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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

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

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

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și 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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția 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 evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acțiuni 
comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor 
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția comună a Consiliului (6124/2008 – C6-0323/2008),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2006)0373),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (A6-0000/2008),

1. aprobă poziția comună astfel cum a fost modificată;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Poziția comună a Consiliului
Articolul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
pentru realizarea unei utilizări durabile a 
pesticidelor prin reducerea riscurilor și a 
efectelor acestora asupra sănătății umane și 
asupra mediului și prin promovarea 
utilizării gestionării integrate a dăunătorilor 
și a unor tehnici sau abordări alternative.

Prezenta directivă stabilește un cadru 
pentru realizarea unei utilizări durabile a 
pesticidelor prin reducerea, în 
conformitate cu principiul precauției, a
riscurilor și a efectelor acestora asupra 
sănătății umane și asupra mediului și prin 
promovarea utilizării gestionării integrate a 
dăunătorilor și a unor tehnici sau abordări 
alternative și nechimice.

(reia amendamentul 18 din prima lectură)
                                               
1 Texte adoptate, 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Or. de

Amendamentul 2

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

3. „consilier” înseamnă orice persoană care 
oferă consultanță în ceea ce privește 
gestionarea dăunătorilor și utilizarea în 
siguranță a pesticidelor, în cadrul 
exercitării unei capacități profesionale sau 
al prestării unui serviciu comercial, 
inclusiv serviciile private de consultanță 
independente și serviciile publice de 
consultanță, agenții comerciali, 
producătorii de produse alimentare și 
detailiștii, dacă este cazul.

3. „consilier” înseamnă orice persoană care
are o formare inițială și o formare 
suplimentară la un nivel stabilit de unul 
dintre statele membre și care oferă 
consultanță în ceea ce privește gestionarea 
dăunătorilor și utilizarea în siguranță a 
pesticidelor, în cadrul exercitării unei 
capacități profesionale sau al prestării unui 
serviciu comercial, inclusiv serviciile 
private de consultanță independente și 
serviciile publice de consultanță, agenții 
comerciali, producătorii de produse 
alimentare și detailiștii, dacă este cazul.

Or. de

(reia amendamentul 24 din prima lectură)

Amendamentul 3

Poziția comună a Consiliului
Articolul 3 – alineatul 7a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(7a) „metode nechimice de protecție a 
plantelor și de gestionare a organismelor 
dăunătoare și a culturilor” înseamnă 
utilizarea unor tehnici de gestionare a 
organismelor dăunătoare care nu se 
bazează pe proprietăți chimice; printre 
metodele nechimice de protecție a 
plantelor și de gestionare a organismelor 
dăunătoare și a culturilor se numără 
rotația, controlul fizic și mecanic și 

Adlib Express Watermark



PR\744498RO.doc 7/11 PE412.105v02-00

RO

gestionarea prădătorilor naturali. 

Or. de

(reia amendamentul 27 din prima lectură)

Amendamentul 4

Poziția comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatele 1 și 2

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre adoptă planuri 
naționale de acțiune pentru a stabili 
obiective, măsuri și calendare în vederea 
reducerii riscurilor și a efectelor utilizării 
pesticidelor asupra sănătății umane și 
asupra mediului și în vederea încurajării 
dezvoltării și introducerii gestionării 
integrate a dăunătorilor și a unor abordări 
sau tehnici alternative, pentru a reduce 
dependența de utilizarea pesticidelor.

(1) Statele membre adoptă planuri 
naționale de acțiune pentru a stabili 
obiective, măsuri și calendare în vederea 
reducerii riscurilor și a efectelor utilizării 
pesticidelor asupra sănătății umane și 
asupra mediului și în vederea încurajării 
dezvoltării și introducerii gestionării 
integrate a dăunătorilor și a unor abordări 
sau tehnici alternative, pentru a reduce 
dependența de utilizarea pesticidelor.

La întocmirea și revizuirea planurilor 
naționale de acțiune, statele membre țin 
seama de implicațiile sociale, economice, 
de mediu și de sănătate ale măsurilor 
prevăzute. Statele membre prezintă în 
planurile naționale de acțiune modalitățile 
prin care vor pune în aplicare măsuri care 
se întemeiază pe dispozițiile articolelor 5-
14, pentru a atinge obiectivele menționate 
la primul paragraf din acest alineat.

La întocmirea și revizuirea planurilor 
naționale de acțiune, statele membre țin 
seama de implicațiile sociale, economice, 
de mediu și de sănătate ale măsurilor 
prevăzute. Statele membre prezintă în 
planurile naționale de acțiune modalitățile 
prin care vor pune în aplicare măsuri care 
se întemeiază pe dispozițiile articolelor 5-
14, pentru a atinge obiectivele menționate 
la primul paragraf din acest alineat.
Planurile naționale de acțiune iau în 
considerare planurile prevăzute în alte 
acte comunitare referitoare la utilizarea 
pesticidelor, precum măsurile planificate 
în conformitate cu Directiva 2000/60/CE.

(2) Până la….* statele membre comunică 
planurile lor naționale de acțiune Comisiei 
și celorlalte state membre.

(2) Până la….* statele membre comunică 
planurile lor naționale de acțiune Comisiei 
și celorlalte state membre.

Planurile naționale de acțiune sunt 
reexaminate cel puțin o dată la cinci ani; 
orice modificare a acestora este semnalată 

Planurile naționale de acțiune sunt 
reexaminate cel puțin o dată la trei ani; 
orice modificare a acestora este semnalată 
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Comisiei în termenul cel mai scurt. Comisiei în termenul cel mai scurt.

