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Poprawki Parlamentu 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 19 
Punkt uzasadnienia 2 

(2) Różnice dotyczące najwyższych 
dopuszczalnych krajowych poziomów 
pozostałości pestycydów mogą tworzyć 
bariery w handlu produktami wymienionymi 
w załączniku I do Traktatu i produktami 
pochodnymi pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz pomiędzy krajami 
trzecimi i Wspólnotą. Odpowiednio, w 
interesie swobodnego przepływu towarów, 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz w celu ochrony 
konsumentów, stosownym jest ustalenie na 
poziomie Wspólnoty najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
(NDP) dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. 
 

(2) Różnice dotyczące najwyższych 
dopuszczalnych krajowych poziomów 
pozostałości pestycydów mogą tworzyć 
bariery w handlu produktami wymienionymi 
w załączniku I do Traktatu i produktami 
pochodnymi pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz pomiędzy krajami 
trzecimi i Wspólnotą oraz stwarzać różnice 
w zakresie ochrony zdrowia publicznego. 
Odpowiednio, w interesie swobodnego 
przepływu towarów, zapewnienia 
jednakowych warunków konkurencji 
pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz 
w celu jednakowej ochrony konsumentów 
wśród wszystkich konsumentów, stosownym 
jest ustalenie na poziomie Wspólnoty 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości (NDP) dla produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ale z 
uwzględnieniem różnic w warunkach 
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klimatycznych, a także w oparciu o 
najlepsze dostępne praktyki rolnicze (co 
najmniej zintegrowane zwalczanie 
szkodników).  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 1 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 20 
Punkt uzasadnienia 2 

(2) Różnice dotyczące najwyższych 
dopuszczalnych krajowych poziomów 
pozostałości pestycydów mogą tworzyć 
bariery w handlu produktami wymienionymi 
w załączniku I do Traktatu i produktami 
pochodnymi pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz pomiędzy krajami 
trzecimi i Wspólnotą. Odpowiednio, w 
interesie swobodnego przepływu towarów, 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz w celu ochrony 
konsumentów, stosownym jest ustalenie na 
poziomie Wspólnoty najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
(NDP) dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. 

(2) Różnice dotyczące najwyższych 
dopuszczalnych krajowych poziomów 
pozostałości pestycydów mogą tworzyć 
bariery w handlu produktami wymienionymi 
w załączniku I do Traktatu i produktami 
pochodnymi pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz pomiędzy krajami 
trzecimi i Wspólnotą. Odpowiednio, w 
interesie swobodnego przepływu towarów, 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz w celu ochrony 
konsumentów, stosownym jest ustalenie na 
poziomie Wspólnoty najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
(NDP) dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 1 przyjętej w pierwszym czytaniu. 
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Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 21 
Punkt uzasadnienia 2 

(2) Różnice dotyczące najwyższych 
dopuszczalnych krajowych poziomów 
pozostałości pestycydów mogą tworzyć 
bariery w handlu produktami wymienionymi 
w załączniku I do Traktatu i produktami 
pochodnymi pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz pomiędzy krajami 
trzecimi i Wspólnotą. Odpowiednio, w 
interesie swobodnego przepływu towarów, 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz w celu ochrony 
konsumentów, stosownym jest ustalenie na 
poziomie Wspólnoty najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
(NDP) dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. 

(2) Różnice dotyczące najwyższych 
dopuszczalnych krajowych poziomów 
pozostałości pestycydów mogą tworzyć 
bariery w handlu produktami wymienionymi 
w załączniku I do Traktatu i produktami 
pochodnymi pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz pomiędzy krajami 
trzecimi i Wspólnotą. Odpowiednio, w 
interesie swobodnego przepływu towarów, 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz w celu ochrony 
konsumentów, stosownym jest ustalenie na 
poziomie Wspólnoty najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
(NDP) dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego, ale z 
uwzględnieniem dobrych praktyk 
rolniczych. 

