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majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive.  Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind 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 – C6-0246/2006 – 2006/0132 (COD)]

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
[COM(2006)0373]1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0246/2006),

– având în vedere articolul 51 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, precum şi cel al Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie (A6 0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Titlu

Propunere de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de stabilire a 
unui cadru pentru acţiuni comunitare în 
vederea utilizării durabile a pesticidelor

Propunere de directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului de stabilire a 
unui cadru pentru acţiuni comunitare în 
vederea utilizării durabile a produselor 
fitosanitare

Begründung

Maßnahmen nach der Richtlinie beziehen sich nicht auf die Gesamtheit aller Pestizide, 

  
1 JO C ... / Nepublicat încă în JO.
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sondern nur auf Pestizide in der Form von Pflanzenschutzmitteln. Der im 
Kommissionsvorschlag verwendete Begriff Pestizide ist daher irreführend und  sollte im 
gesamten Text der Richtlinie durch das Wort Pflanzenschutzmittel ersetzt werden.

Amendamentul 2
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 măsuri pentru mediu, luând 
în considerare principiul precauţiei, ar 
trebui creat un cadru juridic comun pentru 
utilizarea durabilă a produselor 
fitosanitare.

Amendamentul 3
Considerentul 2

(2) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă trebuie să fie complementare şi să 
nu afecteze măsurile prevăzute în alte 
dispoziţii conexe legislaţiei comunitare, în 
special Regulamentul (CE) nr. […] privind 
produsele de uz fitosanitar, Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru pentru acţiuni 
comunitare în cadrul politicii în domeniul 
gospodăririi apelor şi Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 23 februarie 2005 cu 
privire la nivelul maxim de reziduuri de 
pesticide din produsele de origine vegetală 
şi animală şi de modificare a Directivei 
Consiliului 91/414/CEE.

(2) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă trebuie să fie complementare şi să 
nu afecteze măsurile prevăzute în alte 
dispoziţii conexe legislaţiei comunitare, în 
special Regulamentul (CE) nr. […] privind 
produsele de uz fitosanitar, Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru pentru acţiuni 
comunitare în cadrul politicii în domeniul 
gospodăririi apelor şi Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 23 februarie 2005 cu 
privire la nivelul maxim de reziduuri de 
pesticide din produsele de origine vegetală 
şi animală şi de modificare a Directivei 
Consiliului 91/414/CEE, precum şi 
revederile legislaţiei în domeniul 
alimentar în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor şi a cerinţelor generale ale 
legislaţiei în domeniul alimentelor, de 
înfiinţare a Autorităţii Europene pentru 
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Siguranţa Alimentară şi de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranţei 
alimentelor. 

Begründung

Mit der Ergänzung soll der relevante Bereich des Lebensmittelrechts erfasst werden.

Amendamentul 4
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 a 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 trebuie 
să recurgă la planuri naţionale de acţiune 
menite să fixeze obiectivele de reducere a 
riscurilor pentru sănătatea umană şi 
pentru mediu care ar putea rezulta ca 
urmare a utilizării produselor fitosanitare.
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 produse 
fitosanitare.

Begründung

Das Ziel der Richtlinie und der nationalen Aktionspläne sollte eine weitere Risikoreduzierung 
sein. Die Forderung nach Pflanzenschutz ohne den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel 
ist derzeit nicht realistisch und zielführend. Das Ziel sollte die ökologisch und ökonomisch 
verantwortliche Nutzung aller Handlungsoptionen und Verfahren des Pflanzenschutzes sein, 
um standort- und situationsgerechte Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen 
Landwirtschaft umsetzen zu können.

Amendamentul 5
Considerentul 6

(6) Este de dorit ca statele membre să pună 
în aplicare un sistem de formare pentru 
distribuitori, consilieri şi utilizatori 
profesionişti ai pesticidelor, astfel încât cei 
care le folosesc sau vor folosi pesticide să 
fie perfect conştienţi de riscurile pe care le 

(6) Este de dorit ca statele membre să pună 
în aplicare un sistem de iniţiere şi formare 
pentru distribuitori, consilieri şi utilizatori 
profesionişti ai produselor fitosanitare, 
astfel încât cei care le folosesc sau vor 
folosi produse fitosanitare să fie perfect 
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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).

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). 

Begründung

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Vertreiber, Berater und gewerbliche 
Pflanzenschutzmittelanwender  sollten vorgesehen werden. Die Anwender- und  
Verkäufersachkunde sind unabdingbar für eine  bestimmungsgemäße und sachgerechte 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

Amendamentul 6
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 utilizarea şi posibilele riscuri 
provenite din folosirea produselor 
fitosanitare, publicului larg trebuie să fie 
informat cu privire la avantajele şi 
dezavantajele, utilizarea şi riscurile, 
gestionarea responsabilă a produselor 
fitosanitare, precum şi cu privire la rolul 
acestora în agricultură şi în producţia 
alimentară.

