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DIREKTIVAT

DIREKTIVA 2009/128 / EC E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT e 21
TETOR 2009

themelimin një kuadri për veprimin e Komunitetit për të arritur përdorimin e qëndrueshëm të
pesticideve (Tekst me EEA)

KAPITULLI I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Lënda

Kjo Direktivë krijon një kornizë për të arritur një
përdorim  të  qëndrueshëm  të  pesticideve  duke
ulur  rreziqet  dhe  ndikimet  e  përdorimit  të
pesticideve në shëndetin e njeriut dhe mjedisin
dhe promovimin e përdorimit të menaxhimit të
integruar të dëmtuesve dhe të qasjeve alternative
apo  teknika  të  tilla  si  alternativa  jo-kimike  të
pesticideve.

Neni 2

Qëllimi

1.  Kjo  Direktivë  zbatohet  për  të  pesticidet  të
cilat  janë produkte për mbrojtjen e bimëve siç
përcaktohet në pikën 10 (a) të nenit 3. 

2. Kjo Direktivë do të zbatohet pa paragjykuar
ndonjë  legjislacioni  tjetër  përkatës  të
Komunitetit.

3.  Dispozitat  e  kësaj  Direktive  nuk  ndalojnë
shtetet anëtare të zbatojnë parimet e parandalues 
në  kufizimin  ose  ndalimin  e  përdorimit  të
pesticideve në rrethana ose fusha të veçanta.

Neni 3

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj Direktive, do përdoren 
përkufizimet e mëposhtme:

1. ‘Përdoruesi profesional”  nënkupton çdo 
person që përdor pesticidet në fushën e 
aktiviteteve të tyre profesionale, duke përfshirë 
operatorët, teknikë, punëdhënësit dhe personat e 
vetëpunësuar, si në bujqësi dhe sektorë të tjerë;

2.  'distributor’ nënkupton çdo person fizik ose
juridik i  cili  vë  në dispozicion një  pesticid në
treg,  duke  përfshirë  tregtarët  me  shumicë,
shitësit, shitësit dhe furnizuesit;

3. ‘këshilltar’ nënkupton çdo person që ka fituar
njohuri  të  përshtatshme  dhe  këshillon  mbi
menaxhimin  e  dëmtuesve  dhe  sigurinë  e
përdorimit  të  pesticidet,  në  kontekstin  e  një
kapaciteti  profesional  ose  shërbim  komercial,
duke  përfshirë  vetë-punësuar  dhe  këshilluese
publike  shërbimet  private,  agjentët  tregtare,
prodhuesit  e  ushqimit  dhe  pakicë  ku  është  e
aplikueshme;

4.  ‘pajisjet  për  aplikimin  e  pesticideve’
nënkupton çdo aparat  të destinuara posaçërisht
për  aplikimin  e  pesticidet,  përfshirë  pajisje  që
janë  thelbësore  për  funksionimin  efektiv  të
pajisjeve të tilla, si pipëzat, manometrat, filtrat,
sitat dhe pajisjeve të pastrimit për tanke;

5.  'spërkatje  ajrore'  do  të  thotë  aplikimi  i
pesticidet  nga  një  aeroplan  (avion  ose
helikopter);
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6.  ‘Menaxhimi  i  integruar  të  dëmtuesve'  do të
thotë shqyrtim i kujdesshëm i të gjitha metodave
në  dispozicion  për  mbrojtjen  e  bimëve  dhe
integrimin  e  mëvonshëm  të  masave  të
përshtatshme  që  dekurajojnë  zhvillimin  e
popullatave të organizmave të dëmshëm dhe të
mbajnë përdorimin e produkteve për mbrojtjen e
bimëve dhe forma të tjera të ndërhyrjes në nivele
që  janë  ekonomikisht  dhe  ekologjikisht  të
justifikuar dhe për të zvogëluar apo minimizuar
rreziqet  për  shëndetin  e  njeriut  dhe  mjedisin.
'Kontrollit  të  integruar’  thekson  rritjen  e  një
kulture  të  shëndoshë  me  përçarje  të  vogël  të
mundshëm  të  agro-ekosistemit  dhe  inkurajon
mekanizmat natyrore të kontrollit të dëmtuese;

7. 'treguesit e rrezikut’ nënkupton rezultatin e një
metode  të  llogaritjes  që  është  përdorur  për  të
vlerësuar rrezikun e pesticideve në shëndetin e
njeriut dhe / ose në mjedis;

8.  'metoda  jo-kimike’  nënkupton  metoda
alternative për pesticidet kimike për mbrojtjen e
bimëve  dhe  për  menaxhimin  e  dëmtuesve,
bazuar në teknikat agronomike të tilla si ato të
përmendura  në  pikën  1  të  Aneksit  III,  ose
metodat  fizike,  mekanike  apo  biologjike
kontrollit të dëmtuesve;

9. termi 'ujë sipërfaqësor' dhe ‘ujë nëntokësorë’
kanë  të  njëjtin  kuptim  si  në  Direktivën
2000/60/EC;

10. ‘pesticid’ nënkupton:

a)  produkt  për  mbrojtjen  e  bimëve,  siç
përcaktohet në Rregulloren (KE) Nr 1107/2009;

b) një produkt biocid siç përcaktohet në 98/8/EC
e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 16
shkurt  1998  lidhur  me  vendosjen  në  treg  të
produkteve biocide.1

1 OJ L 123, 24.4.1998, p. 1.
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