Or. da 

 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 22 
Punkt uzasadnienia 2 

(2) Różnice dotyczące najwyższych 
dopuszczalnych krajowych poziomów 
pozostałości pestycydów mogą tworzyć 
bariery w handlu produktami wymienionymi 
w załączniku I do Traktatu i produktami 
pochodnymi pomiędzy Państwami 
Członkowskimi oraz pomiędzy krajami 
trzecimi i Wspólnotą. Odpowiednio, w 
interesie swobodnego przepływu towarów, 
zapewnienia jednakowych warunków 
konkurencji pomiędzy Państwami 

(2)  Niniejsze rozporządzenie dotyczy 
bezpośrednio tego, w jaki sposób 
społeczeństwo postrzega swój stan zdrowia i 
ma zastosowanie do funkcjonowania na 
rynku wewnętrznym. Różnice dotyczące 
najwyższych dopuszczalnych krajowych 
poziomów pozostałości pestycydów mogą 
tworzyć bariery w handlu produktami 
wymienionymi w załączniku I do Traktatu i 
produktami pochodnymi pomiędzy 
Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy 
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Członkowskimi oraz w celu ochrony 
konsumentów, stosownym jest ustalenie na 
poziomie Wspólnoty najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
(NDP) dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. 

krajami trzecimi i Wspólnotą. Odpowiednio, 
w interesie swobodnego przepływu 
towarów, zapewnienia jednakowych 
warunków konkurencji pomiędzy 
Państwami Członkowskimi oraz w celu 
ochrony konsumentów, stosownym jest 
ustalenie na poziomie Wspólnoty 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości (NDP) dla produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ale z 
uwzględnieniem różnić w warunkach 
klimatycznych, a także w oparciu o 
najlepsze dostępne praktyki rolnicze 
(zintegrowane zwalczanie szkodników). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka oparta jest na propozycji złożonej przez sprawozdawcę w poprawce 1 
poprzez dodanie części poprawki PE nr 1 z pierwszego czytania. 

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 23 
Punkt uzasadnienia 4 

(4) Produkcja i konsumpcja produktów 
roślinnych i zwierzęcych odgrywa we 
Wspólnocie bardzo ważną rolę. Wysokość 
plonów roślin jest stale zagrożona przez 
szkodliwe organizmy. Ochrona roślin i 
produktów roślinnych przed tymi 
organizmami jest niezbędna nie tylko po 
to, aby zapobiegać spadkowi plonów lub ich 
zniszczeniu, lecz także aby zapewnić jakość 
zebranych produktów, zwiększyć wydajność 
rolnictwa i chronić środowisko naturalne 
poprzez ograniczanie powierzchni 
potrzebnej do produkcji rolniczej. 

 (4) Produkcja i konsumpcja produktów 
roślinnych i zwierzęcych odgrywa we 
Wspólnocie bardzo ważną rolę. Wysokość 
plonów roślin jest stale zagrożona przez 
szkodliwe organizmy. Ochrona roślin i 
produktów roślinnych przed tymi 
organizmami jest niezbędna nie tylko po 
to, aby zapobiegać spadkowi plonów lub ich 
zniszczeniu, lecz także aby zapewnić jakość 
zebranych produktów oraz wysoką 
wydajność rolnictwa i chronić środowisko 
naturalne poprzez ograniczanie powierzchni 
potrzebnej do produkcji rolniczej. W tym 
celu można stosować różne metody: metody 
niechemiczne, rozwiązania polegające na 
stosowaniu odpornych odmian, 
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zmianowanie roślin, mechaniczne 
odchwaszczanie, kontrola biologiczna oraz 
metody chemiczne takie, jak stosowanie 
środków ochrony roślin lub pestycydów. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 2 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 24 
Punkt uzasadnienia 4 

 (4) Produkcja i konsumpcja produktów 
roślinnych i zwierzęcych odgrywa we 
Wspólnocie bardzo ważną rolę. Wysokość 
plonów roślin jest stale zagrożona przez 
szkodliwe organizmy. Ochrona roślin i 
produktów roślinnych przed tymi 
organizmami jest niezbędna nie tylko po 
to, aby zapobiegać spadkowi plonów lub ich 
zniszczeniu, lecz także aby zapewnić jakość 
zebranych produktów, zwiększyć wydajność 
rolnictwa i chronić środowisko naturalne 
poprzez ograniczanie powierzchni 
potrzebnej do produkcji rolniczej. 
 