Begründung

Die Information der Öffentlichkeit sollte objektiv sein und Risiken  und Nutzen des Einsatzes 
von Pflanzenschutzmitteln umfassen sowie zum verantwortungsbewussten Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln beitragen.

Amendamentul 7
Considerentul 10

(10) Pulverizarea aeriană a pesticidelor este 
susceptibilă ca fiind extrem de dăunătoare 
sănătăţii umane şi mediului, în special din 

(10) Pulverizarea aeriană a pesticidelor este 
susceptibilă ca fiind extrem de dăunătoare 
sănătăţii umane şi mediului, în special din 
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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.

cauza derivei de produse pulverizate. Prin 
urmare, aceasta trebuie supusă unei 
proceduri de autorizare pentru a garanta 
faptul că această metodă nu este folosită 
decât în cazul în care prezintă avantaje 
manifeste, inclusiv pentru mediu, în raport 
cu alte proceduri, sau atunci când nu există 
o soluţie viabilă.

Begründung

Das Sprühen aus der Luft ist in bestimmten Situationen, Lagen und Kulturen (Höhe der 
Kultur, Befallsstellen, Epidemien) als Ausbringungstechnik unabdingbar. Ziel muss es sein, 
unbürokratische und verwaltungstaugliche Regelungen für das Sprühen aus der Luft 
einzuführen. Gerade in Krisensituationen ist es notwendig, schnell auf akuten 
Schädlingsbefall zu reagieren.

Amendamentul 8
Considerentul 11

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

(11) Mediul acvatic este sensibil, în 
special, la produse fitosanitare. Prin 
urmare, este necesar să se acorde o atenţie 
deosebită evitării poluării apelor de 
suprafaţă sau subterane prin măsuri 
potrivite precum crearea de zone adecvate
de protecţie sau plantarea de garduri vii de-
a lungul cursurilor de apă pentru a reduce 
expunerea de mase de apă derivei de 
aerosoli, precum şi printr-o utilizare 
corespunzătoare. 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 produselor 
fitosanitare 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 produselor fitosanitare ar 
trebui redusă pe cât posibil sau chiar 
interzisă.
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Amendamentul 9
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. 
Măsurile de protecţie necesare în vederea 
realizării obiectivelor privind protecţia 
naturii trebuie adoptate în conformitate 
cu aceste dispoziţii. În alte locuri precum 
parcurile publice, terenurile de sport şi 
terenurile de joacă pentru copii, riscul de 
expunere a populaţiei la produse 
fitosanitare este ridicat. Prin urmare, în 
acele zone, folosirea produselor 
fitosanitare ar trebui redusă pe cât posibil 
sau chiar interzisă.

Begründung

Die Natura-2000-Flächen, die inzwischen mehr als 15% der landgebundenen 
Gemeinschaftsfläche umfassen, enthalten eine Vielzahl von landwirtschaftlich oder 
forstwirtschaftlich  genutzten Flächen, in denen der Pflanzenschutzmitteleinsatz nicht im 
Widerspruch zu den Erhaltungszielen steht. Dennoch ist es sinnvoll, durch einen 
entsprechenden Hinweis an das naturschutzrechtliche Instrumentarium zu erinnern.

Amendamentul 10
Considerentul 13

(13) Manipularea pesticidelor, inclusiv 
diluarea şi amestecarea substanţelor, 
curăţarea echipamentelor de aplicare după 
folosire, vidarea surplusului din rezervor, 
ambalajele goale şi pesticidele nefolosite 
expun oamenii şi mediul la un risc ridicat, 
de nedorit. Prin urmare, se cuvine să se 
prevadă măsuri specifice pentru acele 
activităţi în vederea completării măsurilor 
prevăzute în conformitate cu articolele 4 şi 
8 din Directiva 2006/12/CE a 

(13) Manipularea necorespunzătoare a 
produselor fitosanitare, inclusiv diluarea şi 
amestecarea substanţelor, curăţarea 
echipamentelor de aplicare după folosire, 
vidarea surplusului din rezervor, 
ambalajele goale şi produselor fitosanitare
nefolosite expun oamenii şi mediul la un 
risc ridicat, de nedorit. Prin urmare, se 
cuvine să se prevadă măsuri specifice 
pentru acele activităţi în vederea 
completării măsurilor prevăzute în 
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Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile şi 
articolele 2 şi 5 din Directiva 91/689/CEE 
a Consiliului din 12 decembrie 1991 
privind deşeurile periculoase. Acele măsuri 
specifice ar trebui să se adreseze, de 
asemenea, utilizatorilor neprofesionişti, 
deoarece, datorită lipsei de cunoştinţe în 
domeniu a acestora, este foarte posibil să 
aibă loc erori de manipulare.

conformitate cu articolele 4 şi 8 din 
Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind deşeurile şi articolele 2 şi 5 din 
Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 
decembrie 1991 privind deşeurile 
periculoase. Acele măsuri specifice ar 
trebui să se adreseze, de asemenea, 
utilizatorilor neprofesionişti, deoarece, 
datorită lipsei de cunoştinţe în domeniu a 
acestora, este foarte posibil să aibă loc 
erori de manipulare.

