 doi ani şi 
orice modificare a acestora este semnalată 
Comisiei în termenul cel mai scurt.

Or. en

Justification

Considering the risks and adverse health impacts of pesticide use and the acknowledgement 
by the Commission that there are shortcomings in the existing legal framework and that the 
actual use phase has not been sufficiently addressed, then Member States need to 
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communicate their adopted national action plans to the Commission and other Member States 
in a shorter time-scale than 3 years. National action plans should be reviewed at least once 
every 2 years to check on any changes or developments. 

Amendament depus de Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 129
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 doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele membre 
comunică planurile lor naţionale de acţiune 
Comisiei şi celorlalte state membre.

În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele 
membre analizează posibilităţile de 
minimizare a utilizării pesticidelor la toate 
culturile lor importante, definind metode şi 
practici specifice fiecărei culturi pentru 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare.

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 trei ani şi 
orice modificare a acestora este semnalată 
Comisiei în termenul cel mai scurt.

Or. en

Justification

A regular revision of the National Action Plans and implementation of crop-specific IPM are 
key elements for achieving reduction of use and risk. 

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 130
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 doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele membre 
analizează posibilităţile de minimizare a 
utilizării pesticidelor la toate culturile din 
toate fermele cu scopul de a institui metode 
şi practici specifice pentru controlul 
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integrat al organismelor dăunătoare.
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 trei ani şi 
orice modificare a acestora este semnalată 
Comisiei în termenul cel mai scurt.

Or. fr

Justification

A regular revision of the national action plans and establishment of the rules of Integrated 
Pest Management are the key to a genuine reduction in the use of pesticides and the risks 
associated with to such use.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 131
Articolul 4 alineatul (2) paragraful 2a (nou)

(2a) Comisia realizează un portal internet 
destinat să furnizeze publicului informaţii 
privind planurile naţionale de acţiune, 
orice modificări ale acestora şi principalele 
rezultate ale aplicării lor.

Or. fr

Justification

This amendment aims to promote public information and transparency.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + Frédérique 

Ries

Amendamentul 132
Articolul 4 alineatul (3)

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

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

Or. en
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Justification

The public must be fully involved in the drafting, development, implementation, workings, 
monitoring and amendments of national action plans to be in line with the Spirit of Directive 
2003/35/EC providing for public participation. (Caroline Lucas)

The public has a “right to know” in matters concerning their health and the environment. 
Information about National Action Plans should be made available on the Internet, on the 
European Commission website. (Frédérique Ries)

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 133
Articolul 4 alineatul (3a) (nou)

(3a) Statele membre pun la dispoziţia 
publicului, pe un site internet, informaţiile 
comunicate în conformitate cu alineatul 
(2).

Or. fr

Justification

For reasons of clarity and transparency, the public must have access to this type of 
information, inter alia in order to allow public participation in drawing up, revising and 
monitoring the national action programmes.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 134
Articolul 4 alineatul (4)

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

(4) În vederea elaborării raportului
naţional de referinţă şi în vederea elaborării 
şi modificării planurilor naţionale de acţiune, 
se aplică dispoziţiile privind participarea 
publică prevăzute la articolul 2 din Directiva 
2003/35/CE. Sunt consultate toate 
persoanele interesante relevante şi publicul 
larg asupra tuturor aspectelor raportului 
naţional de referinţă şi a planurilor 
naţionale de acţiune, inclusiv în etapele de 
elaborare, dezvoltare, aplicare, execuţie, 
monitorizare şi modificare. Trebuie să se 
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asigure o reprezentare echilibrată a părţilor 
interesate, inclusiv a celor afectate negativ 
de utilizare.

Or. en

Justification

To ensure public participation in the preparation of the national background report and the 
national action plans in line with Directive 2003/35/EC providing for public participation.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 135
Articolul 4 alineatul (4)

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

(4) În vederea elaborării şi modificării 
planurilor naţionale de acţiune, se aplică 
dispoziţiile privind participarea publică 
prevăzute la articolul 2 din Directiva 
2003/35/CE. Sunt consultate toate 
persoanele interesante relevante şi publicul 
larg asupra tuturor aspectelor planurilor 
naţionale de acţiune, inclusiv în etapele de 
elaborare, dezvoltare, aplicare, execuţie, 
monitorizare şi modificare. Trebuie să se 
asigure o reprezentare echilibrată a părţilor 
interesate, inclusiv a celor afectate negativ 
de utilizarea pesticidelor, cum ar fi 
reprezentarea intereselor locuitorilor şi 
comunităţilor din zona rurală. 

Or. en

Justification

It has to be clear to Member States what the requirements are for public participation in the 
preparation, workings and modification of the national action plans to be in line with the 
Spirit of Directive 2003/35/EC providing for public participation. All relevant Stakeholders 
must be involved in all aspects of the national action plans. This must include representatives 
of rural residents, farmers, (both organic and conventional), pesticide manufacturers, and 
environmental and consumer groups.
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Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 136
Articolul 4 alineatul (4)

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

(4) În vederea elaborării raportului 
naţional de bază şi în vederea elaborării şi 
modificării planurilor naţionale de acţiune, 
se aplică dispoziţiile privind participarea 
publică prevăzute la articolul 2 din Directiva 
2003/35/CE. Autorităţile competente 
trebuie să instituie un proces de consultare, 
în cadrul căruia să fie reprezentaţi 
asociaţiile de consumatori şi de protecţie a 
mediului.

Or. fr

Justification

Public participation must be as broad as possible. The public must therefore include not only 
pesticide manufacturers and users, but also consumer and environmental protection 
associations.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 137
Articolul 4 alineatul (4) paragraful 1a (nou)

Organizaţiile de agricultori şi viticultori şi 
organizaţiile de protecţie a mediului, 
sectorul industrial şi alte sectoare relevante 
trebuie să fie implicate în mod adecvat şi 
eficace în elaborarea şi modificarea 
planurilor respective.

Or. fr

Justification

If national action plans are to be effective and realistic, they must be drawn up in conjunction 
with the interested parties.

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 138
Articolul 4 alineatul (4a) (nou)
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(4a) Statele membre trebuie să instituie un 
mecanism de finanţare a introducerii 
planurilor naţionale de acţiune, finanţat 
printr-un sistem de taxe sau impozite pe 
pesticide.

Or. fr

Justification

In certain European countries, tax or levy schemes have proved to be a good way of reducing 
pesticide use. Such schemes should be introduced throughout the EU and they should enable 
funding to be provided for measures designed to reduce risks and to reduce pesticide use 
pursuant to national action plans, and also for an effective system for monitoring and 
reporting on the results achieved under those plans. The Member States should be able to 
select the funding system which is best suited to their needs.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 139
Articolul 4 alineatul (4a) (nou)

(4a) Statele membre îşi intensifică 
eforturile actuale pentru a controla şi 
preveni utilizarea ilegală a produselor 
fitosanitare, în colaborare cu părţile 
interesate relevante.
Statele membre prezintă rapoarte periodice 
privind controalele instituite împotriva 
utilizării ilegale.

Or. en

Justification

A basic requirement for the sustainable use of plant protection products is the full 
implementation and enforcement of existing legal requirements. National Authorities should 
thus enforce existing legislation more forcefully and effectively use existing monitoring and 
enforcement requirements.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 140
Articolul 4a (nou)
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Articolul 4a. Statele membre asigură o 
finanţare adecvată pentru aplicarea 
planurilor lor naţionale de acţiune, care ar 
putea avea ca sursă o taxă aplicată 
produselor pesticide.

Or. en

Justification

A tax/levy has been found a successful way to fund measures for pesticide reduction in many 
countries and should be implemented in all countries as a tool for funding the measures under 
the national action plans, including an effective reporting-monitoring-information (on line) 
system. Member States should be given a choice of different tax/levy systems and they should 
choose the most suitable for their needs. 

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 141
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 potrivită în 
toate statele membre şi că sunt stabilite 
cerinţe minime care sunt obligatorii în 
întreaga Comunitate.

Or. pl

Justification

The introduction of minimum requirements will raise training standards and help to foster the 
exchange of experience between users in the various Member States.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 142
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 potrivită, 
inclusiv la actualizări periodice ale 
informaţiilor disponibile.
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Or. en

Justification

In many cases, pesticide pollution to the environment and to agricultural products is due to 
the lack of appropriate knowledge. Professional users, distributors and advisers should be up 
to date with all relevant information available. 

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 143
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 potrivită
adecvată nivelului lor şi rolului lor specific 
în managementul integrat al organismelor 
dăunătoare.

Or. el

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 144
Articolul 5 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

În cazul fermelor agricole şi viticole de tip 
micro-întreprindere, statele membre se 
asigură că o persoană care lucrează ca 
utilizator profesionist în sensul articolului 
3 litera (b) are acces la o astfel de formare. 

Or. fr

Justification

In the case of a microbusiness it is pointless to insist that all of its employees and also its 
head undergo training. Only one person from the business need receive training.
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Amendment by Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 145
Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre se asigură că 
utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi 
consilierii au cunoştinţă de existenţa şi 
riscul produselor ilegale (contrafăcute) 
fitosanitare şi dispun de o pregătire 
adecvată pentru identificarea acestor 
produse.

Or. en

Justification

Counterfeiting and illegal trafficking of plant protection products in Europe is a significant 
problem. Making professional users and distributors aware is important to tackle the problem 
of illegal trafficking of plant protection products.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 146
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 
certificate de atestare a dobândirii unor 
cunoştinţe acoperind cel puţin subiectele 
enumerate la anexa I.

Termenii şi condiţiile de eliberare şi 
retragere a certificatelor sunt prevăzute în 
sistemele în cauză. Certificatele sunt 
valabile pentru o perioadă de maximum 
cinci ani.

Or. fr
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Justification

This amendment stems from the need for a timescale which is consistent with the one relating 
to the introduction of the national action plans. It enables the terms and conditions governing 
the issue and the withdrawal of certificates (the validity of which will be restricted to five 
years) to be laid down.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 147
Articolul 5 alineatul (2) paragraful 1a (nou)

Certificatul emis unui cursant, în cazul în 
care acesta este un utilizator profesionist 
dintr-o fermă agricolă sau viticolă de tip 
microîntreprindere, este valabil pentru 
ferma agricolă sau viticolă în cauză, în 
special în ceea ce priveşte dispoziţiile 
articolului 6 alineatul (2). 

Or. fr

Justification

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 148
Articolul 5 alineatul (3)

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

eliminat

Or. de
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Justification

Follow-up amendment, since paragraphs 2 and 3 of Article 18 are to be deleted.

Amendament depus de Evangelia Tzampazi

Amendamentul 149
Articolul 5 alineatul (3)

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

(3) Comisia, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 18 alineatul (3), poate 
modifica anexa I în vederea adaptării la 
progresul ştiinţific şi tehnic. În consecinţă şi 
în măsura în care autorităţile naţionale 
competente consideră necesar acest lucru, 
titularii certificatelor menţionate la 
alineatul (2) îşi reactualizează formarea.

Or. el

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Amendamentul 150
Articolul 6 alineatul (1)

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

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

Or. en

Justification

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
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or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 151
Articolul 6 alineatul (1)

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

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

Or. fr

Justification

The scope of the certificate must be extended to cover sellers of all products and not just of 
toxic or highly toxic ones. 

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Amendamentul 152
Articolul 6 alineatul (3) primul paragraf

(3) Statele membre solicită distribuitorilor 
care introduc pe piaţă pesticide destinate 

(3) Statele membre solicită distribuitorilor 
care introduc pe piaţă pesticide destinate 
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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. 

utilizării neprofesionale să furnizeze 
informaţii generale privind riscurile şi 
eventualele efecte adverse asupra sănătăţii 
şi mediului asociate utilizării pesticidelor, în 
special în ceea ce priveşte pericolele, 
expunerea, condiţiile potrivite de depozitare, 
utilizare şi aplicare, precum şi de eliminare. 

Or. en

Justification

Pesticides users, whether professional or non-professional, must be fully informed of the risks 
and potential adverse health and environmental impacts of pesticide use (Davies and others + 
Hennicot-Schoepges and others).

Anyone who uses pesticides whether professional or non-professional must be fully informed 
of the risks and potential adverse health and environmental impacts of pesticide use (Lucas + 
Belohorska).

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman 

Amendamentul 153
Articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf

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 
stabilesc în termen de doi ani de la data 
menţionată la articolul 20 alineatul (1).

Or. en

Justification

Considering the importance for any pesticide user to be properly informed, 4 years from the 
date referred to in Article 20(1) is inadequate for establishing the measures in paragraphs 1 
and 2 and should be established within two years. 

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 154
Articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf

Măsurile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se 
vor stabili în termen de patru ani de la data 

Măsurile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se 
stabilesc în termen de un an de la data 
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menţionată la articolul 20 alineatul (1). menţionată la articolul 20 alineatul (1).

Or. en

Justification

Considering the importance for any pesticide user to be properly informed, then 4 years from 
the date referred to in Article 20(1) is inadequate for establishing the measures in paragraphs 
1 and 2 and should be established within one year. 

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 155
Articolul 6 alineatul (3a) (nou)

(3a) Statele membre se asigură că măsurile 
de inspecţie şi execuţie sunt utilizate pentru 
a garanta că nu sunt oferite spre vânzare 
produse ilegale (contrafăcute) fitosanitare.

Or. en

Justification

Better enforcement of existing legislation is key in tackling the problem of counterfeiting and 
illegal trafficking of plant protection products.  

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 156
Articolul 7

Programe de sensibilizare Programe de informare
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 avantajele şi dezavantajele 
utilizării produselor fitosanitare.

Or. de

Justification

The use of plant protection products is fundamental to the production of safe, high-quality 
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foodstuffs and feedingstuffs. Plant protection products are used in organic farming as well. 
The information programmes should highlight the advantages and drawbacks of using plant 
protection products and possible alternatives.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 157
Articolul 7

Programe de sensibilizare Inspectarea echipamentului de aplicare
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.

Inspectarea echipamentului de aplicare a 
pesticidelor trebuie să acopere toate 
aspectele importante pentru asigurarea 
unui nivel ridicat de securitate şi protecţie a 
sănătăţii umane şi a mediului şi a unei 
aplicări optime.

Or. de

Justification

Inspections of application equipment and methods must guarantee their safety and encompass 
information about the health and environmental impact of pesticides or non-chemical 
alternatives.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 158
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 impactul 
acestora (efectele negative) asupra sănătăţii
omului şi mediului, precum şi substitutele 
lor nechimice.

Or. pl

Justification

Pesticide use can have unwanted adverse side-effects on human health (particularly among 
children, pregnant women and foetuses) and the environment (soil, air, water). It is therefore 
particularly important for this information to be brought to the attention of the general 
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public.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 159
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 produsele fitosanitare şi utilizarea 
biocidă, efectele acestora asupra sănătăţii şi 
mediului şi substitutele lor nechimice, 
precum şi informaţii privind reziduurile de 
pesticide în produsele agricole.

Or. en

Justification

Pesticide use has several adverse effects, as many aspects as possible should be 
communicated to the public.

