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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind o strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor
(2007/2006(INI))

Parlamentul European,

− având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Consiliului, Parlamentului European, 
Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor, intitulată „O 
strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor” (COM(2006)0372),

− având în vedere 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 
(PAM 6)1,

− având în vedere Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de
stabilire a unui cadru pentru acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor
(COM(2006)0373),

− având în vedere Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare (COM(2006)0388),

− având în vedere articolul 175 din Tratatul CE,
− având în vedere articolul 6 din Tratatul CE, în virtutea căruia este necesar ca protecţia 

mediului să fie integrată în definirea şi punerea în practică a politicilor comunitare, în 
special în vederea promovării dezvoltării durabile,

− având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de 
pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru 
animale2,

− având în vedere Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei3, 
Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate 
consumului uman4, Directiva 75/440/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind calitatea 
apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile în statele membre5 şi Directiva
2006/118/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 
protecţia apei freatice împotriva poluării şi deteriorării6, 

− având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru 
Produse Chimice7 şi Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de 
lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
substanţelor periculoase pentru a o adapta la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind 

  
1 JO L 242, 10.9.2002, p. 1.
2 JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
4 JO L 330, 5.12.1998, p. 32.
5 JO L 194, 25.7.1975, p. 26.
6 JO L 372, 27.12.2006, p. 19.
7 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.
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înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice1,

− având în vedere raportul de sinteză al Comisiei Europene intitulat „Posibilităţi pentru o 
viitoare politică ecologică a UE privind produsele fitosanitare” (1997),

− având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

− având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0000/2007),

A. întrucât, în perioada 1992 – 2003, utilizarea produselor fitosanitare în UE s-a menţinut la 
un nivel important şi nu a scăzut deloc;

B. întrucât cantităţi nedorite din anumite pesticide se găsesc încă în mediul înconjurător, în 
special în sol şi în apă; întrucât în produsele agricole, se găsesc încă reziduuri peste 
limitele reglementare;

C. întrucât, deşi avantajele care decurg din folosirea pesticidelor şi rolul lor în asigurarea 
unei producţii agricole competitive şi durabile în Europa sunt incontestabile, publicul larg 
trebuie să fie mai bine informat asupra riscurilor pentru sănătate şi mediul înconjurător şi 
asupra efectelor negative pe termen scurt şi lung pe care folosirea lor le poate implica;

D. întrucât nu există un sistem transparent de raportare şi monitorizare ale utilizării 
pesticidelor şi ale nivelurilor de reziduuri din produse şi nici nu s-au elaborat indicatorii 
adecvaţi în acest scop,

1. recunoaşte necesitatea unui cadru legal în domeniul utilizării pesticidelor, deoarece 
legislaţia în vigoare s-a dovedit insuficientă pentru a reduce la minimum riscurile şi 
pericolele pentru sănătate şi mediu pe care le comportă utilizarea pesticidelor;

2. salută Strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor, care identifică lipsurile 
actualei legislaţii şi propune reglementarea fazei de utilizare, pentru a „umple golul” 
dintre introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi, pe de altă parte, sfârşitul ciclului 
de viaţă al produselor de acest fel;

3. observă că Strategia tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor acoperă numai 
produsele fitosanitare, care sunt doar o parte pesticidelor, şi îndeamnă Comisia să extindă 
domeniul de aplicare al strategiei tematice spre a cuprinde, cât mai curând posibil, şi 
biocidele,

4. consideră că este esenţial ca utilizatorii de pesticide să-şi îmbunătăţească practicile pentru 
a evita folosirea incorectă sau excesivă şi accidentele de otrăvire; salută crearea unui 
sistem de formare şi pregătire pentru utilizatorii profesionişti de pesticide, pentru care 
Comisia ar trebui să elaboreze orientări care să ţină seama de deosebirile existente dintre 
diferitele regiuni ale Europei; 

5. subliniază că riscurile şi pericolele pentru sănătate şi mediu pe care le comportă folosirea 

  
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 850.
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pesticidelor nu pot fi efectiv reduse la minimum fără un dialog constructiv cu ţările terţe 
şi fără dezvoltarea capacităţii acestora în acest sens, inclusiv prin stimulare financiară; 

6. accentuează importanţa rolului jucat de mass-media în informarea publicului larg asupra 
problemelor legate de pesticide;

7. salută măsurile alese de Comisie; subliniază că existenţa unor planuri naţionale de acţiune 
ambiţioase la nivelul statelor membre este un element-cheie al întregului proces; 

8. regretă însă hotărârea Comisiei de a exclude criteriile cantitative şi calitative din planurile 
naţionale de acţiune, ceea ce reduce ambiţiile acestora;

9. subliniază că, în lipsa unor obiective cantitative de reducere a utilizării, noţiunea de 
„reducere a pericolelor, a riscurilor şi a dependenţei de pesticide” rămâne foarte 
imprecisă şi ambiguă şi nu va determina statele membre să micşoreze cantitatea de 
pesticide pe care le utilizează;