(4) Produkcja i konsumpcja produktów 
roślinnych i zwierzęcych odgrywa we 
Wspólnocie bardzo ważną rolę. Wysokość 
plonów roślin jest stale zagrożona przez 
szkodliwe organizmy. Ochrona roślin i 
produktów roślinnych przed tymi 
organizmami jest niezbędna nie tylko po 
to, aby zapobiegać spadkowi plonów lub ich 
zniszczeniu, lecz także aby zapewnić jakość 
zebranych produktów i zwiększyć 
wydajność rolnictwa. 
 

 Istnieje kilka metod umożliwiających 
osiągnięcie powyższego: metody 
niechemiczne, stosowanie odpornych 
odmian, zmianowanie roślin, mechaniczne 
odchwaszczanie, kontrola biologiczna oraz 
metody chemiczne takie, jak stosowanie 
środków ochrony roślin lub pestycydów. 

Or. da 

Uzasadnienie 

Podpunkt uzasadnienia 4 wspólnego stanowiska stanowi, że celem jest ochrona środowiska 
naturalnego poprzez ograniczenie powierzchni potrzebnej do produkcji rolnej. Ograniczenie 
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powierzchni stosowanej do produkcji rolnej przez uprawianie coraz mniejszych obszarów w 
bardziej intensywny sposób nie świadczy jednak o szczególnej trosce o środowisko naturalne.  

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 25 
Punkt uzasadnienia 4 

(4) Produkcja i konsumpcja produktów 
roślinnych i zwierzęcych odgrywa we 
Wspólnocie bardzo ważną rolę. Wysokość 
plonów roślin jest stale zagrożona przez 
szkodliwe organizmy. Ochrona roślin i 
produktów roślinnych przed tymi 
organizmami jest niezbędna nie tylko po 
to, aby zapobiegać spadkowi plonów lub ich 
zniszczeniu, lecz także aby zapewnić jakość 
zebranych produktów, zwiększyć wydajność 
rolnictwa i chronić środowisko naturalne 
poprzez ograniczanie powierzchni 
potrzebnej do produkcji rolniczej. 

(4) Produkcja i konsumpcja produktów 
roślinnych i zwierzęcych odgrywa we 
Wspólnocie bardzo ważną rolę. Wysokość 
plonów roślin jest stale zagrożona przez 
szkodliwe organizmy. Ochrona roślin i 
produktów roślinnych przed tymi 
organizmami jest niezbędna po to, aby 
zapobiegać spadkowi plonów lub ich 
zniszczeniu i zapewnić wysoką wydajność 
rolnictwa. W tym celu można stosować 
różne metody: metody niechemiczne, 
rozwiązania polegające na stosowaniu 
odpornych odmian, zmianowanie roślin, 
mechaniczne odchwaszczanie, kontrola 
biologiczna oraz metody chemiczne takie, 
jak stosowanie środków ochrony roślin lub 
pestycydów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 2 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 26 
Punkt uzasadnienia 5 

(5) Jedną z najważniejszych metod ochrony 
roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 

 (5) Jedną z najpowszechniejszych metod 
ochrony roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
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ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Niezbędne jest zapewnienie, aby 
takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. 

ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone ich działanie. 
Ponieważ zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG 
zdrowie publiczne powinno być traktowane 
priorytetowo w stosunku do ochrony upraw, 
niezbędne jest zapewnienie, aby takie 
pozostałości nie występowały na poziomach 
stanowiących niedopuszczalne ryzyko dla 
ludzi i, w pewnych przypadkach, dla 
zwierząt. NDP należy wyznaczyć na 
najniższym osiągalnym poziomie dla 
każdego pestycydu w celu ochrony 
szczególnie narażonych grup takich, jak 
dzieci i dzieci nienarodzone, oraz w celu 
zminimalizowania potencjalnego łącznego 
oddziaływania wielu różnych pozostałości. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 3 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 27 
Punkt uzasadnienia 5 

(5) Jedną z najważniejszych metod ochrony 
roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Niezbędne jest zapewnienie, aby 
takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 

(5) Jedną z najważniejszych metod ochrony 
roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Niezbędne jest zapewnienie, aby 
takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
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ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. 

ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt. NDP 
należy wyznaczyć na najniższym 
osiągalnym poziomie dla każdego pestycydu 
w celu ochrony szczególnie narażonych 
grup takich, jak dzieci i dzieci 
nienarodzone, oraz w celu 
zminimalizowania potencjalnego łącznego 
oddziaływania wielu różnych pozostałości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka odsyła do poprawki z pierwszego czytania, w której szczególnie narażone 
grupy są w większym stopniu chronione przed potencjalnym łącznym i skumulowanym 
oddziaływaniem pestycydów. Sprawozdawca uwzględnia skumulowane oddziaływanie 
wyłącznie w poprawce nr 12 do art. 14; odniesienie należy także umieścić w punkcie 
uzasadnienia. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 28 
Punkt uzasadnienia 5 

(5) Jedną z najważniejszych metod ochrony 
roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Niezbędne jest zapewnienie, aby 
takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. 

(5) Jedną z najważniejszych metod ochrony 
roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Ponieważ zgodnie z dyrektywą 
91/414/EWG zdrowie publiczne powinno 
być traktowane priorytetowo w stosunku do 
ochrony upraw, niezbędne jest zapewnienie, 
aby takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. NDP należy wyznaczyć na 
najniższym osiągalnym poziomie dla 
każdego pestycydu w celu ochrony 
szczególnie narażonych grup takich, jak 
dzieci i dzieci nienarodzone, oraz w celu 
zminimalizowania potencjalnego łącznego 
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oddziaływania wielu różnych pozostałości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka oparta jest na propozycji złożonej przez sprawozdawcę w poprawce 2 
poprzez dodanie części poprawki PE nr 3 z pierwszego czytania dotyczącej szczególnie 
narażonych grup. 

 

Poprawkę złożył Robert William Sturdy 

Poprawka 29 
Punkt uzasadnienia 5 

(5) Jedną z najważniejszych metod ochrony 
roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Niezbędne jest zapewnienie, aby 
takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. 

(5) Jedną z najważniejszych metod ochrony 
roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Zgodnie z dyrektywą 
91/414/EWG zdrowie publiczne powinno 
być traktowane priorytetowo w stosunku do 
ochrony upraw. Dlatego też niezbędne jest 
zapewnienie, aby takie pozostałości nie 
występowały na poziomach stanowiących 
niedopuszczalne ryzyko dla ludzi i, w 
pewnych przypadkach, dla zwierząt. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Częściowe przywrócenie poprawki przyjętej w pierwszym czytaniu. Należy zaznaczyć, że przy 
ustalaniu NDP wymogi zdrowia publicznego są zawsze spełniane, a nawet przekraczane. 
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Poprawkę złożyła Caroline Lucas 

Poprawka 30 
Punkt uzasadnienia 5 

(5)  Jedną z najważniejszych metod ochrony 
roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Niezbędne jest zapewnienie, aby 
takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. 

(5) Jedną z najpowszechniejszych metod 
ochrony roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Ponieważ zgodnie z dyrektywą 
91/414/EWG zdrowie publiczne powinno 
być traktowane priorytetowo w stosunku do 
ochrony upraw, niezbędne jest zapewnienie, 
aby takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. NDP należy wyznaczyć na 
najniższym osiągalnym poziomie dla 
każdego pestycydu w celu ochrony 
szczególnie narażonych grup takich, jak 
dzieci i dzieci nienarodzone, oraz w celu 
zminimalizowania potencjalnego łącznego 
oddziaływania wielu różnych pozostałości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 3 przyjętej w pierwszym czytaniu. Ważne jest, aby wymogi zdrowia 
publicznego traktowane były priorytetowo przy ustalaniu NDP oraz aby najbardziej narażone 
grupy były w pełni chronione. 