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 160
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 avantajele şi riscurile, precum şi 
posibilele efecte asupra sănătăţii şi mediului 
generate de utilizarea produselor de uz 
fitosanitar. De asemenea, trebuie furnizate 
informaţii în ceea ce priveşte rolul 
produselor de uz fitosanitar în agricultură
şi în producţia alimentară, utilizarea 
responsabilă a produselor de uz fitosanitar, 
precum şi substitutele lor nechimice.

Or. de

Justification

The amendment is designed to ensure that the proposed information and public awareness 
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programmes should not deal solely with the risks linked to the use of plant protection 
products, risks which are currently the main focus of public criticism. Instead, as called for in 
the amendment, the aim should be to provide objective information on the need to use plant 
protection products, and ways of making such use sustainable, and their importance for 
modern food production.

Amendament depus de Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Amendamentul 161
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 pe termen scurt şi pe termen lung
şi riscurile asupra sănătăţii şi mediului, 
precum şi substitutele lor nechimice.

Or. en

Justification

The public must be informed about both the health and environmental risks and short and 
long-term adverse effects related to the use of pesticides, along with information on the non-
chemical alternatives available. This would enable people to have the information necessary 
to make informed and knowledgeable decisions and actions regarding the protection of their 
health and surrounding environment.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Amendamentul 162
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 echilibrate destinate marelui 
public în ceea ce priveşte pesticidele.

Or. nl

Justification

Awareness programmes should provide information about both the disadvantages and the 
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advantages of using crop protection products. As it stands, the text is too one-sidedly 
concerned with risks and hazards. Crop protection products enable more efficient use to be 
made of farmland, for example.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Amendamentul 163
Articolul 7

Programe de sensibilizare Programe de sensibilizare, monitorizare şi 
cercetare

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.

(1) Statele membre promovează şi facilitează 
programele de sensibilizare şi furnizarea de 
informaţii destinate marelui public în ceea ce 
priveşte pesticidele, în special efectele acute 
şi cronice ale acestora asupra sănătăţii şi 
mediului, pericolele, precum şi substitutele 
lor nechimice.

(2) Statele membre instituie sisteme 
obligatorii de colectare de informaţii cu 
privire la incidentele de intoxicaţii acute şi 
cronice cu pesticide, în special în rândul 
operatorilor de pesticide, al lucrătorilor, al 
rezidenţilor şi al altor grupuri care ar putea 
fi expuse periodic la pesticide. 
(3) Statele membre monitorizează periodic 
şi colectează informaţii cu privire la 
speciile de indicatori expuse la pesticide şi 
cu privire la pesticidele din mediu, cum ar 
fi în apele dulci şi marine, în sol şi în aer şi 
prezintă periodic aceste informaţii 
Comisiei. 
(4) Statele membre desfăşoară programe de 
cercetare pe termen lung asupra situaţiilor 
în care s-au constatat legături între 
pesticide şi impactul asupra sănătăţii 
omului şi asupra mediului, inclusiv studii 
asupra grupurilor de mare risc, a 
diversităţii biologice şi a efectelor 
combinate.
(5) Pentru a îmbunătăţi comparabilitatea 
informaţiilor, Comisia elaborează, în 
cooperare cu statele membre şi în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
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prezentei directive, un document strategic 
orientativ privind monitorizarea şi 
controlul impactului utilizării pesticidelor 
asupra sănătăţii omului şi asupra mediului.

Or. en

Justification

Awareness programmes should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and 
research are necessary in Member States to collect information and quantify health and 
environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for 
pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and 
environmental effects of pesticides.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 164
Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf

(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.

(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, 
de cel mult cinci ani.

Or. fr

Justification

A maximum interval for the inspection of crop sprayers must be laid down.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 165
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.

(1) Statele membre se asigură că 
echipamentul şi accesoriile de aplicare a 
pesticidelor de uz profesional fac obiectul 
unei inspecţii obligatorii la intervale de timp 
regulate.

În acest scop, se stabileşte un sistem de 
certificate astfel conceput încât să permită 
verificarea inspecţiilor.

În acest scop, se stabileşte un sistem de 
certificate obligatorii, astfel conceput încât 
să permită verificarea inspecţiilor.
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Or. pl

Justification

Safe handling of pesticides is extremely important. An obligation to carry out inspections will 
ensure oversight of the implementation of the provisions of this directive – particularly as 
regards safety.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 166
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.

(1) Statele membre introduc regimuri 
stimulative destinate să asigure faptul 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 
certificate astfel conceput încât să permită 
verificarea inspecţiilor.

Or. de

Justification

Incentive schemes are more likely to persuade users to agree to equipment inspections than 
compulsory measures.

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 167
Articolul 8 alineatul (1a) (nou)

(1a) Prezentul articol nu se aplică 
echipamentelor manuale, de volum mic, 
cum ar fi pulverizatoarele de spate şi periile 
aplicatoare de erbicide.

Or. en

Justification

Given the numbers and types of sprayers involved, ranging from knapsack sprayers to "weed 
wipers" and the current definition of pesticide application equipment covering any equipment 
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designed to apply pesticides the costs and administrative burden of testing every single 
handheld sprayer would be hugely disproportionate to the environmental benefits.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 168
Articolul 8 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre pot permite o derogare 
de la dispoziţiile prevăzute la prezentul 
articol în cazul echipamentelor a căror 
inspectare reprezintă o sarcină 
administrativă disproporţionată comparativ 
cu amploarea pericolelor asociate utilizării 
echipamentelor în cauză.

Or. fr

Justification

Where small items of equipment are concerned the inspection formalities may be out of 
proportion to the hazards which such equipment may present.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 169
Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

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

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

Or. de

Justification

Follow-up amendment in line with the deletion of Annex II.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 170
Articolul 8 alineatul (3)
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(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

Or. de

Justification

In keeping with the subsidiarity principle, this specific provision is unnecessary.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 171
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.

(3) În termen de doi 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. Ulterior, inspecţiile obligatorii 
trebuie efectuate cel puţin o dată pe an şi ar 
trebui să se aibă în vedere şi inspecţii 
aleatorii.

Or. en

Justification

Spraying pesticides is a hazardous activity and therefore all application equipment and 
accessories for professional use should be tested on a regular basis as damage could occur to 
the equipment at any time, (even shortly after it may have passed one test and long before 
another). Compulsory testing of at least once a year, as well as the possibility of random 
testing should be required after the initial inspection, which should be within two years from 
the date referred to in Article 20(1).
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Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 172
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.

(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. Ulterior, inspecţiile obligatorii 
trebuie efectuate cel puţin o dată la cinci 
ani.

Or. en

Justification

After the initial test within 5 years of the date referred to in article 20(1) there should be 
provisions for further testing every 5 years The Commission proposal is silent on this.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 173
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.

(3) În termen de cinci ani de la data 
menţionată la articolul 20 alineatul (1), 
statele membre se asigură că instalaţiile 
pentru inspectarea echipamentelor de 
aplicare au fost aprobate şi sunt disponibile 
în toată zona rurală în cauză.

În termen de şapte 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.
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Or. fr

Justification

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 174
Articolul 8 alineatul (4)

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

eliminat

Or. de

Justification

Superfluous.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 175
Articolul 8 alineatul (5)

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

eliminat

Or. de

Justification

Follow-up amendment in line with the deletion of Annex II.
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Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 176
Articolul 9 alineatul (1)

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

(1) Statele membre interzic pulverizarea 
aeriană sub rezerva dispoziţiilor de la 
alineatele (2)-(7).

Or. fr

Justification

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 177
Articolul 9 alineatul (1)

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

(1) Statele membre autorizează pulverizarea 
aeriană cu respectarea dispoziţiilor de la 
alineatele (2)-(5).

Or. de

Justification

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
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der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 178
Articolul 9 alineatul (1)

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

(1) Statele membre interzic orice 
pulverizare aeriană.

Or. en

Justification

Considering it has been accepted by the Commission that aerial spraying has the potential to 
cause significant adverse impacts on human health then there should be a complete ban on 
aerial spraying without any derogations. 

Amendament depus de Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Amendamentul 179
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

Or. xm

Justification

As per justification for Article 9, paragraph 1. (Caroline Lucas)

It is impossible for Member States to name all the crops and areas concerned in advance or 
to say under which particular conditions aerial spraying may be authorised. Derogations 
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should instead by granted in accordance with Article 9(4). (Christofer Fjellner)

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 181
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).

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

Or. de

Justification

See justification for the amendment to Article 9(1).

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 182
Articolul 9 alineatul (3)

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

eliminat

Or. en

Justification

As per justification for Article 9, paragraph 1.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 183
Articolul 9 alineatul (3)

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

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

Justification

See justification for the amendment to Article 9(1).

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 184
Articolul 9 alineatul (3)

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

(3) Statele membre desemnează autorităţile 
competente pentru monitorizarea 
pulverizărilor aeriene şi informează 
Comisia în acest sens.

Or. fr

Justification

See Justification to Article 9(1).

Amendament depus de Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Amendamentul 185
Articolul 9 alineatul (4)

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

eliminat

(a) nu trebuie să existe alternative viabile, 
sau pulverizarea aeriană trebuie să prezinte 
avantaje clare din punct de vedere al 
impacturilor reduse asupra sănătăţii şi a 
mediului, în raport cu aplicarea terestră a 
pesticidelor;
(b) pesticidele folosite trebuie autorizate în 
mod explicit pentru pulverizarea aeriană;
(c) operatorul care efectuează pulverizarea 
aeriană trebuie să fie titularul unui 
certificat menţionat la articolul 5 alineatul 
(2). 
Autorizarea menţionează măsurile 
necesare pentru avertizarea rezidenţilor, a 
trecătorilor şi pentru protejarea mediului 
din vecinătatea zonei pulverizate.
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Or. en

Justification

As per justification for Article 9, paragraph 1. (Caroline Lucas)

Arial spraying should be banned without derogations. (Margrete Auken and others)

In support of a general ban without derogations. (Kathy Sinnott)
Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 186
Articolul 9 alineatul (4)

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

(4) Un utilizator profesionist care doreşte 
să aplice pesticide prin pulverizare aeriană 
depune la autoritatea competentă, cu şase 
săptămâni înainte de perioada în care este 
planificată pulverizarea aeriană, o 
notificare care precizează zona vizată 
(amplasarea exactă şi dimensiunea), tipul 
de cultură, tipul de pesticid care urmează a 
fi utilizat, agricultorul care solicită 
pulverizarea aeriană, furnizorul care 
efectuează pulverizarea aeriană, tipul şi 
numărul de înmatriculare a 
maşinii/aeronavei şi locul de înmatriculare, 
precum şi perioada în care este planificată 
pulverizarea.

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

Perioada de pulverizare nu depăşeşte două 
săptămâni.

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

Notificarea conţine cel puţin următoarele 
informaţii privind agricultorul solicitant şi 
furnizorul care efectuează pulverizarea 
aeriană. numele, adresele, numerele de 
telefon şi fax, adresele de e-mail şi adresele 
web ale agricultorului şi ale furnizorului 
care efectuează pulverizarea aeriană (dacă 
site-urile web există).

(c) operatorul care efectuează pulverizarea 
aeriană trebuie să fie titularul unui 
certificat menţionat la articolul 5 alineatul 
(2).
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Autorizarea menţionează măsurile 
necesare pentru avertizarea rezidenţilor, a 
trecătorilor şi pentru protejarea mediului 
din vecinătatea zonei pulverizate.

Or. fr

Justification

See Justification to Article 9(1).

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 187
Articolul 9 alineatul (4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Justification

See justification for the amendment to Article 9(1).

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 188
Articolul 9 alineatul (4)
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(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 
avantaje clare din punct de vedere al 
impacturilor reduse asupra sănătăţii şi a 
mediului, în raport cu aplicarea terestră a 
pesticidelor;

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

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

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

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

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

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

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

(cb) autoritatea competentă este înştiinţată 
în prealabil cu privire la pulverizarea 
aeriană şi, dacă este cazul, o autorizează.

Or. fr

Justification

The decision to introduce an authorisation or notification procedure is left to the Member 
States’ discretion. In any event, spraying is admissible only if the provisions laid down in 
paragraph 4 are complied with. Furthermore, the Commission proposal was needlessly 
bureaucratic.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 189
Articolul 9 alineatul (4) litera (a) 

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

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

Or. pl
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Justification

Necessary clarification.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 190
Articolul 9 alineatul (4) literele (a) - (c) 

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

(a) nu trebuie să existe alternative viabile;

(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);

(ca) zona care trebuie pulverizată nu se 
află în vecinătatea imediată a zonelor 
publice sau rezidenţiale şi nu există riscul 
unor efecte secundare asupra sănătăţii 
rezidenţilor sau trecătorilor.

Or. en

Justification

In support of a general ban of aerial spraying practice with derogations clearly defined.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 191
Articolul 9 alineatul (4) litera (b) 

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

(b) pesticidele folosite trebuie autorizate în 
mod explicit pentru pulverizarea aeriană; 
substanţele considerate foarte toxice (R50) 
pentru organismele acvatice nu sunt 
autorizate pentru pulverizare aeriană;
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Or. en

Justification

Substances should be authorised with special precaution for aerial spraying. Pollution to the 
aquatic environment due to drifts should be minimised, that is why certain hazardous 
substances should not be used for aerial spraying.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Amendamentul 192
Articolul 9 alineatul (4) literele (ca) şi (cb) (noi)

(ca) aparatul de zbor este echipat cu cea 
mai bună tehnologie existentă pentru a 
reduce deriva de produse pulverizate (de 
exemplu, cu duze antiderivă);
(cb) avantajele socio-economice şi în 
domeniul mediului compensează efectele 
potenţiale asupra sănătăţii rezidenţilor sau 
trecătorilor;  

Or. en

Justification

In support of a general ban with derogations clearly defined.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Amendamentul 193
Articolul 9 alineatul (4) litera (ca) (nouă) 

(ca) nu există efecte asupra rezidenţilor sau 
trecătorilor; 

Or. en

Justification

Derogations should not be possible if the health of residents or bystanders is affected 
negatively.

Amendament depus de Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
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Musacchio + Kathy Sinnott

Amendamentul 194
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

Or. en

Justification

As per justification for Article 9, paragraph 4.

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 195
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).

(5) Autoritatea competentă decide cu privire 
la notificarea de pulverizare aeriană şi 
prezintă fără întârziere decizia sa 
solicitantului.

Decizia cu privire la pulverizarea aeriană 
este publicată fără întârziere pe site-urile 
autorităţii competente, ministerului sau 
administraţiei de resort, ministerului 
agriculturii, mediului sau ecologiei şi 
administraţiei locale şi regionale implicate.  
Decizia este afişată într-un loc vizibil şi 
uşor de identificat, la sediul 
administraţiilor publice, magazinelor şi 
întreprinderilor din localităţile afectate de 
pulverizare aeriană.
Pe un perimetru de 1 kilometru lăţime în 
jurul câmpurilor afectate de pulverizare 
aeriană, se instalează indicatoare, care 
menţionează perioada în care se va efectua 
pulverizarea aeriană şi câmpurile sau 
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suprafeţele afectate de aceasta.  
Persoanele care trăiesc în zona 
susmenţionată sunt informate fără 
întârziere cu privire la pulverizarea 
aeriană, prin distribuirea unui document 
care conţine informaţiile menţionate la 
alineatul (4) şi condiţiile menţionate la 
alineatul (2).