Amendamentul 11
Considerentul 19

(19) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive ar trebui 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare 
conferite Comisiei1. 

(19) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive trebuie 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999 de stabilire a normelor de exercitare a 
competenţelor de executare conferite 
Comisiei1.

1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. 1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23, modificat ultima dată 
prin Decizia 2006/512/CE (JO L. 200 din 
22.7.2006, p. 11).

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um den Text an die Bestimmungen des neuen 
Komitologiebeschlusses anzupassen.

Amendamentul 12
Articolul 2 alineatul (1)

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

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

Begründung

Maßnahmen nach der Richtlinie beziehen sich nicht auf die Gesamtheit aller Pestizide, 
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sondern nur auf Pestizide in der Form von Pflanzenschutzmitteln. Der im 
Kommissionsvorschlag verwendete Begriff Pestizide ist daher irreführend und  sollte im 
gesamten Text der Richtlinie durch das Wort Pflanzenschutzmittel ersetzt werden.

Amendamentul 13
Articolul 4 titlu şi alineatele (1) şi (2) 

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

pesticide

Planurile naţionale de acţiune în vederea 
reducerii riscurilor care rezultă din 
utilizarea produselor fitosanitare

(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 în vederea reducerii 
riscurilor pentru sănătatea umană şi cea 
animală, precum şi pentru mediu, care 
rezultă din utilizarea  produselor 
fitosanitare. Planurile naţionale de 
acţiune pot să includă şi planuri regionale 
pentru a lua în considerare anumite 
circumstanţe locale.

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,

- exigenţele unei protecţii eficiente a 
plantelor, 
- planificări bazate pe alte dispoziţii 
comunitare, privind utilizarea produselor 
fitosanitare, precum programele de 
măsuri prevăzute de Directiva 
2000/60/EC.

(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.

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

Planurile naţionale de acţiune sunt 
reexaminate cel puţin o dată la cinci ani şi 
orice modificare a acestora este semnalată 
Comisiei în termenul cel mai scurt. 
Comisia crează un portal internet pentru 
a informa publicul cu privire la planurile 
naţionale de acţiune, eventualele 
modificări şi principalele rezultate ale 
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punerii în practică a acestora.

Begründung

Amendamentul 14
Articolul 5

(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 iniţiere sau 
formare potrivită cu privire la utilizarea 
durabilă a produselor fitosanitare.
Cunoştinţele necesare pentru utilizarea 
corectă a  produselor fitosanitare trebuie 
să facă parte din formarea tuturor
utilizatorilor profesionişti.

Formarea va fi concepută astfel încât să 
asigure dobândirea de cunoştinţe suficiente 
privind subiectele enumerate la anexa I.

Iniţierea sau formarea va fi concepută 
astfel încât să asigure dobândirea de 
cunoştinţe suficiente privind subiectele 
enumerate la anexa I.

(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 doi ani de la data 
menţionată la articolul 20 alineatul (1), 
statele membre elaborează un sistem de 
evaluare. Atestarea unui nivel suficient de 
cunoaştere a conţinutului anexei I se face 
prin certificate corespunzătoare. Sistemul 
reglementează condiţiile pentru 
acordarea, perioada de valabilitate şi 
retragerea acestui certificat.

(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
de reglementare cu control menţionată la 
articolul 18 alineatul (2), poate modifica 
anexa I în vederea adaptării la progresul 
ştiinţific şi tehnic.

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten dazu beitragen,  die Grundanforderungen dieser Richtlinie auch 
durch entsprechende Aus- und Fortbildungsangebote zu erfüllen. Bei entsprechend 
vorgebildeten Personen können auch Vertiefungen von Einzelaspekten ausreichen.

Amendamentul 15
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Articolul 6

(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 produse 
fitosanitare, 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 produselor 
fitosanitare. Certificatul nu poate fi mai 
vechi de şapte ani.