Or. de

(reia amendamentele 38 și 42 din prima lectură)

Amendamentul 5

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 - alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toți 
utilizatorii profesioniști, distribuitorii și 
consilierii au acces la o formare 
corespunzătoare. Aceasta include formarea 
inițială și formarea suplimentară în vederea 
dobândirii și actualizării cunoștințelor, 
după caz. 

(1) Statele membre se asigură că toți 
utilizatorii profesioniști, distribuitorii și 
consilierii au acces la o formare 
corespunzătoare și organizată independent. 
Aceasta include formarea inițială și 
formarea suplimentară în vederea
dobândirii și actualizării cunoștințelor, 
după caz. În acest scop, se stabilesc 
cerințe minime obligatorii în întreaga 
Uniune.  

Or. de

(reia amendamentul 48 din prima lectură)

Amendamentul 6

Poziția comună a Consiliului
Articolul 6 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
acei distribuitori care vând pesticide 
utilizatorilor profesioniști au suficienți 
angajați posesori ai unui certificat de tipul 
celui menționat la articolul 5 alineatul (2). 
Aceste persoane se află la dispoziția 
clienților la momentul vânzării pentru a le 
oferi informații privind utilizarea 
pesticidelor și instrucțiuni de siguranță 
referitoare la produsele în cauză, cu privire 

(1) Statele membre se asigură că
distribuitorii au suficienți angajați posesori 
ai unui certificat de tipul celui menționat la 
articolul 5 alineatul (2). Aceste persoane se 
află la dispoziția clienților la momentul 
vânzării pentru a le oferi informații privind 
utilizarea pesticidelor și instrucțiuni de 
siguranță referitoare la produsele în cauză, 
cu privire la sănătatea umană și mediu.
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la sănătatea umană și mediu.

Or. de

(reia parțial amendamentul 54 din prima lectură)

Amendamentul 7

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

Statele membre iau măsuri în vederea 
informării publicului și a promovării și 
facilitării programelor de sensibilizare și a 
punerii la dispoziția publicului de 
informații precise și echilibrate privind 
pesticidele, în special privind riscurile pe 
care le prezintă acestea în ceea ce privește 
sănătatea umană, organismele expuse 
accidental și mediul, precum și utilizarea 
de metode alternative nechimice.

Statele membre iau măsuri în vederea 
informării publicului și a promovării și 
facilitării programelor de sensibilizare și a 
punerii la dispoziția publicului de 
informații precise și echilibrate privind 
pesticidele, în special privind avantajele și
riscurile în ceea ce privește sănătatea 
umană, organismele expuse accidental și 
mediul, precum și utilizarea de metode 
alternative nechimice.

Statele membre instituie sisteme 
obligatorii de culegere a informațiilor cu 
privire la cazurile de intoxicații acute și 
cronice cu pesticide, în special în rândul 
operatorilor de pesticide, al lucrătorilor și 
al rezidenților.

Or. de

(reia amendamentul 59, alineatul (2) din prima lectură)

Amendamentul 8

Poziția comună a Consiliului
Articolul 12 – alineatul 1 – introducere

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că următoarele 
operațiuni efectuate de utilizatori 

(1) În cadrul planurilor naționale de 
acțiune, statele membre adoptă, pe baza 
unor evaluări corespunzătoare ale 
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profesioniști și, după caz, de distribuitori,
nu pun în pericol sănătatea umană sau
mediul:

riscurilor, măsurile necesare pentru a se 
asigura că următoarele operațiuni efectuate 
de utilizatori profesioniști și, după caz, de 
distribuitori nu pun în pericol sănătatea 
umană și mediul:

Or. de

(reia amendamentul 78, alineatul (1) din prima lectură)

Amendamentul 9

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(4a) Prin culegerea datelor nu se pot 
impune agricultorilor și viticultorilor din 
Comunitate cerințe suplimentare privind 
documentele și nici cerințe nejustificate 
de notificare a informațiilor. 

Or. de

(reia amendamentul 99 din prima lectură)

Amendamentul 10

Poziția comună a Consiliului
Articolul 16a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

Articolul 16a
Schimbul de informații și bune practici

Comisia creează o platformă pentru 
schimbul de informații și bune practici în 
domeniul utilizării durabile a pesticidelor 
și al managementului integrat al 
organismelor dăunătoare.

Or. de
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(reia amendamentul 102 din prima lectură)

Amendamentul 11

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – punctul 3

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

3. Noțiuni privind strategiile și tehnicile de 
gestionare integrată a dăunătorilor, 
strategiile și tehnicile de gestionare 
integrată a culturilor, principiile agriculturii 
ecologice, informații privind principiile 
generale, precum și orientări specifice 
pentru anumite culturi sau sectoare cu 
privire la gestionarea integrată a 
dăunătorilor.

3. Noțiuni privind strategiile și tehnicile de 
gestionare integrată a dăunătorilor, 
strategiile și tehnicile de gestionare 
integrată a culturilor, principiile agriculturii 
ecologice, tehnici de control biologic al 
organismelor dăunătoare, informații 
privind principiile generale, precum și 
orientări specifice pentru anumite culturi 
sau sectoare cu privire la gestionarea 
integrată a dăunătorilor.

Or. de

(reia parțial amendamentul 111 din prima lectură)

Amendamentul 12

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – punctul 5a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

5a. Abordări bazate pe risc, care țin 
seama de variabilele relevante pentru
bazinele hidrografice locale, precum 
clima, tipurile de sol și de culturi și 
pantele. 

Or. de

(reia parțial amendamentul 119 din prima lectură)
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