Or. fr

Justification

See Justification to Article 9(1).

Amendament depus de Irena Belohorská

Amendamentul 196
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). 

(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). Cererea conţine 
informaţii cu privire la perioada în care se 
va efectua pulverizarea aeriană, cantităţile 
şi tipul de pesticide utilizate.

Or. en

Justification

The public should be fully informed about the time of spraying, the amounts and the type of 
pesticides applied in order to be able to protect themselves from the risk of exposure.

Amendament depus de Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Amendamentul 197
Articolul 9 alineatul (6)

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

eliminat



PE 388.389v01-00 102/185 AM\662795RO.doc

RO

Or. en

Justification

As per justification for Article 9, paragraph 4.

Amendament depus de Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Anders Wijkman

Amendamentul 198
Articolul 9 alineatul (6)

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

(6) Autorităţile competente păstrează o 
evidenţă scrisă a derogărilor acordate şi le 
pun la dispoziţia publicului. 

Or. en

Justification

The public should have access to information and the competent authorities shall make it 
available. (Frédérique Ries)

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann
Amendamentul 199

Articolul 9 alineatul (6)

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

(6) Utilizatorii profesionişti înştiinţează 
autoritatea competentă cu trei zile înainte 
cu privire la efectuarea pulverizării 
aeriene.

Or. fr

Justification

See Justification to Article 9(1).

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 200
Articolul 9 alineatul (6a) (nou)
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(6a) Autorităţile competente păstrează o 
evidenţă scrisă a derogărilor acordate, timp 
de cinci ani de la data înştiinţării cu privire 
la pulverizarea aeriană. 

Or. fr

Justification

See Justification to Article 9(1).

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 201
Articolul 9a (nou)

Articolul 9a
Pulverizarea terestră

Agricultorii informează înainte de 
utilizarea produsului toţi vecinii care ar 
putea fi expuşi derivei de produse 
pulverizate, precum şi pe cei care au 
solicitat să fie informaţi, prin intermediul 
unui sistem centralizat de informare sau 
semnalare. 

Or. en

Justification

In the previous article on aerial spraying, provisions are set for warning residents and 
bystanders. Similar provisions have to be set for ground spraying to warn residents. 
Numbering is henceforth changed. 

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 202
Articolul 10

Articolul 10
Măsuri specifice de protejare a mediului 
acvatic
(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când se folosesc pesticide în apropierea 

eliminat
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maselor de apă, se acordă prioritate:
(a) produselor care nu sunt periculoase 
pentru mediul acvatic;
(b) celor mai eficiente tehnici de aplicare, 
precum şi la folosirea materialului de 
aplicare prin care se limitează deriva.
(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 de poluare şi 
de caracteristicile agricole ale zonelor 
respective.
(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.
(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. 

Or. de

Justification

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
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Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 203
Articolul 10 alineatul (1) introducere

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

(1) În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele 
membre se asigură că, atunci când se 
folosesc pesticide în apropierea maselor de 
apă, se acordă prioritate:  

Or. fr

Justification

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 204
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 se asigură că, atunci 
când se folosesc pesticide în apropierea 
maselor de apă, în special a maselor de apă 
potabilă, se acordă prioritate:

Or. pl

Justification

Drinking water resources are of fundamental importance to society. Bodies of drinking water 
should therefore be given special protection. 

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 205
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 se asigură că, atunci 
când se folosesc pesticide în apropierea 
maselor de apă, în special a maselor 
destinate utilizării ca apă potabilă, se 
acordă prioritate:

Or. nl

Justification

Water bodies intended for use as drinking water require extra protection.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 207
Articolul 10 alineatul (1) litera (a) 

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

(a) produselor care prezintă mai puţine 
riscuri pentru mediul acvatic;

Or. nl
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Justification

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Amendament depus de Irena Belohorská

Amendamentul 208
Articolul 10 alineatul (1) litera (a) 

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

(a) produselor care nu sunt considerate 
periculoase pentru mediul acvatic, în 
conformitate cu Directiva 1999/45/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 31 mai 1999 privind apropierea actelor 
cu putere de lege şi a actelor administrative 
ale statelor membre referitoare la 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
preparatelor periculoase;

Or. en

Justification

For the purposes of clarity, it needs to be precisely defined which substances are classified as 
not dangerous for the aquatic environment.

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 209
Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf

(2) Statele membre se asigură că sunt 
amenajate, pe câmpurile din apropierea 
cursurilor de apă, zone de protecţie potrivite, 
în interiorul cărora folosirea sau depozitarea 
pesticidelor sunt interzise, în special pentru a 
proteja zonele de captare a apei potabile 

(2) Statele membre se asigură că sunt 
amenajate, pe câmpurile din apropierea 
cursurilor de apă, zone de protecţie de cel 
puţin 10 metri lăţime, în interiorul cărora 
folosirea sau depozitarea pesticidelor sunt 
interzise, în special pentru a proteja zonele 
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stabilite în conformitate cu articolul 7 
alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE.

de captare a apei potabile stabilite în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din 
Directiva 2000/60/CE.

Or. fr

Justification

See Justification to amendment to Article 10(1).

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 210
Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf

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

(2) Statele membre se asigură că sunt 
amenajate, pe câmpurile din apropierea 
cursurilor de apă, zone de protecţie de cel 
puţin 15 metri lăţime, în interiorul cărora 
folosirea sau depozitarea pesticidelor sunt 
interzise, în special pentru a proteja zonele 
de captare a apei potabile stabilite în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justification

Buffer zones should have a minimum size of 15 metres where the use of pesticides should be 
prohibited. Pesticides should be prohibited in permeable areas were the risks of run-off and 
leaching are the greatest.

Amendament depus de Ambroise Guellec

Amendamentul 211
Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf

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

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

Or. fr

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 212
Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf

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

(2) Statele membre se asigură că sunt 
amenajate, pe câmpurile din apropierea 
zonelor rezidenţiale, 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.

Or. nl

Justification

For residential areas, clean water is essential. They should therefore also be mentioned in the 
text.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 213
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.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a proteja masele de apă, în special 
asigurându-se că sunt amenajate, pe 
câmpurile din apropierea cursurilor de apă, 
zone de protecţie, 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 de poluare şi 
de caracteristicile agricole ale zonelor 
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respective.

Or. fr

Justification

This amendment strengthens the link between the Framework Directive on water and this 
Directive.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 214
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. 

(2) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele
membre se asigură că sunt amenajate, pe 
câmpurile din apropierea cursurilor de apă, 
zone strict interzise pulverizării, de cel 
puţin 100 de metri lăţime, în interiorul 
cărora folosirea sau depozitarea pesticidelor 
sunt interzise, în special pentru a proteja 
zonele de captare a apei potabile stabilite în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din 
Directiva 2000/60/CE.

Dimensiunile zonelor de protecţie sunt 
definite în funcţie de riscurile de poluare şi 
de caracteristicile agricole ale zonelor 
respective.

Or. en

Justification

This is in line with the amendment suggested for Recital 11. Pesticides have been shown to 
travel considerable distances which can result in surface water and groundwater being at risk 
of contamination from a number of sources. Therefore to avoid pollution of the aquatic 
environment substantial measures must be introduced. 

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, 

Amendamentul 215
Articolul 10 alineatul (2)
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(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.

(2) Statele membre se asigură că sunt 
amenajate, pe câmpurile din apropierea 
cursurilor de apă, zone de protecţie de cel 
puţin 10 metri lăţime, în interiorul cărora 
folosirea sau depozitarea pesticidelor sunt 
interzise, în special pentru a proteja zonele 
de captare a apei potabile stabilite în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din 
Directiva 2000/60/CE.

Dimensiunile zonelor de protecţie sunt 
definite în funcţie de riscurile de poluare şi 
de caracteristicile agricole ale zonelor 
respective.

Dimensiunile zonelor de protecţie sunt 
definite în funcţie de riscurile de poluare şi 
de caracteristicile agricole ale zonelor 
respective. 

În plus, statele membre se asigură că, în 
zonele de protecţie pentru captarea apei 
potabile, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, se 
iau măsuri suplimentare pentru a preveni 
contaminarea apei cu pesticide, inclusiv, 
acolo unde este cazul, se impun restricţii 
mai severe cu privire la utilizarea anumitor 
produse de risc ridicat, utilizarea sporită a 
zonelor de protecţie, formarea de 
specialitate şi sensibilizarea consultanţilor 
şi operatorilor din domeniul pulverizării, 
precum şi o aplicare mai riguroasă a celor 
mai bune practici în umplerea, amestecarea 
şi împrăştierea pesticidelor.

Or. en

Justification

Buffer zones should be at least 10 meters to ensure a general minimum protection of water 
courses and bodies. However, although buffer zones are necessary, they are not sufficient to 
address the problems of the proven routes of pesticides to water. They will not necessarily 
prevent leaching through field drains or surface run-off which is one of the main pathways. It 
is therefore important that other measures be implemented to ensure that the objectives set in 
article 7 (3) of the Water Framework Directive can be adequately achieved and ensure 
protection of water bodies intended for drinking water abstraction.

Amendament depus de Irena Belohorská

Amendamentul 216
Articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf
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Dimensiunile zonelor de protecţie sunt 
definite în funcţie de riscurile de poluare şi 
de caracteristicile agricole ale zonelor 
respective.

Dimensiunile zonelor de protecţie sunt 
definite în funcţie de riscurile de poluare şi 
de caracteristicile agricole şi climatice ale 
zonelor respective.

Or. en

Justification

Not only agricultural, but also weather conditions must be taken into consideration.

Amendament depus de Jens-Peter Bonde

Amendamentul 217
Articolul 10 alineatul (2) paragraful 2a (nou)

Statele membre pot stabili toate zonele fără 
pesticide pe care le consideră necesare, în 
vederea protejării resurselor de apă 
potabilă.   Aceste zone fără pesticide pot 
acoperi întreg teritoriul statului membru.

Or. da

Justification

It is important to ensure that the victory won in the groundwater directive is carried forward 
into this directive in order to ensure the availability of drinking water.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 218
Articolul 10 alineatul (2) paragraful 2a (nou)

Zonele de protecţie stabilite în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 
2000/60/CE sunt de mărimea pe care 
organismul naţional competent o consideră 
necesară pentru a proteja resursele de apă 
potabilă şi pot acoperi întreg teritoriul 
statului membru. 

Or. en

Justification

The Water Framework Directive (article 7) provides for the introduction of safeguard zones 
to protect drinking water bodies. Following the agreement between Parliament and Council 
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on the Ground Water Directive (2006/118/EC) it was made clear that in special cases such 
zones could cover the whole territory of a Member State. This was done to provide the 
necessary protection particularly in cases where groundwater is abstracted and used 
uncleansed as drinking water and this amendment simply introduces the formulation from the 
Ground Water Directive with regard to the dimensions of such safeguard zones.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 219
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.

(3) Statele membre se asigură că se iau 
măsuri potrivite pentru a limita deriva 
aeriană şi transportul pe distanţe lungi ale
pesticidelor aplicate, cel puţin în cazul 
culturilor verticale, precum livezi, podgorii 
şi plantaţii de hamei, riverane sau aflate în 
apropierea unui curs de apă, asigurându-se 
că utilizarea pesticidelor în aceste zone este 
interzisă şi că se folosesc substitute 
nechimice. 

Or. en

Justification

Pesticides have been shown to travel considerable distances which can result in water 
courses being at risk of contamination from a number of sources. Therefore to avoid pollution 
of the aquatic environment substantial measures must be introduced.

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 220
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.

(3) Statele membre se asigură că se iau 
măsuri potrivite pentru a limita deriva 
aeriană a pesticidelor aplicate, riverane unui 
curs de apă.

Or. sv
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 221
Articolul 10 alineatul (4)

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

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

Or. pl

Justification

Loose rocks favour the penetration of various substances and rainwater into the lower strata. 
For example, sandy ground facilitates the migration of compounds dissolved in water deep 
into the soil, as opposed to clayey soil, which is only slightly permeable.

Steeply inclined slopes accentuate leaching and runoff – particularly after fierce downpours –
of mixtures of earth particles and any fertilisers and plant protection products including 
pesticides that have been used, to lower parts of slopes used for farming or into surface 
water.

Amendament depus de Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Amendamentul 222
Articolul 10 alineatul (4)

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

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

Or. fr
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Justification

See Justification to amendment to Article 10(1).

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 223
Articolul 10 alineatul (4)

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

(4) Statele membre se asigură că aplicarea 
pesticidelor se va suprima 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. În 
toate aceste zone, ar trebui utilizate 
substitute nechimice.

Or. en

Justification

To eliminate pollution of these areas non-chemical alternatives should be used.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Amendamentul 224
Articolul 10 alineatul (4)

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

(4) Statele membre se asigură că aplicarea 
pesticidelor se va reduce pe cât posibil, se va 
suprima 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. În toate 
aceste zone, ar trebui promovată utilizarea 
substitutelor nechimice.

Or. en
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Justification

To eliminate pollution of these areas non-chemical alternatives should be used. 

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 225
Articolul 10 alineatul (4)

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

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

Or. en

Justification

Amendment consistent with the aim to have a new buffer zone with a minimum width of 15 
metres where the use of pesticides should be prohibited.

Amendament depus de Karl-Heinz Florenz

Amendamentul 226
Articolul 11

Articolul 11
Reducerea utilizării pesticidelor în zonele 
sensibile
Statele membre se asigură, ţinând cont de 
cerinţele necesare de igienă şi siguranţă 
publică, că următoarele măsuri sunt 
adoptate:
(a) folosirea pesticidelor este interzisă sau 
limitată la minimul necesar în zonele 
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;

eliminat
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(b) folosirea pesticidelor este interzisă sau 
limitată la ariile speciale de conservare sau 
la alte arii identificate în vederea adoptării 
măsurilor de conservare necesare în 
conformitate cu articolele 3 şi 4 din 
Directiva 79/409/CEE şi articolele 6, 10 şi 
12 din Directiva 92/43/CEE.
Interdicţia sau restricţia menţionată la 
litera (b) se poate baza pe rezultatele 
evaluărilor de riscuri pertinente.

Or. de

Justification

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher 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. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 227
Articolul 11 partea introductivă

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

Statele membre se asigură, bazându-se pe 
rezultatele unor evaluări de risc adecvate, 
că următoarele măsuri sunt adoptate:

Or. de

Justification

Any decision to reduce the use of plant protection products in sensitive areas must be based 
on an appropriate risk assessment. The aim should not be to impose a ban, but rather to bring 
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about the careful, light use of a given plant protection product, in keeping with the specific 
protection objective.

The regulations governing Natura 2000 sites lay down comprehensive bans and requirements, 
so that any further specific provisions are superfluous, in keeping with the subsidiarity 
principle.