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 31 
Punkt uzasadnienia 5 
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 (5) Jedną z najważniejszych metod 
ochrony roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Niezbędne jest zapewnienie, aby 
takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. 
 

 (5) Jedną z najważniejszych metod 
ochrony roślin i produktów roślinnych przed 
działaniem szkodliwych organizmów jest 
stosowanie substancji czynnych w środkach 
ochrony roślin. Jednakże, potencjalną 
konsekwencją ich stosowania może być 
obecność ich pozostałości w przetworzonych 
produktach, w zwierzętach karmionych tymi 
produktami oraz w miodzie wytwarzanym 
przez pszczoły narażone na działanie tych 
substancji. Niezbędne jest zapewnienie, aby 
takie pozostałości nie występowały na 
poziomach stanowiących niedopuszczalne 
ryzyko dla ludzi i, w pewnych przypadkach, 
dla zwierząt. NDP należy wyznaczyć na 
najniższym osiągalnym poziomie dla 
każdego pestycydu w celu ochrony 
szczególnie narażonych grup takich, jak 
dzieci i dzieci nienarodzone, oraz w celu 
zminimalizowania potencjalnego łącznego 
oddziaływania wielu różnych pozostałości. 

Or. da 

 

  

 

 

Poprawkę złożyła Linda McAvan 

Poprawka 32 
Punkt uzasadnienia 5a (nowy) 

 5a. Ważne jest również prowadzanie 
dalszych prac nad opracowaniem 
metodologii uwzględniającej skumulowane 
i synergistyczne oddziaływania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Opinia publiczna jest w dużym stopniu zaniepokojona skumulowanymi i synergistycznymi 
oddziaływaniami pestycydów. W chwili obecnej nie posiadamy żadnej metodologii 
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pozwalającej na ich ocenę, należy więc kontynuować prace nad stworzeniem takiej 
metodologii, która pozwoliłaby uspokoić uzasadnione obawy opinii publicznej.  

 

Poprawkę złożyła Caroline Lucas 

Poprawka 33 
Punkt uzasadnienia 5a (nowy) 

 (5a) Mając na uwadze narażenie ludzi na 
działanie kombinacji substancji czynnych i 
ich skumulowane, potencjalne 
synergistyczne oddziaływanie na zdrowie 
ludzkie, przed wyznaczeniem 
zagregowanych NDP należy zasięgnąć 
opinii Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, który złoży 
propozycje dla obliczenia zagregowanych 
wartości NDP. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 4 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 34 
Punkt uzasadnienia 6 

 (6) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 
15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin stanowi, że 
Państwa Członkowskie mają zalecać przy 
wydawaniu zezwoleń właściwe stosowanie 
środków ochrony roślin. Właściwe 
stosowanie obejmuje przestrzeganie zasad 
dobrej praktyki w zakresie ochrony roślin, 
jak również zasady zintegrowanej kontroli. 
Tam, gdzie NDP, wynikające z 
dozwolonego stosowania pestycydów 
zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, stanowią 

 (6) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 
15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin stanowi, że 
Państwa Członkowskie mają zalecać przy 
wydawaniu zezwoleń właściwe stosowanie 
środków ochrony roślin. Właściwe 
stosowanie obejmuje przestrzeganie zasad 
dobrej praktyki w zakresie ochrony roślin, 
jak również zasady zintegrowanej kontroli. 
Tam, gdzie NDP, wynikające z 
dozwolonego stosowania pestycydów 
zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, stanowią 
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ryzyko dla konsumentów, takie stosowanie 
powinno być zweryfikowane w celu 
zmniejszenia poziomów pozostałości 
pestycydów. Wspólnota powinna zachęcać 
do korzystania z metod lub produktów, które 
prowadzą do zmniejszenia ryzyka i 
zmniejszają ilość stosowanych pestycydów 
do poziomów umożliwiających skuteczne 
zwalczanie szkodników. 
 