10. sugerează că Comisia ar trebui să îmbine eliminarea pericolelor, a riscurilor şi a 
dependenţei de pesticide cu criteriile cantitative din planurile naţionale de acţiune, luând 
în considerare experienţa pozitivă a unora dintre statele membre care aplică deja 
obiective cantitative de reducere şi care au demonstrat că pesticidele pot fi reduse fără 
costuri semnificative pentru fermieri;

11. este de acord că planurile naţionale de acţiune trebuie să fie adaptate condiţiilor specifice 
din fiecare stat membru;

12. salută declaraţia Comisiei care precizează că principalul rezultat preconizat al strategiei
tematice este reducerea impactului negativ al folosirii pesticidelor asupra sănătăţii umane; 

13. regretă faptul că, deşi pesticidele sunt asociate cu efecte imunologice, tulburări endocrine, 
manifestări neurotoxice şi cancer1, sănătatea este menţionată doar marginal în strategia 
tematică; 

14. subliniază faptul că fetuşii, nou-născuţii, copiii, gravidele şi vârstnicii, precum şi 
persoanele cu probleme medicale preexistente sunt mai vulnerabili şi mai expuşi la 
pesticide, în special la efectele cumulative ale diverselor tipuri de pesticide, decât adulţii;

15. consideră că este esenţial să se continue cercetările cu privire la efectele utilizării 
pesticidelor asupra sănătăţii;

16. salută cu căldură aşa-numitul „principiu al substituţiei” care stabileşte eliminarea 
substanţelor mai periculoase de pe piaţă în cazul în care există înlocuitori mai siguri şi 
accentuează necesitatea utilizării înlocuitorilor naturali;

17. consideră că este necesar, spre a se evita expunerile nedorite, să fie desemnate zone de 
folosire-zero sau redusă a pesticidelor şi de protecţie avansată a mediului acvatic 
împotriva poluării cu pesticide; consideră că ar trebui stabilite „zone-tampon” de o 
lărgime adecvată, ţinând seama de diferitele condiţii geografice şi meteorologice;

  
1 Strategia europeană pentru sănătate şi mediu, COM(2003)0338, p. 5.
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18. constată contaminarea cu pesticide a apelor freatice şi de suprafaţă din Europa; subliniază 
că, în ciuda acestui fapt, purificarea apei se limitează în cea mai mare parte doar la apa 
pentru consumul uman, în timp ce restul apei contaminate pătrunde în organismul uman 
prin intermediul florei şi faunei, dând naştere ulterior la costuri de tratament ridicate;

19. recunoaşte că interzicerea stropirii aeriene a culturilor este inevitabilă; consideră că 
stropirea se poate totuşi utiliza în cazurile în care prezintă avantaje ecologice evidente sau 
atunci când nu există altă soluţie, dar că, în astfel de situaţii, ar trebui ca, în mod 
obligatoriu, publicul larg să fie anunţat când se va efectua stropirea, ce tip de pesticide se 
va folosi şi în ce cantitate;

20. îndeamnă Comisia să fixeze pragul maxim de reziduuri la un nivel cât mai scăzut, 
exceptând cazurile în care se poate demonstra că nici cu cele mai avansate tehnici şi 
metode disponibile nu se poate reduce cantitatea de reziduuri sub un anumit nivel; 
solicită, în acest sens, statelor membre să îmbunătăţească monitorizarea concentraţiilor de 
pesticide din produsele alimentare şi din mediul înconjurător;

21. salută propunerea de a se adresa statelor membre invitaţia de a renunţa la reducerile de 
TVA pentru pesticide;

22. insistă ca Comisia să propună definiţii clare şi criterii minimale pentru gestionarea 
integrată a dăunătorilor;

23. recunoaşte că numeroase preocupări ecologice au fost integrate în diferitele regulamente 
care alcătuiesc politica agricolă comună, făcând astfel metodele de producţie agricolă mai 
prietenoase faţă de mediul înconjurător;

24. îndeamnă statele membre să promoveze agricultura cu aport scăzut de pesticide şi 
agricultura biologică şi să se asigure că utilizatorii profesionişti de pesticide adoptă un 
regim de utilizare mai prietenos faţă de mediu al tuturor produselor fitosanitare 
disponibile, preferând alternativele nechimice, rotaţia culturilor şi plivitul în locul 
folosirii sistematice a pesticidelor;

25. solicită statelor membre să se asigure că pesticidele sunt depozitate şi manipulate în 
condiţii de siguranţă, că pesticidele nefolosite expirate şi ambalajele goale sunt colectate 
de o manieră controlată şi că pesticidele ieşite din uz sunt tratate în concordanţă cu 
reglementările pentru deşeurile periculoase; 