Amendament depus de Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Amendamentul 228
Articolul 11 partea introductivă

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

În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele
membre se asigură, ţinând cont de cerinţele 
necesare de igienă şi siguranţă publică, că 
următoarele măsuri sunt adoptate:

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 229
Articolul 11 partea introductivă

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

În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele
membre se asigură, ţinând cont de cerinţele 
necesare de igienă şi siguranţă publică, că 
următoarele măsuri sunt adoptate:

Or. fr

Justification

The proposal for a directive recommends that the use of pesticides should be ‘prohibited or 
restricted to the minimum necessary’ in areas deemed sensitive on account of the presence of 
the general public or of populations at risk, such as children. The use of pesticides in such 
areas should be banned either entirely or within at least 200 metres of the areas in question.

Amendament depus de Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Amendamentul 230
Articolul 11 partea introductivă

Statele membre se asigură, ţinând cont de În termen de un an de la intrarea în 
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cerinţele necesare de igienă şi siguranţă 
publică, că următoarele măsuri sunt 
adoptate:

vigoare a prezentei directive, statele
membre se asigură, ţinând cont de cerinţele 
necesare de igienă şi siguranţă publică, că 
următoarele măsuri sunt adoptate:

Or. en

Justification

The Commission has acknowledged that risks from exposure to pesticides in areas used by the 
general public are high. Therefore pesticide use should be prohibited in and around any area 
where members of the public may be exposed, especially if living near treated areas. 
Pesticides can travel vast distances and some US states have no-spray zones of up to 2.5 
miles around schools. Therefore substantial legislative measures must be introduced to 
prevent public exposure and protect vulnerable groups.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 231
Articolul 11 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;

Folosirea pesticidelor este limitată la 
minimul necesar sau interzisă în zonele 
utilizate în mod periodic de marele public 
sau de grupurile sensibile ale populaţiei, cel 
puţin în parcuri, grădini publice, terenuri de 
sport, curţi de recreaţie şi terenuri de joacă.

Or. de

Justification

Any decision to reduce the use of plant protection products in sensitive areas must be based 
on an appropriate risk assessment. The aim should not be to impose a ban, but rather to bring 
about the careful, light use of a given plant protection product, in keeping with the specific 
protection objective.

The regulations governing Natura 2000 sites lay down comprehensive bans and requirements, 
so that any further specific provisions are superfluous, in keeping with the subsidiarity 
principle.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 232
Articolul 11 litera (a)

– (a) folosirea pesticidelor este (a) folosirea pesticidelor este limitată la 
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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;

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

Or. de

Justification

Follow-up amendment in keeping with the deletion of Annex II.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 233
Articolul 11 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 interzisă în 
toate zonele utilizate de marele public sau de 
grupurile sensibile ale populaţiei, în special 
de copii, cel puţin în zonele rezidenţiale, 
parcuri, grădini publice, terenuri de sport, 
curţi de recreaţie şi terenuri de joacă, şi în 
zone importante interzise pulverizării, 
inclusiv în terenurile din jurul acestor 
zone, în special, deşi nu în mod exclusiv, 
pentru a proteja grupurile sensibile precum 
sugarii, copiii, femeile însărcinate, 
persoanele în vârstă şi persoanele cu 
probleme de sănătate sau cele aflate în 
tratament.    În toate aceste zone, ar trebui 
utilizate substitute nechimice;

Or. en

Justification

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children, 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. Substantial no-
spray zones should be set around areas used by the public and particularly by sensitive 
population. No-spray zones can be as large as 2.5 miles around schools, as it happens in 
some areas in the US.
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Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 234
Articolul 11 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 interzisă în 
toate zonele utilizate de marele public sau de 
grupurile sensibile ale populaţiei, în special 
de copii, cel puţin în zonele rezidenţiale, 
parcuri, grădini publice, terenuri de sport, 
curţi de recreaţie şi terenuri de joacă şi în 
zone importante interzise pulverizării, 
inclusiv în câmpurile din jurul acestor 
zone;

Or. en

Justification

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children, 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. Substantial no-spray 
zones should be set around areas used by the public and particularly by sensitive population. 
No-spray zones can be as large as 2.5 miles around schools, as it happens in some areas in the 
US.

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 235
Articolul 11 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 interzisă sau 
limitată la minimul necesar în zonele 
utilizate de marele public sau de grupurile 
sensibile ale populaţiei (în special de copii), 
cel puţin în parcuri, grădini publice, terenuri 
de sport, curţi de recreaţie şi terenuri de 
joacă şi într-un perimetru de cel puţin 200 
de metri de la marginea acestor suprafeţe;

Or. fr

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 236
Articolul 11 litera (a)

(a) folosirea pesticidelor este interzisă sau (a) folosirea pesticidelor este interzisă sau 
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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;

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 şi de 
recreere, curţi de recreaţie şi terenuri de 
joacă şi în vecinătatea instituţiilor de 
sănătate publică (clinici, spitale, centre de 
reabilitare, staţiuni balneare, aziluri);

Or. pl

Justification

Sports grounds are often combined with recreation grounds. Leisure and recreation facilities 
are also used for sporting activities. Such facilities and the people using them should not be 
exposed to pesticide pollution.

Areas where healthcare facilities (clinics, hospitals, sanatoriums, rehabilitation centres, 
hospices, etc.) are located should be protected against the harmful effects of pesticides.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 237
Articolul 11 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 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; localnicii sunt 
întotdeauna informaţi cu privire la data, 
locul şi posibilele efecte ale pulverizărilor;

Or. en

Justification

All possible instruments should be used in order to avoid the unnecessary pesticide exposure 
of the public.

Amendament depus de Frédérique Ries

Amendamentul 238
Articolul 11 litera (a)
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(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 interzisă în 
toate zonele utilizate de marele public sau de 
grupurile sensibile ale populaţiei, în special 
de copii, cel puţin în zonele rezidenţiale, 
parcuri, grădini publice, terenuri de sport, 
curţi de recreaţie şi terenuri de joacă, 
precum şi în zonele de protecţie interzise 
pulverizării din jurul acestor zone;

Or. en

Justification

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. No-spray zones 
can be as large as 2.5 miles around schools, as it happens in some areas in the U such as 
California.

Amendament depus de Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Amendamentul 239
Articolul 11 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 interzisă în 
toate zonele utilizate de marele public sau de 
grupurile sensibile ale populaţiei, cel puţin 
în zonele rezidenţiale, parcuri, grădini 
publice, terenuri de sport, curţi de recreaţie 
şi terenuri de joacă şi într-o zonă de cel 
puţin 1500 de metri lăţime în câmpurile, 
podgoriile, livezile din jurul acestor zone, în 
special, deşi nu în mod exclusiv, pentru a 
proteja  grupurile sensibile precum sugarii, 
copiii, femeile însărcinate, persoanele în 
vârstă şi persoanele cu probleme de 
sănătate sau cele aflate în tratament.    În 
toate aceste zone, ar trebui utilizate 
substitute nechimice;

Or. en

Justification

The Commission has acknowledged that risks from exposure to pesticides in areas used by the 
general public are high. Therefore pesticide use should be prohibited in and around any area 
where members of the public may be exposed, especially if living near treated areas. 
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Pesticides can travel vast distances and some US states have no-spray zones of up to 2.5 
miles around schools. Therefore substantial legislative measures must be introduced to 
prevent public exposure and protect vulnerable groups.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 240
Articolul 11 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 interzisă în 
toate zonele utilizate de marele public sau de 
grupurile sensibile ale populaţiei, în special 
copii, cel puţin în zonele rezidenţiale, 
parcuri, grădini publice, terenuri de sport, 
curţi de recreaţie şi terenuri de joacă, şi în 
zone importante interzise pulverizării din 
jurul acestor zone, inclusiv în câmpuri; 

Or. en

Justification

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. Substantial no-
spray zones should be set around areas used by the public and particularly by sensitive 
population. No-spray zones can be as large as 2.5 miles around schools, as it happens in 
some areas in the US.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 241
Articolul 11 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 interzisă în 
toate zonele utilizate de marele public sau de 
grupurile sensibile ale populaţiei, în special 
copii, cel puţin în zonele rezidenţiale, 
parcuri, grădini publice, terenuri de sport, 
curţi de recreaţie şi terenuri de joacă, şi în 
zone importante interzise pulverizării, 
inclusiv în câmpurile din jurul acestor 
zone; 

Or. en
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Justification

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. Substantial no-
spray zones should be set around areas used by the public and particularly by sensitive 
population. No-spray zones can be as large as 2.5 miles around schools, as in some areas in 
the US.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 242
Articolul 11 alineatul (1) litera (aa) (nouă) 

(aa) statele membre se asigură că, pe 
suprafeţele din apropierea zonelor 
menţionate la litera (a),  sunt stabilite zone 
de protecţie adecvate, în care este interzisă 
aplicarea sau depozitarea de pesticide.  

Or. nl

Justification

Appropriate buffer zones must be indicated for this on the land too.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Amendamentul 243
Articolul 11 alineatul (1) litera (b) 

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

eliminat

Or. nl

Justification

Restriction of crop protection products is already prescribed in Natura 2000 areas; it is 
therefore unnecessary to introduce extra rules in this field. In practice, the Wild Birds and 
Habitats Directives impose severe administrative burdens on businesspeople and farmers, 
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and the implementation of the directives in some Member States enormously restricts the 
freedom of movement of those to whom they apply. The paragraph is therefore superfluous 
and can only result in unnecessary debate. (Lambert van Nistelrooij)

See justification to Article 11, introduction (Seeber)

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 244
Articolul 11 litera (b)

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

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

Or. de

Justification

See the justification for the amendment to the introduction in Article 11.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Amendamentul 245
Articolul 11 litera (b)

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

(b) folosirea pesticidelor este interzisă sau 
limitată drastic la ariile 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.

Or. en

Justification

see justification to Article 11, point (a).
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Amendament depus de Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Amendamentul 246
Articolul 11 litera (b)

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

(b) folosirea pesticidelor este interzisă sau 
limitată drastic la ariile 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.

Or. en

Justification

see justification to Article 9, point (a).

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 247
Articolul 11 litera (b)

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

(b) folosirea pesticidelor este interzisă sau 
limitată considerabil 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.

Or. fr

Justification

See Justification to Article 11, introduction.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 248
Articolul 11 litera (b) 

(b) folosirea pesticidelor este interzisă sau 
limitată la ariile speciale de conservare sau 

(b) folosirea pesticidelor este interzisă în
ariile speciale de conservare sau la alte arii 
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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.

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. 

Or. en

Justification

Pesticide use should be prohibited in special conservation areas to prevent risks and adverse 
impacts of pesticides on birds, wildlife and the wider environment. As an alternative such 
areas should adopt truly sustainable non-chemical and natural methods of pest management. 
This would be more in line with the objectives for sustainable crop protection.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 249
Articolul 11 alineatul (2)

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

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

Or. en

Justification

see justification to Article 11, letter (b).

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + Richard 
Seeber

Amendamentul 250
Articolul 11 alineatul (2)

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

eliminat

Or. nl

Justification

If Article 11(b) lapses (see Amendment 9), this paragraph will be unnecessary. (Lambert van 
Nistelrooij and others).
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See justification to Article 11, introduction (Langen + Seeber)

Amendament depus de Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendamentul 251
Articolul 12 alineatul (1) litera (da) (nouă) 

(da) depozitarea şi pregătirea 
echipamentului pulverizant şi a 
substanţelor.

Or. en

Justification

It is important that measures cover the whole process.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 252
Articolul 12 alineatul (1)

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

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

(a) depozitarea, manipularea, diluarea şi 
amestecul pesticidelor înainte de utilizare;

(a) depozitarea în siguranţă, manipularea, 
diluarea şi amestecul pesticidelor înainte de 
utilizare;

(b) manipularea ambalajelor şi a resturilor de 
pesticide;

(b) manipularea în siguranţă a ambalajelor 
şi a resturilor de pesticide;

(c) tratarea amestecurilor rămase după 
aplicare;

(c) tratarea amestecurilor rămase după 
aplicare;

(d) curăţarea echipamentului folosit la 
aplicare.

(d) pregătirea, curăţarea şi depozitarea 
echipamentului folosit la aplicare, alături de 
utilajele şi echipamentul de pulverizare şi 
substanţe. 

Or. pl

Justification

Appropriate treatment and safe storage of pesticide waste are necessary in order to minimise 
the risk of pesticide pollution.
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 253
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 consideră pesticidele 
substanţe periculoase prioritare, care pun 
în pericol mediul şi sănătatea umană şi se 
asigură că spaţiile de depozitare a 
pesticidelor sunt construite astfel încât să 
împiedice emisiile accidentale.

Or. pl

Justification

Annex II to the European Parliament and Council Directive on environmental quality 
standards in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC (Annex X) includes 
a number of pesticides in the list of priority hazardous substances.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 254
Articolul 13 titlu

Articolul 13 eliminat
Managementul integrat al organismelor 

dăunătoare

Or. pl

Justification

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).
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Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 255
Articolul 13 titlu

Managementul integrat al organismelor 
dăunătoare

Managementul integrat al organismelor 
dăunătoare şi agricultura organică

Or. en

Justification

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under 
organic farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for a 
further reduction of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool 
for funding the implementation of an effective extension service and training of farmers in 
IPM techniques and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for 
farmers.

Amendament depus de Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud 
Breyer

Amendamentul 256
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, inclusiv interzicerea utilizării şi 
refuzarea aprobării pesticidelor, pentru 
promovarea agriculturii cu un consum redus 
de pesticide, inclusiv lupta împotriva 
organismelor dăunătoare şi agricultura 
organică 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 
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a remedia aceeaşi problemă a organismelor 
dăunătoare.

Or. en

Justification

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Amendament depus de Stéphane Le Foll

Amendamentul 257
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, în special 
prin lupta împotriva organismelor 
dăunătoare şi prin metode de producţie noi, 
mai economice, care combină performanţa 
economică cu protecţia ecosistemelor. 
Redirecţionarea sprijinului direct din 
cadrul politicii agricole comune poate 
ajuta, în special, 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. 
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Conservarea celei mai mari biodiversităţi 
posibile este o condiţie necesară 
introducerii combinaţiilor de plante 
cultivate care vor permite, prin regenerarea 
ecosistemelor, reducerea utilizării de 
pesticide.

Or. fr

Justification

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 258
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, inclusiv utilizarea instrumentelor 
economice, 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. 
Comisia prezintă o propunere pentru un 
sistem comunitar de taxare şi impozitare a 
pesticidelor.

Or. en
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Justification

Economic instruments are generally the most effective tools in reducing environmental risks. 
A European level tax-levy system can reach to a balanced European pesticide market, and 
can prevent illegal trading.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 259
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.

Or. de

Justification

Incentive schemes are more likely to secure user acceptance of procedures involving lower 
inputs of plant protection products or of integrated plant protection than compulsory 
measures. In addition, attention must be drawn to the fact that the impact of plant protection 
products on human health and the environment will be assessed as part of the authorisation 
procedure. It must be assumed that when properly used authorised plant protection products 
will have no further impact on the area in question.

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 260
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru promovarea agriculturii cu 
un consum redus de pesticide, inclusiv lupta 

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru promovarea agriculturii cu 
un consum redus de pesticide, inclusiv a 
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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.

metodelor nechimice în 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 
soluţiilor nechimice şi naturale.