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că vânzările de 
pesticide care nu sunt autorizate în 
vederea unei utilizări neprofesionale sunt 
rezervate utilizatorilor profesionişti, 
posesori ai unui certificat menţionat la 
articolul 5 alineatul (2).
(3) Statele membre solicită distribuitorilor 
care introduc pe piaţă pesticide destinate 
utilizării neprofesionale să furnizeze 
informaţii generale privind riscurile 
asociate utilizării pesticidelor, în special în 
ceea ce priveşte pericolele, expunerea, 
condiţiile potrivite de depozitare, utilizare 
şi aplicare, precum şi de eliminare.

(3) Statele membre solicită distribuitorilor 
de produse fitosanitare să furnizeze 
informaţii generale privind utilizarea 
corectă a produselor fitosanitare, în 
special în ceea ce priveşte eventualele 
riscuri, expunerea, condiţiile potrivite de 
depozitare, utilizare şi aplicare, precum şi 
de eliminare. Această cerinţă este valabilă 
şi în cazul vânzărilor prin internet.
În cazul în care cumpărătorul se află în 
posesia unui certificat eliberat în 
conformitate cu prevederile articolului 5 
alineatul (2), prezentarea acestuia este 
suficientă pentru achiziţionarea de 
produse fitosanitare.  

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

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

Begründung

Vertreiber, die Pflanzenschutzmittel verkaufen, müssen ausreichende Vorkehrungen treffen, 
damit die Kunden beim Verkauf angemessen über den fachgerechten Einsatz, mögliche 
Risiken, die sachgemäße Lagerung, Handhabung, Ausbringung und Entsorgung von 
Pflanzenschutzmitteln informiert werden.
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Amendamentul 16
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 gestionarea responsabilă a 
produselor fitosanitare, în special rolul 
acestora în agricultură şi în producţia 
alimentară, utilizarea şi riscurile, precum 
şi efectele posibile ale acestora asupra 
sănătăţii şi mediului, precum şi substitutele 
lor nechimice.

Begründung

Informationsprogramme sollten objektiv sein und die mit dem Pflanzenschutzmitteleinsatz
verbundenen Vor- und Nachteile umfassen.

Amendamentul 17
Articolul 8 alineatul (1) paragraful (2a) (nou)

Intervalul dintre inspecţii nu poate depăşi 
patru ani.

Amendamentul 18
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.

(5) Comisia, în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la 
articolul 18 alineatul (2), poate modifica 
anexa II în vederea adaptării la progresul 
tehnic.

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um den Text an die Bestimmungen des neuen 
Komitologiebeschlusses anzupassen.

Amendamentul 19
Articolul 9
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(1) Statele membre interzic pulverizarea 
aeriană la care se face referire la 
alineatele (2)-(6).

(1) Statele membre reglementează
pulverizarea aeriană a produselor 
fitosanitare.

(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). 

Acestea definesc şi aduc la cunoştinţa 
publicului culturile, zonele şi nevoile 
particulare de aplicare pentru care 
pulverizarea aeriană poate fi autorizată. 

În acest sens, acestea impun, cel puţin, 
următoarele criterii:

(3) Statele membre desemnează 
autorităţile competente pentru acordarea 
derogărilor şi informează Comisia în 
acest sens.
(4) Derogările 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, 
sau pulverizarea aeriană trebuie să prezinte 
avantaje, de exemplu, din punct de vedere 
al impacturilor reduse asupra sănătăţii şi a 
mediului, în raport cu aplicarea terestră a 
produselor fitosanitare;

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

(b) nu se vor folosi decât produse 
fitosanitare pentru care pulverizarea 
aeriană nu este interzisă, ţinându-se cont 
de eventualele efecte ale utilizării acestor 
produse asupra sănătăţii umane şi a 
mediului, precum şi de disponibilitatea 
altor soluţii practicabile; 

(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) în cazul utilizării de elicoptere, 
rampele acestora trebuie echipate cu duze 
de injecţie pentru a limita deriva. 

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

(2) 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 
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alineatul (1).
(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). 

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

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

(3) Autorităţile competente păstrează o 
evidenţă scrisă a cu privire la pulverizarea 
aeriană.

Begründung

Das Sprühen aus der Luft ist in bestimmten Situationen, Lagen und Kulturen (Höhe der 
Kultur, Befallsstellen, Epidemien) als Ausbringungstechnik unabdingbar. Ziel muss es sein, 
unbürokratische und verwaltungstaugliche Regelungen für das Sprühen aus der Luft 
einzuführen .Gerade  in Krisensituationen ist notwendig, schnell auf akuten Schädlingsbefall 
zu reagieren.

Amendamentul 20
Articolul 10

(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 produse fitosanitare în 
apropierea maselor de apă, se acordă 
prioritate:

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

(a) unei selecţii de produse care nu sunt 
dăunătoare pentru mediul acvatic; 

(b) celor mai eficiente tehnici de aplicare, 
precum şi la folosirea materialului de 
aplicare prin care se limitează deriva.