26. recunoaşte că, pentru a reduce impactul negativ al pesticidelor asupra sănătăţii şi a 
mediului, este esenţial ca echipamentul de aplicare să fie bine întreţinut şi subliniază că 
echipamentul de aplicare trebuie verificat periodic;

27. subliniază că efectele adverse ale pesticidelor sunt binecunoscute, în timp ce efectele 
adverse ale organismelor modificate genetic nu sunt încă bine demonstrate; solicită, prin 
urmare, continuarea cercetărilor asupra posibilităţii de a înlocui pesticidele cu organisme 
modificate genetic;

28. îndeamnă Comisia să elaboreze strategia tematică sub formă de umbrelă pentru legislaţia 
actuală şi cea viitoare; sugerează să se propună o combinaţie aplicabilă de instrumente 
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care să nu se contrazică, ci să se completeze între ele;

29. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPLANATORY STATEMENT

In July 2006 the Commission submitted a Thematic Strategy on the Sustainable Use of 
Pesticides to the Council and the European Parliament, along with a Proposal for a Directive
establishing a framework for Community Action to achieve a sustainable use of pesticides and 
a Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the 
placing of plant protection products on the market. 

The objective of the strategy is to reduce the overall risks and negative impacts on human 
health and the environment from the use of pesticides. The strategy stems from the Sixth 
Environment Action Programme, (adopted in July 2002) which calls for pesticides being used 
in a sustainable way so as to minimise negative impacts for human health and the 
environment. 

It has to be acknowledged that the most important goal of this policy is the protection of 
health and environment. Many efforts have been done in order to minimize the risks linked to 
the use of pesticides but unwanted amounts still occur in soil and water. Pesticides residues 
are present in all habitats, 44% of sampled fruit is contaminated with pesticides, 5,5% above 
the maximum residue level. It is rather disappointing to see that the subject is mostly dealt 
with the Ministries for Agriculture in the Member States with very little input from the 
Ministries for the Environment. 

The need for an effective legislation in the area of pesticide use remains undisputed. The 
Thematic Strategy "fills the gap" between two phases which are already regulated- the phase 
of placing on the market and the end of the life cycle (maximum residue limits and waste 
legislation). The Thematic Strategy regulates the use phase.

While acknowledging that pesticides use is necessary for the agricultural productivity, your 
rapporteur is of the opinion that there are other ways how to reduce the use of pesticides 
without decreasing the productivity of the agricultural sector. Organic farming, crop rotation, 
weeding or possible substitution/partial substitution of pesticides by GMOs could be 
alternatives.

Your rapporteur does not want to immediately substitute pesticides by GMOs. The issue is 
that the undesirable effects of chemicals-pesticides on human health are well known. On the 
other hand, the effects of GMOs on human health are not yet explored. Therefore, it might be 
vital to conduct more research.

Because the title of the "Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides" might be 
misleading due to the fact that it only covers plant protection products, which form just part of 
the pesticides group. Therefore, the scope of the Thematic Strategy should be broadened in 
order to cover biocides as soon as possible. 

It is largely accepted that current knowledge about pesticides and their use is insufficient. 
Hence your rapporteur warmly welcomes the creation of training programmes for the 
professional users in order to be fully aware of the risks associated with the use of pesticides. 



PR\657643RO.doc 9/9 PE 386.500v01-00
Traducere externă

RO

The cornerstone of the whole process is the introduction of the National Action Plans (NAPs). 
It is, however, regrettable that the Commission opted for the exclusion of the quantitative 
criteria in the NAPs and concentrated solely on the "reduction of hazards, risks and 
dependence on pesticides". This is a vague term which will not put pressure on the Member 
States to lower the amount of pesticides used or to substitute the more dangerous pesticides by 
less dangerous ones. NAPs have to be concrete and specify by the most appropriate indicator 
how the hazards, risks and dependence on pesticides will be reduced. Therefore, your 
rapporteur is of an opinion that the Commission should combine the elimination of hazards, 
risks and dependence on pesticides with quantitative criteria in the National Action Plans. In 
this regards positive experience from Denmark with the use of frequency of application index 
could be looked at as an example. 

It is very disappointing to see that even though the Commission recognized the reduction of 
negative impacts from the use of pesticides on human health as the main objective of the 
strategy, one doesn't find an article in the thematic strategy specifically dealing with this issue 
and that health is dealt with only marginally. Thematic strategy fails to address that pesticides 
cause several immunological defects, neurotoxic disorders or even cancer. It fails to recognize 
that pregnant women, children and foetuses are the most vulnerable group.

Your rapporteur, however, welcomes numerous measures introduced by the Commission, 
supports the substitution principle, ban on aerial spraying, prohibition of reduced VAT rates, 
enhanced protection of the aquatic environment, designation of zones with reduced or zero 
pesticide use. However, "buffer zones" should be established in order to protect the general 
public from the exposure.