Or. en

Justification

The priority should always be given to non-chemical methods of pest management as the only 
truly preventative and sustainable solution which is more in line with the objectives for 
sustainable crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, 
insects or other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need 
to promote and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 261
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 lupta 
împotriva organismelor dăunătoare şi pentru 
a determina utilizatorii profesionişti de 
pesticide să arate, cât mai repede 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.

Or. nl
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Justification

It is important that professional pesticide users should switch as quickly as possible to more 
environmentally-friendly use of the various crop protection measures available.

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 262
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 metodelor nechimice de protecţie 
a plantelor şi a managementului 
organismelor dăunătoare şi al culturilor.

Or. en

Justification

Considering the recognised risks and acute and chronic adverse impacts for human health, as 
detailed more fully in the Impact Assessment of the Thematic Strategy, Member States need to 
promote and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 263
Articolul 13 alineatul (2)

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

eliminat

Or. de

Justification

Text already incorporated in paragraph 1.
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Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 264
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 întocmesc 
descrieri, pentru fiecare cultură, a celor 
mai bune practici integrate de protecţie a 
culturilor, acordând prioritate protecţiei 
nechimice a acestora.

Or. nl

Justification

Best practices relating to non-chemical methods of crop protection help professional users to 
make environmentally friendly choices of crop protection products.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendamentul 265
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 a metodelor 
nechimice de protecţie a plantelor şi a 
managementului organismelor dăunătoare 
şi al culturilor.

Or. en

Justification

EU Directive 91/414/EEC requires that a pesticide shall not be approved unless it has been 
established that there will be “no harmful effect” on humans or animals. Priority should be 
given to non-chemical and natural methods of pest management as the only truly preventative 
and sustainable solution which is obviously more in line with the objectives for sustainable 
crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, insects or 
other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection.
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Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendamentul 266
Articolul 13 alineatul (3)

(3) În special, statele membre se asigură că 
agricultorii au la dispoziţie sisteme, mai ales
de formare, în conformitate cu articolul 5, şi 
instrumente potrivite pentru a supraveghea 
organismele dăunătoare şi a lua decizii, 
precum şi servicii de consultanţă privind 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare.

(3) În special, statele membre se asigură că 
agricultorii au la dispoziţie sisteme, mai ales 
de formare, în conformitate cu articolul 5, şi 
instrumente potrivite pentru a supraveghea 
organismele dăunătoare şi a lua decizii, 
precum şi servicii de consultanţă privind 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare şi metodele nechimice de 
protecţie a plantelor şi de management al 
organismelor dăunătoare şi a culturilor.

Or. en

Justification

See justification to Article 13, paragraph 2

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 267
Articolul 13 alineatul (3)

(3) În special, statele membre se asigură că 
agricultorii au la dispoziţie sisteme, mai ales 
de formare, în conformitate cu articolul 5, şi 
instrumente potrivite pentru a supraveghea 
organismele dăunătoare şi a lua decizii, 
precum şi servicii de consultanţă privind 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare.

(3) În special, statele membre se asigură că 
agricultorii au la dispoziţie sisteme, mai ales 
de formare, în conformitate cu articolul 5, şi 
instrumente potrivite pentru a supraveghea 
organismele dăunătoare şi a lua decizii, 
precum şi servicii de consultanţă privind 
metodele nechimice de protecţie a plantelor 
şi de management al organismelor 
dăunătoare şi a culturilor.

Or. en

Justification

As per Justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.
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Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 268
Articolul 13 alineatul (4)

(4) Până la 30 iunie 2013, statele membre 
întocmesc un raport către Comisie privind 
punerea în aplicare a alineatelor (2) şi (3) şi, 
în special, punerea în aplicare a condiţiilor 
necesare de aplicare a managementului 
integrat al organismelor dăunătoare.

(4) Până la 30 iunie 2010, statele membre 
întocmesc un raport către Comisie privind 
punerea în aplicare a alineatelor (2) şi (3) şi, 
în special, punerea în aplicare a condiţiilor 
necesare de aplicare a metodelor nechimice 
de protecţie a plantelor şi de management 
al organismelor dăunătoare şi al culturilor.

Or. en

Justification

As per Justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan 
Jørgensen + Kathy Sinnott 

Amendamentul 269
Articolul 13 alineatul (4)

(4) Până la 30 iunie 2013, statele membre 
întocmesc un raport către Comisie privind 
punerea în aplicare a alineatelor (2) şi (3) şi, 
în special, punerea în aplicare a condiţiilor 
necesare de aplicare a managementului 
integrat al organismelor dăunătoare.

(4) Până la 30 iunie 2011, statele membre 
întocmesc un raport către Comisie privind 
punerea în aplicare a alineatelor (2) şi (3) şi, 
în special, punerea în aplicare a condiţiilor 
necesare de aplicare a managementului 
integrat al organismelor dăunătoare.

Or. en

Justification

IPM standards should be implemented faster than foreseen by the Commission.(Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for a further 
reduction of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for 
funding the implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM 
techniques and pesticide use reduction. (Roberto Musacchio)

Amendament depus de Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer + 
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Roberto Musacchio

Amendamentul 270
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.

(5) Statele membre se asigură că, până cel 
târziu la 1 ianuarie 2012, toţi utilizatorii 
profesionişti de pesticide pun în aplicare 
standardele generale sau specifice de 
management integrat al organismelor 
dăunătoare.

Or. en

Justification

See justification to Article 14, paragraph 1 (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

IPM standards should be implemented faster than foreseen by the Commission. (Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer) 

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for a further 
reduction of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for 
funding the implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM 
techniques and pesticide use reduction. (Roberto Musacchio)

Amendament depus de Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Amendamentul 271
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

Or. xm

Justification

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
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dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 272
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.

(5) Statele membre se asigură că, până cel
târziu la 1 ianuarie 2011, toţi utilizatorii 
profesionişti de pesticide pun în aplicare 
standardele generale ale metodelor 
nechimice de protecţie a plantelor şi de 
management al organismelor dăunătoare şi 
al culturilor.

Or. en

Justification

As per justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 273
Articolul 13 alineatul (6)

(6) Statele membre stabilesc toate măsurile 
necesare de stimulare a agricultorilor de a 
pune în aplicare standardele 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare, specifice diferitelor culturi.

eliminat

Or. de
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Justification

Text already incorporated in paragraph 1.

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 274
Articolul 13 alineatul (6)

(6) Statele membre stabilesc toate măsurile 
necesare de stimulare a agricultorilor de a 
pune în aplicare standardele 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare, specifice diferitelor culturi.

(6) Statele membre stabilesc toate măsurile 
necesare de stimulare a agricultorilor de a 
pune în aplicare standardele, metodele şi 
practicile substitutelor nechimice de 
protecţie a plantelor şi de management al 
organismelor dăunătoare şi al culturilor, 
specifice diferitelor culturi.

Or. en

Justification

As per Justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 275
Articolul 13 alineatul (6)

(6) Statele membre stabilesc toate măsurile 
necesare de stimulare a agricultorilor de a 
pune în aplicare standardele 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare, specifice diferitelor culturi.

(6) Statele membre stabilesc toate măsurile
necesare, formarea şi măsurile financiare 
de sprijinire a agricultorilor de a pune în 
aplicare standardele managementului 
integrat al organismelor dăunătoare, 
specifice diferitelor culturi.

Or. en

Justification

Training schemes and adequate financial support are essential for IPm and organic farming.
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Amendament depus de Christofer Fjellner + Richard Seeber

Amendamentul 276
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. […].

eliminat

Or. sv

Justification

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy. (Christofer Fjellner)

The use of integrated pest management standards is already regulated by Article 52 of the 
Regulation on the placing on the market of pesticides and there is no need for an additional 
reference here. (Richard Seeber)

Amendament depus de Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Amendamentul 277
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) 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. […]. Se încurajează participarea 
publică a părţilor interesate.

Or. en
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Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 278
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) Standardele generale ale metodelor 
nechimice de protecţie a plantelor şi de 
management al organismelor dăunătoare şi 
al culturilor menţionate la alineatul (5) sunt 
întocmite în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 52 din Regulamentul 
(CE) nr. […] şi cu participarea tuturor 
părţilor interesate şi a publicului.

Or. en

Justification

As per justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 279
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) 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. […] şi cu participarea publică a 
părţilor interesate.

Or. en

Justification

Participation is important for public acceptance of IPM standards.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 280
Articolul 13 alineatul (8)

(8) Standardele managementului integrat 
al organismelor dăunătoare specifice 

eliminat
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diferitelor culturi, menţionate la alineatul 
(6) se pot întocmi în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 6 alineatul 
(3) din Directiva 98/34/CE.

Or. de

Justification

The introduction of crop-specific standards for integrated pest management valid throughout 
Europe should be rejected, since any such arrangement cannot take proper account of the 
differing local natural and climate-related conditions in Europe and runs counter to the 
understanding of integrated plant cultivation as a concept which makes local circumstances 
the basis for any measure taken.

Amendament depus de Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Amendamentul 281
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.

(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. Se încurajează 
participarea publică a părţilor interesate.

Or. en

Justification

See justification to Article 13, paragraph 1.

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans
Amendamentul 282

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.

(8) Standardele metodelor şi practicilor 
pentru alternativele nechimice de protecţie 
a plantelor şi de management al 
organismelor dăunătoare şi al culturilor
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 şi cu 
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participarea tuturor părţilor interesate şi a 
publicului.

Or. en

Justification

As per Justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 283
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.

(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, cu participarea publică 
a părţilor interesate.

Or. en

Justification

Participation is important for public acceptance of IPM standards.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 284
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.

(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. Se încurajează 
participarea publică a părţilor interesate.

Or. en

Justification

Public participation of interested stakeholders is a key issue for good implementation of IPM 
and organic farming.
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Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer
Amendamentul 285

Articolul 13 alineatul (8a) (nou)

(8a) Cerinţele minime pentru dezvoltarea 
standardelor generale sau specifice de 
management integrat al organismelor 
dăunătoare sunt definite în anexa IId.

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 286
Articolul 13 alineatul (8a) (nou)

(8a) În sensul introducerii metodelor şi 
practicilor specifice diferitelor culturi ale 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare şi a sprijinirii dezvoltării 
agriculturii biologice, statele membre 
introduc o schemă de finanţare adecvată 
bazată pe taxarea pestidicelor.

Or. fr

Justification

Tax systems have proved to be a good way of reducing pesticide use in a number of EU 
Member States. The Member States must be able to select the system which is best suited to 
their needs.

Amendament depus de Dan Jørgensen 

Amendamentul 287
Articolul 13 alineatul (8a) (nou)

(8a) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a promova agricultura biologică şi 
pentru a-şi extinde terenurile în cadrul 
agriculturii biologice până la 30% în 
termen de 10 ani de la anul de referinţă.
Anul de referinţă se stabileşte ca fiind 
ultimul an calendaristic înainte de intrarea 
în vigoare a prezentei directive. 
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Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 288
Articolul 13 alineatul (8a) (nou)

(8a) Cerinţele minime pentru dezvoltarea 
standardelor generale sau specifice de 
management integrat al organismelor 
dăunătoare sunt definite în documentul 
orientativ din Anexa IId.

Or. en

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 289
Articolul 13 alineatul (8b) (nou)

(8b) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a promova agricultura biologică şi 
pentru a-şi extinde terenurile în cadrul 
agriculturii biologice pentru a atinge 
următoarele obiective: 
- 15% din toate terenurile cultivate în 
cadrul agriculturii biologice în termen de 5 
ani de la anul de referinţă;
- 30% din toate terenurile cultivate în 
cadrul agriculturii biologice în termen de 
10 ani de la anul de referinţă;
Anul de referinţă se stabileşte ca fiind 
ultimul an calendaristic (din ianuarie până 
în decembrie) înainte de intrarea în vigoare 
a prezentei directive. 

Or. en

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 290
Articolul 13 alineatul (8b) (nou)
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(8b) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a promova agricultura 
biologică şi pentru a mări proporţia de 
teren cedat agriculturii organice, în 
vederea atingerii următoarelor obiective:
- 15% din terenurile agricole să intre sub 
incidenţa reglementărilor privind 
agricultura organică în termen de cinci ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive; 
- 30% din terenurile agricole să intre sub 
incidenţa reglementărilor privind 
agricultura organică în termen de zece ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive;

Or. fr

Justification

Promoting organic farming is also a way of reducing pesticide use and the associated risks to 
human health and the environment.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 291
Articolul 13 alineatul (8a) (nou)

(8a) Cerinţele aplicabile beneficiarilor 
plăţilor directe în conformitate cu articolul 
3 coroborat cu anexa III la Regulamentul 
(CE) Nr. 1782/2003 se consideră că au fost 
respectate în ceea ce priveşte folosirea 
produselor de uz fitosanitar dacă se face 
dovada faptului că au fost urmate de 
cursuri de formare sau perfecţionare 
profesională în conformitate cu articolele 5 
şi 6 şi că echipamentul este folosit în 
conformitate cu cerinţele menţionate la 
articolul 8.

Or. nl

Justification

One essential precondition for the correct use of crop protection products is relevant 
knowledge and equipment which works properly. Submission of written evidence concerning 
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training and the operation of equipment therefore seems sufficient with a view to cross-
compliance. If inspections relating to other rules (cross-checks) nonetheless reveal 
infringements, the punitive measures provided for by Regulation No 1782/2003 will, of 
course, apply.

Amendament depus de Roberto Musacchio

Amendamentul 292
Articolul 13 alineatul (8a) (nou)

(8a) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a promova agricultura organică, 
inclusiv prin achiziţii publice, şi pentru a-şi 
extinde terenurile în cadrul agriculturii 
organice pentru a atinge următoarele 
obiective: 
- 15% din toate terenurile cultivate în 
cadrul agriculturii organice în termen de 5 
ani de la anul de referinţă;

- 30% din toate terenurile cultivate în 
cadrul agriculturii organice în termen de 
10 ani de la anul de referinţă;

Anul de referinţă se stabileşte ca fiind 
ultimul an calendaristic (din ianuarie până 
în decembrie) înainte de intrarea în vigoare 
a prezentei directive. 

Or. en

Justification

Self explanatory amendment setting targets in consistency with providing adequate provisions 
and financial support to IPM and organic farming.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 293
Articolul 13 alineatul (8c) (nou)

(8c) Statele membre acordă finanţare 
potrivită pentru punerea în aplicare a 
standardelor generale sau specifice 
anumitor culturi de management integrat 
al organismelor dăunătoare şi pentru 
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extinderea terenurilor în cadrul agriculturii 
organice, care ar trebui finanţate printr-o 
taxă pe pesticide şi alte instrumente de 
finanţare.

Or. en

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 294
Capitolul V titlu

Indicatori, rapoarte şi schimburi de 
informaţii

Rapoarte şi schimburi de informaţii

Or. de

Justification

Simplification and clarification.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio + Anne Ferreira

Amendamentul 295
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 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.

