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Ref: Petiția nr. 1178/2007, adresată de Mark De Ath, de naționalitate britanică, în 
numele Amenity Forum, însoțită de 80 de semnături, privind propunerea de 
directivă privind folosirea durabilă a pesticidelor 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva diverselor amendamente depuse de Comisia pentru mediu 
din cadrul Parlamentului European în legătură cu un proiect de directivă de stabilire a unui 
cadru pentru acțiunile comunitare în vederea folosirii durabile a pesticidelor. Potrivit 
petiționarului, amendamentele vor avea ca urmare interzicerea folosirii pesticidelor în toate 
locurile publice. Petiționarul susține că Regatul Unit are deja reguli statutare stricte cu privire 
la folosirea pesticidelor și consideră că pesticidele au un rol important în protejarea siturilor 
istorice împotriva ierburilor perene cu rădăcini adânci.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 iulie 2008.

În iulie 2007, Comisia pentru mediu din cadrul Parlamentului European a adoptat un raport 
privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui
cadru pentru acțiunile comunitare în vederea obținerii unei utilizări durabile a pesticidelor. În 
raport, Comisia pentru mediu a adoptat o poziție în favoarea interzicerii depline a folosirii 
pesticidelor în toate locurile folosite de publicul larg sau de populații sensibile.

Obiectivul petiției era să convingă membrii Parlamentului European să voteze împotriva acestui 
amendament la votul plenar din octombrie 2007. Serviciile Comisiei au primit petiția în mai 
2008.
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Comisia este conștientă de faptul că o interzicere totală a folosirii pesticidelor în locurile publice 
nu este posibilă în toate cazurile, având în vedere faptul că alternativele viabile nu sunt 
disponibile în toate situațiile.

În propunerea sa, comisia a sugerat, așadar, interzicerea sau restricționarea folosirii pesticidelor 
la minimul necesar în locurile folosite de publicul larg sau de populații sensibile și, în poziția sa 
cu privire la amendamente la prima lectură, comisia nu a considerat amendamentul 75 ca fiind 
acceptabil.

Amendamentul 75 nu a fost continuat de către Parlamentul European în votul său plenar din 
23 octombrie 2007. O interzicere deplină a folosirii pesticidelor nu a fost propusă nici de către 
Consiliu în poziția sa comună. 