(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 

(2) Statele membre se asigură, prin măsuri 
corespunzătoare, că planurile naţionale 
de acţiune cuprind măsuri în special 
pentru a proteja zonele de captare a apei 
potabile stabilite în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (3) din Directiva 
2000/60/CE. În acest sens, se va ţine cont 
de riscurile de poluare ca urmare a 
derivei sau a expirării produselor 
fitosanitare, precum şi de caracteristicile 
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riscurile de poluare şi de caracteristicile 
agricole ale zonelor respective.

zonei 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.

(3) Statele membre se asigură că se iau 
măsuri potrivite pentru a limita deriva 
aeriană a produselor fitosanitare 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.

(4) Statele membre se asigură, prin măsuri 
corespunzătoare, că riscul de formare de 
şiroaie în apele de suprafaţă sau în 
canalele de scurgere se va reduce pe cât 
posibil sau va fi total exclus atunci când 
se aplică produse fitosanitare 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. 

Begründung

In der Wasserrahmenrichtlinie sind grundlegende Regelungen und Maßnahmen zum Schutz 
der aquatischen Umwelt vorgesehen. Bei der Durchführung der Wasserrahmenrichtlinie ist 
jedoch besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
geboten. Deshalb müssen die nationalen Aktionspläne eindeutig und klar regeln, was beim 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu beachten ist, auch in Bezug auf das Ausbringen, 
Abstände (Pufferzonen) und Lagerung im Bereich der Wasserläufe und Wasserschutzgebiete.

Amendamentul 21
Articolul 11 alineatul (2)

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

Măsurile menţionate la literele (a) şi (b) 
se bazează pe rezultatele
evaluărilor de riscuri pertinente.

Amendamentul 22
Articolul 13

Managementul integrat al organismelor 
dăunătoare

Bună practică profesională în materie de 
protecţia plantelor şi managementul 
integrat al organismelor dăunătoare

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru promovarea agriculturii 

(1) Statele membre se asigură că toţi 
utilizatorii profesionişti aplică criteriile 
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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.

generale pentru o bună practică 
profesională în materie de protecţia 
plantelor, prevăzute la anexa III.

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

(2) Statele membre adoptă măsuri 
corespunzătoare pentru promovarea unor 
metode care necesită utilizarea în cantităţi 
limitate a produselor fitosanitare, precum 
metoda managementului 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.

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

(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) Statele membre asigură aplicarea 
criteriilor generale pentru modelul 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare, prevăzute la anexa IV.

(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) Modificările la anexele III şi IV se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare menţionată la articolul 18 
alineatul (2).

(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 măsurile 
adecvate de stimulare a utilizatorilor 
profesionişti de a pune în aplicare linii 
directoare sectoriale pentru 
managementul integrat al organismelor 
dăunătoare, specifice diferitelor culturi.
Aceste linii directoare pot fi definite şi de 
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către organizaţiile utilizatorilor 
profesionişti. Planurile naţionale de 
acţiune ale statelor membre, menţionate 
la articolul 4, fac referire la linii 
directoare corespunzătoare. 

(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) Până la 30 iunie 2013, statele membre 
întocmesc un raport către Comisie privind 
punerea în aplicare a alineatelor (1) şi (4) 
şi, în special, punerea în aplicare a 
condiţiilor necesare de aplicare a 
managementului integrat al organismelor 
dăunătoare.

(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.

Begründung

Es werden EU-einheitliche Kriterien für die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz und für 
den integrierten Pflanzenschutz geschaffen. Die entsprechenden Kriterien sind in Anhang III 
und IV weiter konkretisiert, um die Durchführung auf mitgliedstaatlicher Ebene zu 
erleichtern. Anpassungen an den Stand von Wissenschaft und Technik erfolgen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des neuen Komotologiebeschlusses.

Amendamentul 23
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 de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 18 alineatul (2). Până la adoptarea 
indicatorilor respectivi, statele membre pot 
continua să folosească indicatorii naţionali 
existenţi sau pot adopta indicatorii 
potriviţi.

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um den Text an die Bestimmungen des neuen 
Komitologiebeschlusses anzupassen.
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Amendamentul 24
Articolul 15

Comisia trimite în mod regulat 
Parlamentului European şi Consiliului un 
raport privind progresul înregistrat în ceea 
ce priveşte punerea în aplicare a acestei 
directive, însoţit, după caz, de propunerile 
de amendamente.

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

Begründung

Eine einheitliche Überprüfung ist sinnvoll um Trends zu ermitteln.