Or. en

Justification

Use targets and indicators should be set in addition to risk targets and indicators
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Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 296
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 
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, care trebuie să fie în 
conformitate cu cerinţele prezentei directive 
şi corelate cu riscurile pentru sănătate şi 
pentru mediu asociate utilizării 
pesticidelor. Este necesară atât participarea 
publicului la dezvoltarea şi stabilirea 
indicatorilor naţionali, cât şi participarea 
tuturor celorlalte părţi interesate. Acest 
lucru necesită accesul deplin al publicului 
la informaţie pentru a contribui la 
participarea publicului.

Or. en

Justification

This is in line with the amendment suggested for Recital 15. It has to be made clear to 
Member States that the national indicators are in relation to both the health and 
environmental risks of pesticide use. It also has to be clear to Member States what the 
requirements are for public participation in the development, setting, workings and 
amendments of national indicators, to be in line with the Spirit of Directive 2003/35/EC 
providing for public participation.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 297
Articolul 14 titlu şi alineatul (1)

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

eliminat
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Or. de

Justification

Simplification and clarification.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +Anne Ferreira

Amendamentul 298
Articolul 14 alineatul (2) litera (a) 

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

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

Or. fr

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 299
Articolul 14 alineatul (2) litera (c) 

(c) identificarea substanţelor active 
prioritare, a culturilor prioritare sau a 
practicilor inacceptabile care necesită o 
atenţie deosebită, sau a bunelor practici care 
pot constitui exemple în vederea realizării 
obiectivelor acestei directive de reducere a 
riscurilor şi dependenţei de produse 
fitosanitare.

(c) identificarea substanţelor active 
prioritare, a culturilor prioritare sau a 
practicilor inacceptabile care necesită o 
atenţie deosebită, sau a bunelor practici care 
pot constitui exemple în vederea realizării 
obiectivelor acestei directive de prevenire a 
riscurilor pentru sănătate şi pentru mediu, 
inclusiv a pericolelor şi dependenţei de
pesticide; promovarea şi încurajarea 
adoptării unor substitute nechimice ale 
produselor fitosanitare.

Or. en

Justification

In relation to human health, the risks must be prevented completely not merely reduced. This 
is in line with earlier amendments suggested.
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Amendament depus de Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Amendamentul 300
Articolul 14 alineatul (2) litera (c) 

(c) identificarea substanţelor active 
prioritare, a culturilor prioritare sau a 
practicilor inacceptabile care necesită o 
atenţie deosebită, sau a bunelor practici care 
pot constitui exemple în vederea realizării 
obiectivelor acestei directive de reducere a 
riscurilor şi dependeţei de produse 
fitosanitare.

(c) identificarea substanţelor active 
prioritare, a culturilor prioritare sau a 
practicilor inacceptabile care necesită o 
atenţie deosebită, sau a bunelor practici care 
pot constitui exemple în vederea realizării 
obiectivelor acestei directive de reducere a 
riscurilor pentru sănătate şi pentru mediu, 
inclusiv a pericolelor şi dependeţei de
pesticide; promovarea şi încurajarea 
adoptării unor substitute nechimice ale 
produselor fitosanitare.

Or. en

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 301
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 şi 
celorlalte state membre rezultatele 
evaluărilor desfăşurate în conformitate cu 
alineatul (2) şi pun aceste informaţii la 
dispoziţia publicului.

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio 

Amendamentul 302
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,
celorlalte state membre şi publicului 
rezultatele evaluărilor desfăşurate în 
conformitate cu alineatul (2).

Or. en
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Justification

This is in line with earlier amendments suggested regarding public and full Stakeholder 
participation. (Lucas)

See justification to Article 14, paragraph 1 (Wijkman + Davies and others).

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Amendamentul 303
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 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
[ESTAT...] şi informaţiile menţionate la 
alineatul (3) pentru a calcula indicatorii de 
risc şi de utilizare la nivel comunitar, în 
vederea estimării tendinţelor în materie de 
riscuri asociate utilizării pesticidelor.

Or. en

Justification

Use targets and indicators should be set in addition to risk targets and indicators.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 304
Articolul 14 alineatul (5)

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

eliminat

Or. de
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Justification

Simplification and clarification.

Amendament depus de Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio

Amendamentul 305
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 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.

Or. fr

Justification

See Justification to Article 14(1) (Wijkman + Davies and others).

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 306
Articolul 14 alineatul (5a) (nou)

(5a) Colectarea datelor nu poate impune 
agricultorilor şi viticultorilor comunitari 
cerinţe suplimentare privind documentele 
sau orice altfel de cerinţe nejustificate de a 
pune informaţiile la dispoziţie.

Or. fr

Justification

Farmers and wine producers are already bound by extensive obligations as regards the 
submission of documents and reports. If a statistical regulation in respect of plant-health 
products were to emerge at some stage in the future, care would have to be taken in order to 
ensure that it did not impose upon farmers and wine producers any additional and 
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unreasonable obligations as regards the notification and submission of reports and other 
documents.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 307
Articolul 14 alineatul (5a) (nou)

(5a) Statele membre monitorizează 
progresul realizat în reducerea dependenţei 
de pesticide şi a riscurilor prin colectarea 
următoarelor informaţii:
- prezenţa substanţelor active folosite la 
culturi în produsele agricole şi în apele de 
suprafaţă, inclusiv în şanţurile din diferite 
zone de producţie agricolă;
- prezenţa unor substanţe active multiple în 
produsele agricole şi în apele de suprafaţă;
- utilizarea anuală a substanţelor active în 
kg/ha pentru culturile individuale şi 
reducerea înregistrată de la an la an;
- măsura folosirii managementului integrat 
al organismelor dăunătoare şi a metodelor 
şi practicilor nechimice la culturi şi 
progresul înregistrat de la an la an;
Statele membre colectează următoarele 
informaţii, dacă sunt disponibile:
- informaţii privind prezenţa substanţelor 
active în aer în diferite zone de producţie 
agricolă;
- frecvenţa tratamentului cu substanţe 
active pentru culturile individuale şi 
reducerea înregistrată de la an la an;
Statele membre comunică aceste informaţii 
Comisiei.

Or. en

Justification

To monitor the progress of the National use reduction plans in every Member State 
Commission should be provided with information. This enables information exchange 
between Member States and enables Commission to develop instruments for a better 
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harmonisation of the reduction of the use of active substances in Member States. This 
information can be used also to learn from best practices, stimulate innovation and help 
farmers to more efficient growing methods and to a better economic performance.

Amendament depus de Dan Jørgensen

Amendamentul 308
Articolul 15 titlu şi alineatele (-1) şi (-2) (noi)

Păstrarea evidenţei şi raportarea

(-1) Comercianţii de pesticide trebuie să 
păstreze evidenţa recepţiilor, vânzărilor, 
livrărilor sau a altor eliminări ale tuturor 
pesticidelor sau a echipamentelor de 
aplicare a pesticidelor timp de doi ani.
(-2) Toţi operatorii de pesticide trebuie să 
ţină registre cu toate aplicările de pesticide, 
data la care s-au realizat aplicările şi orice 
alte observaţii privind impactul acestora 
asupra mediului. Aceste registre trebuie 
puse la dispoziţia autorităţii competente 
spre inspecţie, la cererea acesteia. 
Autoritatea competentă trimite aceste 
informaţii părţilor interesate, cum ar fi 
rezidenţii şi persoanele aflate în trecere.

Or. en

Justification

These recordkeeping obligations are already in practise for pesticide operators complying 
with the EUREPGAP standards or IPM standards supported by farmers associations and 
cooperatives all over Europe.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 309
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

La interval de trei ani, Comisia trimite 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propuneri de 
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de amendamente. modificare, precum şi o evaluare a 
planurilor naţionale de acţiune.

Statele membre trimit Comisiei un raport 
anual privind planurile naţionale de 
acţiune.

Or. nl

Justification

It is important to indicate the specific timetable for reporting by the Commission and at the 
same time to stipulate within what periods Member States are to report to the Commission.

Amendament depus de Anne Ferreira

Amendamentul 310
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.

La interval de cinci ani, Comisia trimite 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind atât progresul înregistrat în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propuneri de 
modificare, şi programele naţionale de 
acţiune.

La interval de trei ani, statele membre 
trimit Comisiei un raport privind punerea 
în aplicare a programelor naţionale de 
acţiune.

Or. fr

Justification

A regular report on the progress made in the implementation of the rules is the key to 
ensuring that this proposed legislation is a success. It will enable experience to be exchanged 
amongst the Member States and the national programmes to be assessed by the Commission, 
and where necessary it will provide an opportunity for proposing any amendments which may 
be required.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 311
Articolul 15
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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, 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 
propuneri de modificare.

Or. en

Justification

A minimum five year frequency gives every parliamentary term the opportunity to overview 
the progress.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 312
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.

La interval de doi ani, Comisia trimite 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propuneri de 
modificare, şi o evaluare a planurilor 
naţionale de acţiune. Statele membre îşi 
reexaminează cel puţin o dată la doi ani 
planurile naţionale de acţiune şi trimit 
Comisiei un raport anual privind aceste 
planuri.

Or. en

Justification

Considering the risks and potential adverse health impacts of pesticides use, both acute and 
chronic and the acknowledgement by the Commission that there are shortcomings in the 
existing legal framework and that the actual use phase has not been sufficiently addressed, 
then Member States need to review national action plans at least once every two years and 
communicate them to the Commission annually to check on any changes or developments.
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Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Amendamentul 313
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.

La interval de trei ani, Comisia trimite 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propuneri de 
modificare, şi o evaluare a planurilor 
naţionale de acţiune.

Statele membre trimit Comisiei un raport 
anual privind planurile naţionale de 
acţiune.

Or. en

Justification

A regular reporting on the progress in the implementation is a key for success. This will allow 
the exchange of experiences between MS, the assessment of national action plans by the 
Commission and implementation of amendments if necessary.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Amendamentul 314
Articolul 15

Raportarea Păstrarea evidenţei şi raportarea

(1) Comercianţii de pesticide trebuie să 
păstreze evidenţa recepţiilor, vânzărilor, 
livrărilor sau a altor eliminări ale tuturor 
pesticidelor sau ale echipamentelor de 
aplicare a pesticidelor timp de doi ani.
(2) Toţi operatorii de pesticide trebuie să 
ţină registre cu toate aplicările de pesticide, 
data la care s-au realizat aplicările şi orice 
alte observaţii privind impactul acestora 
asupra mediului. Aceste registre trebuie 
puse la dispoziţia autorităţii competente 
spre inspecţie, la cererea acesteia.

Comisia trimite în mod regulat
Parlamentului European şi Consiliului un 

(3) La interval de trei ani, Comisia trimite 
Parlamentului European şi Consiliului un 
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raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propunerile
de amendamente.

raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propuneri de 
modificare, şi o evaluare a planurilor 
naţionale de acţiune.

Or. en

Justification

These recordkeeping obligations are already in practice for pesticide operators complying 
with the EUREPGAP standards or IPM standards supported by farmers associations and 
cooperatives all over Europe.

Amendament depus de Anne Laperrouze

Amendamentul 315
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.

La interval de trei ani, Comisia trimite 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propuneri de 
modificare, şi o evaluare a programelor 
naţionale de acţiune.

Statele membre trimit Comisiei un raport 
anual privind punerea în aplicare a 
programelor naţionale de acţiune.

Or. fr

Justification

A regular report on the progress made in the implementation of the rules is the key to success, 
since it will enable experience to be exchanged amongst the Member States. Furthermore, the 
national programmes must be assessed by the Commission and there must be an opportunity 
for proposing amendments.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 316
Articolul 15

Comisia trimite în mod regulat La interval de cinci ani, Comisia trimite 
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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.

Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propuneri de 
modificare.

Or. de

Justification

The Council and the European Parliament should receive reports every five years, hence the 
need for this stipulation.

Amendament depus de Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendamentul 317
Articolul 15a (nou)

Articolul 15a
Păstrarea evidenţei

Utilizatorii profesionişti de produse 
fitosanitare păstrează evidenţa utilizării de 
pesticide cel puţin 10 ani de la încheierea 
utilizării.
Aceştia pun la dispoziţia autorităţii 
competente, la cerere, informaţiile 
relevante conţinute în aceste registre. De 
asemenea, pun aceste informaţii la 
dispoziţia vecinilor şi rezidenţilor, a 
detailiştilor sau a industriei de apă 
potabilă, în cazul în care solicită accesul la 
acestea. Informaţiile privind toate 
aplicările de pesticide pe baza asupra unui 
produs agricol sunt furnizate detailiştilor şi 
angrosiştilor sub forma unui paşaport 
privind pesticidele.

Or. en

Justification

Retailers and wholesalers have asked for comprehensive information on the pesticides 
applied for a given product in order to better implement traceability requirements and to 
improve the analyses of pesticide residues within their quality schemes. Primary producers 
should be obliged to provide the data kept under the requirements of the present regulation 
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on request to their customers.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 318
Articolul 15a (nou)

Articolul 15a
Schimbul de informaţii şi bune practici

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

Or. nl

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.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 319
Articolul 19

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

Pentru a garanta înfiinţarea unei politici şi a 
unor sisteme armonizate în domeniul 
utilizării durabile a pesticidelor pe toată 
piaţa internă europeană, Comisia poate 
finanţa:

(a) dezvoltarea unui sistem armonizat, 
inclusiv a unei baze de date care să permită 
culegerea şi stocarea tuturor informaţiilor 
privind indicatorii de risc asociaţi 
pesticidelor şi punerea acestor informaţii la 
dispoziţia autorităţilor competente, a altor 
părţi interesate şi a marelui public;

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



AM\662795RO.doc 165/185 PE 388.389v01-00

RO

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

Or. de

Justification

Simplification, since implementing regulations and guidelines have already been drawn up in 
the Member States and steps must be taken to ensure that the Member States revise those 
provisions.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Amendamentul 320
Articolul 19 litera (a)

(a) dezvoltarea unui sistem armonizat, 
inclusiv a unei baze de date care să permită 
culegerea şi stocarea tuturor informaţiilor 
privind indicatorii de risc asociaţi 
pesticidelor şi punerea acestor informaţii la 
dispoziţia autorităţilor competente, a altor 
părţi interesate şi a marelui public;

(a) dezvoltarea unui sistem armonizat, 
inclusiv a unei baze de date care să permită 
culegerea şi stocarea tuturor informaţiilor 
privind indicatorii de risc şi de utilizare 
asociaţi pesticidelor şi punerea acestor 
informaţii la dispoziţia autorităţilor 
competente, a altor părţi interesate şi a 
marelui public;

Or. en

Justification

See Justification to Article 14(2)(a) (Ferreira).

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 321
Articolul 20

(1) Statele membre pun în aplicare 
dispoziţiile actelor cu putere de lege, a 
regulamentelor şi actelor administrative 

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi a
actelor administrative necesare pentru a se 
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necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel târziu [data 
intrării în vigoare + 2 ani]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele acestor 
dispoziţii şi un tabel de corespondenţă între 
respectivele acte şi prezenta directivă.

conforma prezentei directive până la [data 
intrării în vigoare + 5 ani]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele acestor 
acte şi un tabel de corespondenţă între 
respectivele acte şi prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste 
dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoţite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

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

Or. de

Justification

Since implementing provisions already exist in the Member States, the deadline for 
compliance should be set at five years after the date of entry into force. In the meantime, the 
previous regulation will guarantee the proper use of pesticides.