ryzyko dla konsumentów, takie stosowanie 
powinno być zweryfikowane w celu 
zmniejszenia poziomów pozostałości 
pestycydów. Wspólnota powinna zachęcać 
do korzystania z metod lub produktów, które 
prowadzą do zmniejszenia ryzyka i ilości 
stosowanych pestycydów na tyle, na ile jest 
to możliwe do pogodzenia z potrzebą 
ochrony upraw. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Zmniejszenie ryzyka związanego z użyciem farmaceutycznych produktów ochrony roślin jest 
rozsądnym celem. Badania naukowe wskazują jednak, że zmniejszenie ich ilości nie stanowi 
rozwiązania problemu. Należałoby zatem przywrócić brzmienie decyzji ustanawiającej szósty 
wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (1600/2002/WE,  art. 7 ust. 
1, tiret piąte). Ponadto, mając na uwadze ograniczenia analizy ryzyka, zwłaszcza w 
odniesieniu do szczególnie narażonych grup, w tym dzieci i dzieci nienarodzonych, niezbędne 
jest zmniejszenie użycia pestycydów i zależności od nich zgodnie z zasadą ostrożności. 

 

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 35 
Punkt uzasadnienia 6 

  (6) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 
15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin stanowi, że 
Państwa Członkowskie mają zalecać przy 
wydawaniu zezwoleń właściwe stosowanie 
środków ochrony roślin. Właściwe 
stosowanie obejmuje przestrzeganie zasad 
dobrej praktyki w zakresie ochrony roślin, 
jak również zasady zintegrowanej kontroli. 
Tam, gdzie NDP, wynikające z 
dozwolonego stosowania pestycydów 
zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG, stanowią 
ryzyko dla konsumentów, takie stosowanie 
powinno być zweryfikowane w celu 
zmniejszenia poziomów pozostałości 
pestycydów. Wspólnota powinna zachęcać 
do korzystania z metod lub produktów, które 

  (6) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 
15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin stanowi, że 
Państwa Członkowskie mają zalecać przy 
wydawaniu zezwoleń właściwe stosowanie 
środków ochrony roślin. Właściwe 
stosowanie obejmuje przestrzeganie zasad 
dobrej praktyki rolniczej. Tam, gdzie NDP, 
wynikające z dozwolonego stosowania 
pestycydów zgodnie z dyrektywą 
91/414/EWG, stanowią ryzyko dla 
konsumentów, takie stosowanie 
powinno być zweryfikowane w celu 
zmniejszenia poziomów pozostałości 
pestycydów. Wspólnota powinna zachęcać 
do korzystania z metod lub produktów, które 
prowadzą do zmniejszenia ryzyka i 
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prowadzą do zmniejszenia ryzyka i 
zmniejszają ilość stosowanych pestycydów 
do poziomów umożliwiających skuteczne 
zwalczanie szkodników. 

zmniejszają ilość stosowanych pestycydów 
do poziomów umożliwiających skuteczne 
zwalczanie szkodników. 

Or. da 

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 36 
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy) 

   6a. Niezbędne jest opracowanie w 
najbliższym czasie przejrzystej definicji 
poszczególnych metod zintegrowanej 
ochrony różnego rodzaju upraw z 
uwzględnieniem różnic w warunkach 
klimatycznych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

W chwili obecnej nie istnieje żadna przejrzysta definicja najlepszych praktyk – odpowiednio 
do rodzaju upraw i obszaru klimatycznego – dla zintegrowanej produkcji. 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 37 
Punkt uzasadnienia 11 a (nowy) 

 (11a) Mając na uwadze narażenie ludzi na 
działanie kombinacji substancji czynnych i 
ich skumulowane, potencjalne 
synergistyczne oddziaływanie na zdrowie 
ludzkie, przed wyznaczeniem 
zagregowanych NDP należy zasięgnąć 
opinii Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, który złoży 
propozycje dla obliczenia zagregowanych 
wartości NDP.  