Amendamentul 25
Articolul 18 alineatele (2) şi (3)

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispoziţiile articolului 8.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5a 
alineatele (1) - (4) şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8.

(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 
7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispoziţiile articolului 8.
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte 
la trei luni.

Begründung

Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um den Text an die Bestimmungen des neuen 
Komitologiebeschlusses anzupassen.

Amendamentul 26
Anexa I titlu şi partea introductivă

Programe de formare Programe de iniţiere sau formare

Programele de formare sunt concepute 
astfel încât să permită dobândirea de 
cunoştinţe suficiente privind următoarele 
subiecte:

Programele de iniţiere sau formare sunt 
concepute astfel încât să permită 
dobândirea de cunoştinţe suficiente privind 
următoarele subiecte:
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Begründung

Dieser Änderungsantrag passt Anhang I an die Vorgaben in Artikel 5 an (vgl. ÄA zu Artikel 
5).

Amendamentul 27
Anexa IIa (nouă)

Anexa IIa
Criterii de bună practică profesională în 
materie de protecţia plantelor
(1) Măsuri preventive
- Sisteme de cultivare, tipuri de culturi, 
rotaţia culturilor, pregătirea solului, 
precum şi determinarea perioadelor de 
însămânţare şi plantare sunt adaptate la 
locaţia şi la circumstanţele respective, 
pentru a se evita invazia dăunătorilor.
- Se acordă prioritate soiurilor care 
manifestă toleranţă sau rezistenţă la 
principalele organisme dăunătoare 
specifice zonei respective. 
(2) Evaluarea contaminării
- În luarea deciziilor cu privire la 
măsurile corespunzătoare de protejare a 
culturilor, se apelează la serviciile de 
consultanţă disponibile.
- Dezvoltarea şi starea sanitară a 
plantelor, a culturilor şi a produselor 
obţinute din acestea sunt ţinute sub 
observaţie. Contaminarea cu organisme 
dăunătoare este evaluată din perspectiva 
necesităţii adoptării unei măsuri de 
protejare a culturilor.
(3) Utilizarea de produse fitosanitare 
- În măsura în care nu sunt disponibile 
alte măsuri practicabile de protejare a 
culturilor, este posibilă utilizarea unui 
produs fitosanitar.  
- Se folosesc doar produse fitosanitare 
corespunzătoare, autorizate pentru 
domeniul respectiv de aplicare, 
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respectându-se instrucţiunile de folosire.    
- În prepararea soluţiilor de tratament se 
acordă o atenţie deosebită protecţiei 
utilizatorului, a peroanelor terţe şi a 
ecosistemului.     
- Utilizatorul profesionist trebuie să deţină 
un certificat în conformitate cu 
prevederile articolului 5. 
- Se folosesc doar echipamente de 
aplicare corespunzătoare şi în deplină 
stare de funcţionare, testate în 
conformitate cu articolul 8.
- Deriva se evită în măsura posibilului.
- Soluţiile reziduale şi lichidele de 
curăţare se aplică în zona de tratament 
diluate corespunzător. Deversarea 
acestora pe cursuri de apă sau în 
canalizări reprezintă o încălcare a 
principiilor bunei practici profesionale.

Begründung

In Anhang II a (neu) sollen die allgemeinen Kriterien für die gute fachliche Praxis für die 
gewerblichen Anwender im Zusammenhang mit Artikel 13 (vgl. ÄA zu Artikel 13) beschrieben 
werden.

Amendamentul 28
Anexa IIb (nouă)