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 322
Articolul 20 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre pun în aplicare 
dispoziţiile actelor cu putere de lege, a 
regulamentelor şi actelor administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive în termen de cel târziu [data 
intrării în vigoare + 2 ani]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele acestor 
dispoziţii şi un tabel de corespondenţă între 
respectivele acte şi prezenta directivă.

(1) Statele membre pun asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege şi a
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la [data 
intrării în vigoare + 1 an]. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele acestor 
acte şi un tabel de corespondenţă între 
respectivele acte şi prezenta directivă.

Or. en

Justification

Considering the risks and acute and chronic adverse health impacts of pesticide use and the 
acknowledgement by the Commission that there are shortcomings in the existing legal 
framework and that the actual use phase has not been sufficiently addressed, then Member 
States should bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary 
to comply with this Directive in a shorter time-scale than 2 years after its entry into force.
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Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Amendamentul 323
Anexa I punctul 1

1. toată legislaţia referitoare la pesticide şi 
utilizarea acestora;

1. toată legislaţia referitoare la pesticide şi 
utilizarea acestora, etichetele de pesticide şi 
sistemul de etichetare, terminologia privind 
pesticidele, siguranţa pesticidelor, 
toxicitatea şi toxicitatea ecologică;

Or. en

Justification

Improvements to the training programmes.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Amendamentul 324
Anexa I punctul 2 litera (a)

– (a) riscurile asupra fiinţelor umane 
(operatori, rezidenţi, trecători, persoane care 
intră în zonele tratate şi persoane care
manipulează sau consumă produse tratate) şi 
măsura în care aceste riscuri sunt agravate de 
factori precum fumatul;

(a) riscurile asupra fiinţelor umane 
(operatori, rezidenţi, trecători, persoane care 
intră în zonele tratate şi persoane care 
manipulează sau consumă produse tratate), 
toate efectele adverse potenţiale pe termen 
lung, acute şi cronice asupra sănătăţii ale 
expunerii şi măsura în care aceste riscuri 
sunt agravate de factori precum fumatul;

Or. en

Justification

Pesticides users must be fully aware of the risks and the potential acute and chronic long-
term adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Anyone who uses pesticides must be fully aware of the risks and the potential acute and 
chronic long-term adverse health impacts of pesticide use (Caroline Lucas)

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
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Sinnott

Amendamentul 325
Anexa I punctul 2 litera (a)

– (a) riscurile asupra fiinţelor umane 
(operatori, rezidenţi, trecători, persoane care 
intră în zonele tratate şi persoane care 
manipulează sau consumă produse tratate) şi 
măsura în care aceste riscuri sunt agravate de 
factori precum fumatul;

(a) riscurile asupra fiinţelor umane 
(operatori, rezidenţi, trecători, persoane care 
intră în zonele tratate şi persoane care 
manipulează sau consumă produse tratate) şi 
măsura în care aceste riscuri sunt agravate de 
factori precum fumatul, mâncatul sau 
neutilizarea echipamentului de protecţie 
adecvat;

Or. en

Justification

See justification to Annex I, paragraph 1.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Amendamentul 326
Anexa I punctul 2 litera (b)

– (b) simptomele otrăvirii cu pesticide 
şi măsurile de prim-ajutor;

(b) simptomele otrăvirii cu pesticide şi 
măsurile de prim-ajutor şi simptomele 
efectelor cronice asupra sănătăţii;

Or. en

Justification

see justification to Annex I, paragraph 1.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 327
Anexa I punctul 2 litera (c)

(c) riscuri pentru plante care nu sunt avute în 
vedere, insecte folositoare, faună sălbatică, 
biodiversitate şi mediu în general.

(c) riscuri pentru plante care nu sunt avute în 
vedere, insecte folositoare, faună sălbatică, 
biodiversitate şi mediu în general, acordând 
o atenţie specială efectelor adverse ale 
utilizării pesticidelor în agricultură, de 
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exemplu eliminarea inamicilor naturali şi 
scăderea polenizării de către insecte.

Or. en

Justification

Pesticide use has several external costs in agriculture, therefore the recent knowledge of 
these adverse effects should be included in the training programmes.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 328
Anexa I punctul 3

3. noţiuni privind strategiile şi tehnicile de 
gestionare integrată a culturilor şi a 
organismelor dăunătoare şi principiile 
agriculturii biologice; informaţii privind 
standardele generale sau specifice ale 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare;

3. noţiuni privind strategiile şi tehnicile de 
gestionare integrată a culturilor, aplicarea 
raţională a unei combinaţii de măsuri 
biologice, biotehnologice, chimice, 
culturale sau de selecţie a plantelor şi 
principiile agriculturii biologice; informaţii 
privind standardele generale sau specifice 
ale managementului integrat al organismelor 
dăunătoare şi încurajarea folosirii 
mijloacelor naturale de control al 
organismelor dăunătoare;

Or. pl

Justification

The training programme should include material on good farming practice in accordance 
with Directive 91/414/EEC (definition of 'integrated control') and the regulation of 23 
February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and 
animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC.

Amendament depus de Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Amendamentul 329
Anexa I punctul 3

3. noţiuni privind strategiile şi tehnicile de
gestionare integrată a culturilor şi principiile 
agriculturii biologice; informaţii privind 
standardele generale sau specifice ale 
managementului integrat al organismelor 

3. noţiuni privind strategiile şi tehnicile de 
gestionare integrată a culturilor şi principiile 
agriculturii biologice; informaţii privind 
standardele generale sau specifice, metodele 
şi practicile substitutelor nechimice de 
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dăunătoare; protecţie a plantelor şi managementul 
organismelor dăunătoare şi al culturilor.

Or. en

Justification

Some pesticide use is purely for “cosmetic” purposes, which is not related to any specific 
pests or diseases and therefore is not for pest management or plant protection. Considering 
the recognised risks and acute and chronic adverse impacts for human health, as detailed 
more fully in the Impact Assessment of the Thematic Strategy, Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection and 
pest and crop management. 

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Amendamentul 330
Anexa I punctul 3

3. noţiuni privind strategiile şi tehnicile de 
gestionare integrată a culturilor şi principiile 
agriculturii biologice; informaţii privind 
standardele generale sau specifice ale 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare;

3. noţiuni privind strategiile şi tehnicile de 
gestionare integrată a culturilor şi a 
organismelor dăunătoare, principiile 
agriculturii organice şi protecţia nechimică 
a culturilor, în special metodele de 
prevenire şi control biologic; informaţii 
privind standardele generale sau specifice 
ale managementului integrat al organismelor 
dăunătoare;

Or. en

Justification

see justification to Annex I, paragraph 1.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Amendamentul 331
Anexa I punctul 4

4. iniţiere în evaluarea comparativă la 
nivelul utilizatorilor, pentru a ajuta 
utilizatorii profesionişti să facă cea mai bună 
alegere dintre toate produsele, într-o situaţie 

4. iniţiere în evaluarea comparativă la 
nivelul utilizatorilor, pentru a ajuta 
utilizatorii profesionişti să facă cea mai bună 
alegere dintre toate produsele, într-o situaţie 
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dată, pentru a remedia o problemă a 
organismelor dăunătoare;

dată, pentru a remedia o problemă a 
organismelor dăunătoare, alegând produsul 
cel mai puţin periculos pentru sănătatea 
oamenilor şi mediu;

Or. en

Justification

See justification to Annex I, paragraph 1...

Amendament depus de Caroline Lucas, Jill Evans

Amendamentul 332
Anexa I punctul 5

5. măsuri menite să reducă la minim riscurile 
pentru fiinţele umane, speciile care nu sunt 
avute în vedere şi mediu: metode de lucru 
sigure pentru depozitare, utilizare şi 
amestecul pesticidelor, precum şi eliminarea 
ambalajelor goale, a altor materiale 
contaminate şi a pesticidelor excedentare 
(inclusiv amestecurile rămase în rezervor) 
sub formă concentrată sau diluată; metodele 
recomandate pentru a controla expunerea 
operatorului (echipament de protecţie 
individuală); 

5. măsuri menite să reducă la minim riscurile 
pentru fiinţele umane, speciile care nu sunt 
avute în vedere şi mediu: metode de lucru 
sigure pentru depozitare, utilizare şi
amestecul pesticidelor, precum şi eliminarea 
ambalajelor goale, a altor materiale 
contaminate şi a pesticidelor excedentare 
(inclusiv amestecurile rămase în rezervor) 
sub formă concentrată sau diluată; metodele 
recomandate pentru a controla expunerea 
operatorului (echipament de protecţie 
individuală); cunoaşterea tuturor factorilor 
de expunere potenţiali, inclusiv expunerea 
pe termen lung la pesticide în aer, 
expunerea la vapori după aplicare, 
reactivare, precipitaţii, pesticidele 
transportate din aplicările exterioare şi 
redistribuite într-un mediu aerian exterior, 
expunerea la amestecuri, reziduuri de 
pesticide transportate pe polen sau praful 
de la culturi (de exemplu în timpul 
recoltei), împrăştierea pământului 
contaminat şi transportul pe distanţe lungi;

Or. en

Justification

Anyone who uses pesticides must be fully aware of all the potential exposure factors and 
related risks not only for their own health, but for the health of others who may be exposed, in 
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particular residents and communities living in the locality to sprayed fields.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendamentul 333
Anexa I punctul 6

6. proceduri de pregătire a 
echipamentului de aplicare înainte de 
utilizare, mai ales pentru etalonare, şi 
pentru a face astfel încât funcţionarea 
acestuia să prezinte riscuri minime pentru 
utilizator, celelalte persoane şi speciile 
animale şi vegetale neluate în considerare, 
precum şi pentru biodiversitate şi mediu;

6. proceduri de pregătire a echipamentului 
de aplicare înainte de utilizare, mai ales 
pentru etalonare, şi pentru a face astfel încât 
funcţionarea acestuia să prezinte riscuri 
minime pentru utilizator, celelalte persoane 
şi speciile animale şi vegetale neluate în 
considerare, precum şi pentru biodiversitate,
mediu şi resursele de apă;

Or. en

Justification

There is a need to strengthen the specific reference to protection of water resources. There is 
also a need to ensure that actions will be undertaken in case of extreme weather events and 
potential leaching of pesticides into water bodies. Weather has a very significant influence on 
levels of contamination. Wet soils provide much higher risks of pesticides run-off. Intense 
storms can significantly increase the risks of run-off both from farm yards and fields.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Amendamentul 334
Anexa I punctul 7

7. utilizarea şi întreţinerea materialului de 
aplicare şi tehnicile specifice de pulverizare 
(de exemplu, pulverizarea la intensitate 
mică, duzele antiderivă), precum şi 
obiectivele de control tehnic al 
pulverizatorilor în folosinţă şi metodele de 
ameliorare a calităţii pulverizării;

7. utilizarea şi întreţinerea materialului de 
aplicare şi tehnicile specifice de pulverizare 
în vederea reducerii utilizării, derivei şi 
riscurilor pesticidelor (de exemplu, 
pulverizarea la intensitate mică, duzele 
antiderivă), precum şi obiectivele de control 
tehnic al pulverizatorilor în folosinţă şi 
metodele de ameliorare a calităţii 
pulverizării;

Or. en
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Justification

See justification to Annex I, paragraph 1...

Amendament depus de Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendamentul 335
Anexa I punctul 8

8. măsuri de urgenţă pentru protejarea 
sănătăţii umane şi a mediului în caz de 
devărsare accidentală şi contaminare;

8. măsuri de urgenţă pentru protejarea 
sănătăţii umane, a mediului şi a resurselor 
de apă în caz de devărsare accidentală,
contaminare şi condiţii meteorologice 
extreme care ar duce la riscuri provocate 
de scurgerile de pesticide;

Or. en

Justification

There is a need to strengthen the specific reference to protection of water resources. There is 
also a need to ensure that actions will be undertaken in case of extreme weather events and 
potential leaching of pesticides into water bodies. Weather has a very significant influence on 
levels of contamination. Wet soils provide much higher risks of pesticides run-off. Intense 
storms can significantly increase the risks of run-off both from farm yards and fields.

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Amendamentul 336
Anexa I punctul 10a (nou)

10a. categorii specifice pentru care un 
operator de pesticide poate primi o 
autorizaţie, putând include:
(a) controlul organismelor dăunătoare din 
agricultură;
(b) controlul organismelor dăunătoare din 
păduri;
(c) tratarea seminţelor;
(d) controlul organismelor dăunătoare din 
ape;
(e) controlul organismelor dăunătoare în 
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domeniul public; 
(f) controlul organismelor dăunătoare
pentru sănătatea publică; 
(f) controlul organismelor dăunătoare axat 
pe reglementarea rozătoarelor;

Or. en

Justification

See justification to Annex I, paragraph 1.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendamentul 337
Anexa I punctul 10a (nou)

10a. tratamentul special în zonele de 
protecţie stabilite în conformitate cu 
articolele 6 şi 7 din Directiva-cadru privind 
apa;

Or. en

Justification

Following the WFD special protection of surface water, groundwater and the conservation of 
habitats and species directly depending on water as well as drinking water bodies requires 
specific protection and care. It is important to identify this under the training programmes so 
that professional users, distributors and advisers are aware of these needs.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendamentul 338
Anexa I punctul 10b (nou)

10b. abordări bazate pe risc care ţin cont de 
variabilele hidrografice locale precum 
clima, tipurile de sol şi culturi, pantele;

Or. en

Justification

Programmes should also include developing knowledge on risk assessment which takes into 
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account the local conditions as part of best practices.