Anexa IIb
Criterii generale pentru managementul 
integrat al organismelor dăunătoare
(1) Măsurile preventive de protecţie 
împotriva organismelor dăunătoare 
cuprind: 
- rotaţia corespunzătoare a culturilor;
- utilizarea unor tehnici şi proceduri de 
cultivare corespunzătoare (de exemplu, în 
ceea ce priveşte pregătirea seminţelor, 
determinarea intervalului pentru 
însămânţare şi a densităţii acesteia, 
pregătirea solului în vederea conservării, 
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însămânţarea directă, măsuri de igienă, 
curăţarea copacilor);  
- cultivarea de soiuri rezistente/tolerante 
şi utilizarea de seminţe şi răsaduri 
certificate;
- fertilizarea echilibrată, ameliorarea şi 
irigarea/stropirea cu apă în conformitate 
cu principiile unei bune practici 
profesionale;
- prevenirea extinderii dăunătorilor prin 
intermediul uneltelor agricole (de 
exemplu, prin curăţarea regulată a 
acestora);
- protecţia şi promovarea organismelor 
utile, de exemplu, prin intermediul unor  
măsuri corespunzătoare de protejare a 
culturilor sau prin folosirea 
infrastructurii ecologice atât în interiorul 
cât şi în afara ariilor de cultivare.
(2) În măsura în care este posibil, 
protejarea culturilor se va realiza prin 
metode şi proceduri adecvate. Acestea 
includ sisteme de prognozare, avertizare şi 
diagnosticare ştiinţifice şi practicabile, 
precum şi utilizarea de servicii 
profesionale de consiliere. 
(3) Bazându-se pe metodele de protejare a 
culturilor, utilizatorul profesionist decide 
dacă şi când aplică măsuri directe de 
protejare a culturilor. În acest sens, datele 
ştiinţifice cu privire la valoarea daunelor 
vor reprezenta o componentă importantă 
în procesul de decizie. Astfel de date cu 
privire la valoarea daunelor la nivel 
regional vor fi luate în considerarea 
înainte de aplicarea unui produs 
fitosanitar. 
(4) Procedurile biologice, mecanice şi alte 
metode nechimice sunt preferabile 
produselor fitosanitare chimice dacă 
acestea ar permite o combatere 
satisfăcătoare iar efectele pe plan 
economic sunt luate în calcul.   
(5) Produsul fitosanitar care trebuie 
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aplicat este cât se poate de specific pentru 
organismul vizat şi are cele mai puţine 
efecte secundare pentru utilizator, 
organismele nevizate şi mediu. 
(6) În folosirea produselor fitosanitare şi 
în cazul altor intervenţii, utilizatorul  
profesionist ia în considerarea cantitatea 
necesară, de exemplu, reducând 
cantitatea care trebuie aplicată şi 
numărul aplicărilor sau tratând doar o 
parte din aria respectivă. În acest sens, se 
va avea în vedere reuşita acţiunii de 
combatere şi împiedicarea dezvoltării 
rezistenţei organismului vizat. 
(7) În cazul în care se cunoaşte riscul 
dezvoltării rezistenţei la produse 
fitosanitare a acestor organisme, fapt care 
determină necesitatea unor aplicări mai 
frecvente sau doze mai ridicate, se adoptă 
strategiile existente de prevenire a 
rezistenţei în vederea menţinerii eficienţei 
produsului fitosanitar. Acestea includ, în 
special, înlocuirea ingredientului activ cu 
ingredienţi care acţionează în mod diferit. 
(8) Utilizatorul profesionist verifică, pe 
baza documentaţiei existente, utilizarea 
produselor fitosanitare şi succesul 
metodelor de protejare a culturilor care s-
au utilizat. 

Begründung

In Anhang II b (neu) sollen die  Kriterien für das Leitbild des integrierten Pfanzenschutzes  im 
Zusammenhang mit Artikel 13 Absatz 4 beschrieben werden (vgl. ÄA zu Artikel 13).
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Mit der Annahme des 6. Umweltaktionsprogramms haben das Europäische Parlament und der 
Rat anerkannt, dass die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt weiter verringert werden muss. Sie betonen die Notwendigkeit eines 
umweltverträglicheren Umgangs mit Pestiziden und plädieren für einen zweigleisigen Ansatz:
- volle Umsetzung und angemessene Überprüfung des geltenden Rechtsrahmens,
- Entwicklung einer thematischen Strategie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden.

In ihrer Mitteilung "Hin zu einer thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von 
Pestiziden" (KOM(2006)372) legt die Kommission die verschiedenen Massnahmen dar, mit 
denen die Strategie umgesetzt werden soll. Der vorliegende Richtlinienvorschlag soll zur 
Umsetzung der  thematischen Strategie im Hinblick auf die Schaffung eines Aktionsrahmens 
für eine nachhaltige Nutzung von Pflanzenschutzmitteln beitragen.

Anwendungsbereich

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass der Titel des vorgelegten 
Richtlinienvorschlages missverständlich ist. Wie die Kommission selbst einräumt, geht es bei 
dem Richtlinienvorschlag  um die Regulierung einer besonderen Gruppe von Pestiziden, 
nämlich Pestiziden in Form von Pflanzenschutzmitteln. Daher sollte im gesamten Text der 
Richtlinie der Begriff "Pestizide" durch "Pflanzenschutzmittel" ersetzt werden. Dies sollte im 
gesamten Text der Richtlinie ausdrücklich klargestellt werden. Eine etwaige Erweiterung des 
Anwendungsbereiches zu einem späteren Zeitpunkt wird damit nicht ausgeschlossen, sollte 
aber mit dem Europäischen Parlament beraten werden. 