Amendament depus de Werner Langen

Amendamentul 339
Anexa II

anexă eliminată

Or. de

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendamentul 340
Anexa IIa (nouă)

Anexa IIa
Elemente minime ale raportului naţional 

de referinţă 
Partea A: Elemente ce trebuie incluse în 
studiile iniţiale naţionale privind reducerea 
utilizării pesticidelor
Descrierea condiţiilor actuale:
• informaţii cunoscute privind producţia, 
importul, exportul, vânzarea şi distribuţia 
pesticidelor;
• modele actuale de utilizare a pesticidelor 
(cantităţi generale de ingredienţi activi 
folosite); cantităţi specifice de pesticide 
folosite la aplicări specifice la toate 
culturile importante şi la utilizări 
neagricole, în special în spaţiile publice); 
calcularea indicelui de frecvenţă a 
tratamentului);
• descrierea impactelor asupra mediului, a 
lanţului alimentar şi al sănătăţii umane ale 
modelelor actuale de utilizare a 
pesticidelor, pe baza datelor colectate prin 
programele existente de monitorizare;
• prezentarea legislaţiei actuale, a 
instrumentelor politice şi a eficacităţii 
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acestora;
• evaluarea necesităţii pesticidelor;
• lacunele identificate în oricare dintre 
informaţiile de mai sus. 
Scenarii pentru reducerea pesticidelor:
• reducerea utilizării cu 30% şi 50% 
măsurată prin indicele de frecvenţă a 
tratamentului.
Evaluarea consecinţelor aplicării 
diferitelor scenarii:
• efectele asupra mediului (inclusiv 
consumul de energie, gazele cu efect de 
seră);
• efectele asupra sănătăţii umane 
(muncitori, rezidenţi, trecători, reziduuri pe 
mâncare);
• efectele asupra producţiei agricole;
• costuri şi beneficii economice (inclusiv 
reducerea costurilor ascunse) ale diferitelor 
scenarii.
Identificarea şi evaluarea elementelor 
necesare realizării scenariilor:
• impactul elementelor prevăzute în 
prezenta directivă asupra reducerii 
utilizării pesticidelor;
• date ştiinţifice suplimentare şi modalitatea 
de colectare a acestora, de exemplu 
capacitate de monitorizare suplimentară, 
facilităţi de cercetare;
• capacitatea suplimentară necesară pentru 
aplicarea reducerii utilizării pesticidelor, de 
exemplu servicii de extindere agricolă, 
inspectori pentru controlul utilizării 
pesticidelor; 
• curse posibile de finanţare, inclusiv taxe, 
pentru aplicarea diferitelor scenarii.
Concluzii
• Obiective realizabile de reducere a 
utilizării pesticidelor pentru culturi 
specifice şi situaţii de control a 
organismelor dăunătoare neagricole, 
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precum şi cele naţionale care îndeplinesc
cel puţin obiectivele obligatorii de reducere 
prevăzute la articolul 6 şi care îşi propun să 
realizeze în continuare reduceri ale 
utilizării pesticidelor de-a lungul timpului.
Partea B: Elemente ce trebuie incluse în 
studiile naţionale ulterioare privind 
reducerea utilizării pesticidelor
• Evaluarea experienţelor din ultimii trei 
ani privind punerea în aplicare a 
programului de reducere a pesticidelor.
• Alte elemente decât cele menţionate mai 
sus.
Stabilirea de noi obiective pentru 
următoarea perioadă.

Or. en

Justification

This new Annex is necessary as a guidance document for Member States for the drafting of 
the national background report and to ensure homogeneity between Member States reports 
and the assessment of the situation for the whole of the EU by the European Commission.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendamentul 341
Anexa IIb (nouă)

Anexa IIb
Elemente minime din planurile naţionale 
de acţiune pentru reducerea riscurilor şi a 

utilizării pesticidelor
Obiective calitative şi cantitative:
• obiective intermediare privind reducerea 
riscurilor şi măsurarea acesteia prin 
indicele de frecvenţă a tratamentului;
• obiective pentru grupuri ţintă sau utilizări 
specifice, de exemplu autorităţile publice, 
agricultorii, transportarea pe drumurile 
publice;
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• obiective pentru reducerea folosirii 
pesticidelor în zonele sensibile;
• obiective pentru eliminarea progresivă a 
pesticidelor şi a reziduurilor acestora din 
apele de suprafaţă şi din alte medii;
• obiective pentru culturile şi/sau regiunile 
problematice. 

Controlarea utilizării 
pesticidelor:
• măsuri pentru asigurarea punerii în 
aplicare a practicilor de management 
integrat al organismelor dăunătoare; 
•  controale precum interzicerea aplicării 
pesticidelor în apropierea puţurilor de apă 
potabilă sau în zonele sensibile la pesticide, 
cum ar fi siturile naturale şi zonele de 
protecţie;
• controale, inclusiv interzicerea aplicării 
pesticidelor în zonele cu risc ridicat de 
expunere, precum şcolile, parcările şi alte 
spaţii publice, marginile drumurilor etc.
Cercetare şi extindere:
• cercetarea substitutelor nechimice la 
pesticide;
• programele demonstrative referitoare la 
modalitatea de reducere a frecvenţei 
aplicării prin utilizarea unor metode şi 
sisteme nechimice de control a 
organismelor dăunătoare;
• formarea consilierilor agricoli în ceea ce 
priveşte metodele şi sistemele nechimice de 
control a organismelor dăunătoare;
• cercetarea posibilelor reduceri ale 
utilizării pesticidelor prin utilizarea unor 
echipamente, metode şi tehnici mai bune de 
pulverizare. 
Informare, educare şi formare:
•  educarea tuturor operatorilor de pesticide 
cu privire la pericolele asupra sănătăţii 
cauzate de pesticide şi metodele şi sistemele 
nechimice de management al organismelor 
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dăunătoare;
• consiliere acordată operatorilor de 
pesticide, de exemplu în ceea ce priveşte 
depozitarea şi manipularea pesticidelor.
Echipamentul de aplicare a pesticidelor:
• inspecţia echipamentului în folosinţă.
Instrumente financiare:
• sprijin financiar pentru punerea în 
aplicare a standardelor şi practicilor 
privind managementul integrat al 
organismelor dăunătoare; 
• sprijin financiar pentru alte măsuri de 
reducere a utilizării pesticidelor;
• o aplicare mai intensă a mecanismelor de 
eco-condiţionare.

Or. en

Justification

This new Annex is necessary as a guidance document for Member States for the 
implementation of National Action Plans and to ensure homogeneity between Member States.

Amendament depus de Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendamentul 342
Anexa IIc (nouă)

Anexa IIc 

Elemente pentru criteriile generale şi 
specifice ale managementului integrat al 

organismelor dăunătoare
Managementul integrat al organismelor 
dăunătoare cuprinde minim următoarele 
criterii generale:
(a) prevenirea şi/sau suprimarea 
organismelor dăunătoare ar trebui realizate 
sau sprijinite printre ale opţiuni, în special 
prin:
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• folosirea celei mai bune rotaţii a 
culturilor, realizându-se o populaţie 
echilibrată de organisme în sol şi 
menţinerea unui sol sănătos, pentru a 
preveni apariţia unor organisme 
dăunătoare din sol şi pentru a elimina 
folosirea fumeganţilor de sol şi a altor 
substanţe chimice pentru sol;
• construirea unei structuri a solului care 
să poată susţine o recoltă sănătoasă, de 
exemplu prin stimularea procentajului de 
materie organică, limitarea adâncimii 
aratului, prevenirea eroziunii, aplicarea 
unor secvenţe optime de culturi;
• folosirea unor tehnici de cultivare 
adecvate, de exemplu tehnica semănatului 
tardiv, datele şidensităţile semănatului, 
subsemănarea, distanţa optimă dintre 
plante, aratul de conservare, măsuri de 
igienă, elagare;
• utilizarea celor mai buni cultivari 
rezistenţi/toleranţi disponibili şi a 
seminţelor aprobate/certificate şi materialul 
săditor;
• utilizarea fertilizării echilibrate pe baza 
informaţiilor referitoare la nutrienţii deja 
existenţi în sol şi structura solului, a unor 
practici de stropire cu var, irigare şi 
drenare pentru a reduce sensibilitatea la 
organisme dăunătoare şi boli. Ar trebui 
evitată utilizarea apelor subterane pentru 
irigare; 
• prevenirea răspândirii organismelor 
dăunătoare de către maşini şi echipamente;
• protejarea şi răspândirea organismelor 
benefice importante, precum utilizarea de 
infrastructuri ecologice înăuntrul şi în 
afara siturilor de producţie, un procentaj 
minim al suprafeţei totale de teren scos din 
circuitul agricol, plantarea unor specii de 
plante pentru a atrage inamicii naturali ai 
organismelor dăunătoare;
(b) organismele dăunătoare trebuie 
monitorizate cu metode şi instrumente 
adecvate.  Astfel de instrumente ar trebui să 
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conţină avertismente fiabile din punct de 
vedere ştiinţific, sisteme de previziuni şi 
diagnostic timpuriu, consilieri calificaţi 
profesionişti, asemenea celor furnizaţi de 
serviciile de informare publică de stat şi 
private.
(c) pe baza rezultatelor monitorizărilor, 
utilizatorul profesionist trebuie să 
hotărască dacă şi când trebuie să ia măsuri 
de protecţie a plantelor.  Valorile de 
referinţă robuste şi fiabile din punct de 
vedere ştiinţific sunt componentele 
esenţiale pentru luarea deciziilor.  Pentru 
organismele dăunătoare trebuie avute în 
vedere nivelurile de referinţă definite 
pentru regiunea respectivă înaintea 
aplicării tratamentelor, acolo unde este 
posibil.
(d) metodele biologice, fizice, mecanice şi 
alte metode nechimice trebuie preferate 
metodelor chimice ori de câte ori este 
posibil.  Împotriva buruienilor, ar trebui 
preferate plivitul mecanic sau alte metode 
nechimice, precum folosirea căldurii.  Ar 
trebui permise excepţii doar în cazul 
condiţiilor meteorologice defavorabile pe o 
perioadă lungă de timp care să împiedice 
plivitul mecanic.
(e) produsul fitosanitar aplicat trebuie să 
fie cât se poate de specific pentru aceasta şi 
trebuie să aibă cele mai reduse efecte 
secundare asupra sănătăţii umane şi a 
mediului, precum extractele de plante şi 
arbori, substanţele minerale pentru 
prevenirea creşterii fungice. 
(f) utilizatorul profesionist trebuie să 
menţină produsele fitosanitare şi alte forme 
de intervenţie la nivelurile necesare, de 
exemplu prin doze reduse, frecvenţă redusă 
a aplicării sau aplicări parţiale, având în 
vedere că nivelul riscului în vegetaţie este 
acceptabil şi că nu măresc riscul de 
dezvoltare a rezistenţei în cadrul populaţiei 
organismelor dăunătoare. 
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(g) atunci când se cunoaşte riscul 
rezistenţei împotriva unei măsuri de 
protecţie a plantelor şi când nivelul 
organismelor dăunătoare necesită aplicări 
repetate ale produselor fitosanitare pe 
culturi, trebuie aplicate strategiile anti-
rezistenţă disponibile pentru menţinerea 
eficacităţii produselor. Acestea pot include 
folosirea mai multor produse fitosanitare 
cu diferite modalităţi de acţiune.
(h) utilizatorii profesionişti ar trebui să 
menţină evidenţa tuturor produselor de 
fitosanitare folosite, pentru fiecare teren.  
Pe baza înregistrărilor referitoare la 
folosirea produselor fitosanitare şi a 
monitorizării organismelor dăunătoare, 
utilizatorul profesionist ar trebui să verifice 
reuşita măsurilor de protecţie a plantelor 
aplicate.

Or. en

Justification

Definition of IPM.

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 343
Anexa IId (nouă)

Anexa IId
Cerinţe minime pentru standardele de 
management integrat al organismelor 
dăunătoare specifice diferitelor culturi

Atunci când se elaborează standardele 
detaliate de management integrat al 
organismelor dăunătoare pentru culturile 
individuale, trebuie avute în vedere 
următoarele zece elemente importante:
1. metodele de construire a structurii 
solului pentru a servi ca sistem de protecţie 
adecvat pentru agricultură, de exemplu 
stimularea procentajului de materii 
organice, limitarea adâncimii aratului, 
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prevenirea eroziunii, alternarea culturilor 
etc.;
2. frecvenţa rotaţiei culturilor pentru a 
facilita o populaţie mai echilibrată de 
organisme în sol şi menţinerea unui sol 
sănătos, pentru a preveni apariţia unor 
organisme dăunătoare din sol şi pentru a 
elimina folosirea fumeganţilor de sol şi a 
altor substanţe chimice pentru sol;
3. folosirea celor mai bune varietăţi de 
culturi disponibile rezistente la organisme 
dăunătoare.  Pentru fiecare cultură, trebuie 
determinate atât combinaţia cultură-
organism dăunător care cauzează utilizarea 
cea mai mare a pesticidelor cât şi varietatea 
cea mai rezistentă selectată pentru această 
combinaţie.
4. folosirea distanţei optime între plante 
pentru fiecare cultură şi a altor tehnici de 
gestionare a culturilor pentru a preveni 
apariţia ciupercilor şi a altor organisme 
dăunătoare; pentru a monitoriza bolile 
fungice, toate sistemele disponibile, inclusiv 
previziunile meteo şi echipamentele de 
detectare a bolilor frunzelor;
5. furnizarea de refugii adecvate pentru 
inamicii naturali ai organismelor 
dăunătoare, de exemplu un procentaj 
minim al suprafeţei totale de teren scos din 
circuitul agricol pentru creşterea plantelor 
nespecifice culturilor, inclusiv a plantelor 
care atrag inamici naturali ai organismelor 
dăunătoare.  Ca măsură de tranziţie, 
controlul biologic prin folosirea inamicilor 
naturali (cultivaţi industrial) ai 
organismelor dăunătoare, în special pentru 
controlul organismelor dăunătoare în 
serele de sticlă.
6. gestionarea optimă a nutrienţilor pentru 
reducerea sensibilităţii la organisme 
dăunătoare şi boli, pe baza informaţiilor 
referitoare la nutrienţii deja prezenţi în sol 
şi structura acestuia;
7. în principiu, doar plivitul mecanic sau 
alte metode nechimice, precum folosirea 
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căldurii, fiind permise excepţii doar în 
cazul condiţiilor meteorologice 
defavorabile pe o perioadă lungă de timp, 
când s-ar putea aplica un erbicid;
8. dacă problemele legate de managementul 
organismelor dăunătoare persistă încă 
după aplicarea elementelor 1-7, se folosesc 
pesticide mai puţin dăunătoare pentru 
mediu, precum extractele de plante şi 
arbori, alte substanţe de prevenire a 
organismelor dăunătoare, cum ar fi 
substanţele minerale pentru prevenirea 
creşterii fungice.
9. Aplicarea pesticidelor 
(a) doar dacă folosirea elementelor 1-8 nu 
creează o situaţie în care cultura este 
rezonabil protejată;
(b) doar pe baza informaţiilor privind 
prezenţa organismelor dăunătoare 
(cercetare, senzori, servicii on-line) care 
dovedesc necesitatea aplicării pesticidelor şi 
(c) doar folosind pesticide selective (care să 
nu dăuneze organismelor benefice) pe o 
perioadă limitată de timp;
10. consumul minim de alte resurse 
materiale, de exemplu folosirea energiei 
fosile redusă la minim şi neutilizarea de 
materiale precum turba, florile şi bulbii 
sălbatici.
Sistemul de management integrat al 
organismelor dăunătoare trebuie pus în 
aplicare în conformitate cu următoarele 
cerinţe:
- planul de management integrat a 
organismelor dăunătoare la nivel de fermă 
în vederea reducerii folosirii pesticidelor;
- respectarea tuturor reglementărilor 
existente la nivel UE şi naţional referitoare 
la folosirea pesticidelor;
- evidenţa la nivel de fermă a tuturor 
pesticidelor folosite, pentru fiecare teren;
- evidenţa la nivel de fermă a tuturor 
măsurilor luate în vederea prevenirii şi 
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reducerii scurgerilor de pesticide în mediu.

Or. en

Justification

Given the variety of definitions and standards for IPM existing in Europe, a minimum set of 
elements is necessary as guidance document for Member States to ensure 
homogeneity.</RepeatBlock-Amend>