Zielsetzung

Entsprechend den Vorgaben des 6. Umweltaktionsprogrammes sowie der thematischen 
Strategie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden muss es nach Auffassung der 
Berichterstatterin im Rahmen der Richtlinie in erster Linie darum gehen, die mit der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verbundenen Risiken und Auswirkungen für bzw. auf 
die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verringern. Entsprechende Massnahmen 
müssen jedoch verhältnismässig sein. Insofern sind  auch die Vorteile in Betracht zu ziehen, 
die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sein können, etwa im Hinblick auf 
die Qualität der Produktion und die Maximierung von Erträgen.

Nationale Aktionspläne  

Die Berichterstatterin teilt die Auffassung der Kommission, dass es in erster Linie Sache der 
Mitgliedstaaten sein sollte, im Rahmen nationaler Aktionspläne zur Risikoreduzierung des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln beizutragen. Nur so kann in angemessener Weise den 
unterschiedlichen Bedingungen und Gegebenheiten auf lokaler Ebene Rechnung getragen 
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werden.

Sachkunde und Information

Nach Ansicht der Berichterstatterin sollten gewerbliche Anwender, Vertreiber und Berater 
durch entsprechende Aus- und Fortbildungsmassnahmen ihre Kenntnisse über den 
sachgerechten Umgang mit Pflanzenschutzmitteln verbessern. Die Öffentlichkeit sollte durch 
entsprechende Programme in geeigneter Weise über Möglichkeiten für den sachgerechten 
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln informiert werden.

Technische Regelungen

Pestizidausbringungsgeräte sollten in regelmässigen Abständen technisch überprüft werden. 
Das Sprühen aus der Luft ist  nach Auffassung der Berichterstatterin von den Mitgliedstaaten 
durch festumschriebene Vorraussetzungen zu regeln. 

Aquatische Umelt

In der Wasserrahmenrichtlinie sind grundlegende Regelungen und Maßahmen zum Schuz der 
aquatischen vorgesehen. Bei der Durchführung der Wasserrahmenrichtlinie ist jedoch  
besondere Aufmerksamkeit in Hinblick auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
erforderlich. Deshalb müssen die nationalen Aktionspläne eindeutig und klar regeln, was beim 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu beachten ist, auch in Bezug auf das Ausbringen, 
Abstände (Pufferzonen) und Lagerung im Bereich der Wasserläufe und Wasserschutzgebiete. 

Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz und integrierter Pflanzenschutz

Nach Meinung der Berichterstatterin wird es auch künftig nötig sein, den Pflanzenschutz  
gezielt weiterzuentwickeln. Deshalb werden weiterhin zwei Ebenen benötigt: Die gute 
fachliche Praxis und der integrierte Pflanzenschutz.  Die in den Anhängen III und IV  
dargestellten Kriterien beschreiben den Rahmen, in dem sich die gute fachliche Praxis im 
Pflanzenschutz und der integrierte Pfanzenschutz in der Europäischen Union bewegen kann. 
Die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz soll die Grundanforderungen umschreiben, die 
von jedem einzuhalten sind, der Pflanzenschutzmaßnahmen durchführt.
Unter Berücksichtigung der regionalen Bedingungen (z.B. von Landwirtschaft, Witterung und 
Naturhaushalt) formulieren die Mitgliedstaaten oder berufständische Verbände auf Basis der 
in Anhang IV beschriebenen allgemeinen Kriterien für den integrierten Pflanzenschutz kultur-
oder sektorspezifische Richtlinien für den integrierten Pflanzenschutz. Der integrierte 
Pflanzenschutz ist das Leitbild des Pflanzenschutzes in der Europäischen Union und damit 
Innovationsmotor für den Pflanzenschutz. Der integrierte Pflanzenschutz kann auch 
Maßnahmen umfassen, die höhere ökonomische Risiken in Kauf nehmen, um Einsparungen 
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen und Risiken durch die 
Anwendung zu mindern. Die Anwendung dieser Richtlinien ist freiwillig und kann durch 
besondere Anreize gefördert werden.
In gewissen Zeitabständen sollte überprüft werden, inwieweit die allgemeinen Kriterien für 
die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz und die allgemeinen Kriterien für den integrierten 
Pflanzenschutz dem Stand von Wissenschaft und Technik und dem allgemeinen Fortschritt 
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anzupassen sind. Entsprechende Anpassungen sollten im Komitologieverfahren erfolgen. 
Wichtige Grundlage für eine Diskussion über die Anhänge werden die Berichte der 
Mitgliedstaaten sein.
Mit der Zweigliedrigkeit des Ansatzes wird sichergestellt, dass immer auch die Möglichkeit 
besteht, mehr Einsatz für die Umwelt zu bringen und für diesen gegebenenfalls auch 
entschädigt zu werden. Andererseits wird die gute fachliche Praxis einen Anreiz bieten, 
entsprechend dem Vorbild des integrierten Pflanzenschutzes zu arbeiten. 