Or. en 
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Uzasadnienie 

W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed skumulowanym oddziaływaniem określonych 
substancji, zagregowne wartości NDP dla tych substancji powinny zostać ustalone i, w 
odpowiednim przypadku, zatwierdzone w ramach procedury obliczeniowej przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. 

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 38 
Punkt uzasadnienia 14 

(14) Niezbędne jest ustalenie, na 
poziomie Wspólnoty, pewnych warunków 
określania i kontroli NDP dla produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

 (14) Niezbędne jest ustalenie, na poziomie 
Wspólnoty, pewnych warunków określania, 
kontroli i raportowania NDP dla produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz 
wytycznych dotyczących sankcji dla 
producentów lub handlowców. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 7przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 38 
Punkt uzasadnienia 14 

(14) Niezbędne jest ustalenie, na poziomie 
Wspólnoty, pewnych warunków określania i 
kontroli NDP dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego.  

(14) Niezbędne jest ustalenie, na poziomie 
Wspólnoty, pewnych warunków określania, 
kontroli i raportowania NDP dla produktów 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz 
wytycznych dotyczących sankcji dla 
producentów lub handlowców. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 7 przyjętej w pierwszym czytaniu. Standardy raportowania NDP 
powinny być ustalane na poziomie Wspólnoty, ponieważ w przeciwnym razie mogą powstać 
niejasności. Pomimo iż sankcje nie będą harmonizowane, należy wyznaczyć wytyczne na 
poziomie Wspólnoty. 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas,  

Poprawka 39 
Punkt uzasadnienia 14 

(14) Niezbędne jest ustalenie, na poziomie 
Wspólnoty, pewnych warunków określania i 
kontroli NDP dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego.  

(14) Niezbędne jest ustalenie, na poziomie 
Wspólnoty, pewnych warunków określania i 
kontroli NDP dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 7przyjętej w pierwszym czytaniu. Standardy raportowania NDP 
powinny być ustalane na poziomie Wspólnoty, ponieważ w przeciwnym razie mogą powstać 
niejasności. Pomimo iż sankcje nie będą harmonizowane, należy wyznaczyć wytyczne na 
poziomie Wspólnoty. 

 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten 

Poprawka 40 
Punkt uzasadnienia 20 

 (20) Dla żywności i paszy produkowanej 
poza Wspólnotą mogą być prawnie 
dopuszczalne różne praktyki rolnicze 
dotyczące stosowania środków ochrony 
roślin, co niekiedy może powodować 
występowanie pozostałości pestycydów w 
ilościach innych niż wynikające z 
zastosowań prawnie dopuszczalnych we 
Wspólnocie. Z tego względu właściwe jest, 
aby NDP były określone dla produktów 
importowanych w taki sposób, aby 
uwzględniały te zastosowania i wynikające 
z nich pozostałości z zastrzeżeniem, że 
bezpieczeństwo tych produktów może być 

 skreślony 
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wykazane przy użyciu tych samych 
kryteriów jak dla produkcji krajowej.  

Or. nl 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 9 przyjętej w pierwszym czytaniu. Do środków spożywczych i pasz 
importowanych powinny mieć zastosowanie takie same zasady, jak do środków spożywczych i 
pasz wyprodukowanych na terenie UE. 

 

 

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi, 

Poprawka 41 
Punkt uzasadnienia 20 

(20) Dla żywności i paszy produkowanej 
poza Wspólnotą mogą być prawnie 
dopuszczalne różne praktyki rolnicze 
dotyczące stosowania środków ochrony 
roślin, co niekiedy może powodować 
występowanie pozostałości pestycydów w 
ilościach innych niż wynikające z 
zastosowań prawnie dopuszczalnych we 
Wspólnocie. Z tego względu właściwe jest, 
aby NDP były określone dla produktów 
importowanych w taki sposób, aby 
uwzględniały te zastosowania i wynikające 
z nich pozostałości z zastrzeżeniem, że 
bezpieczeństwo tych produktów może być 
wykazane przy użyciu tych samych 
kryteriów jak dla produkcji krajowej. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie zgłoszone poprawki 9 i 70 z pierwszego czytania (przyjęte przez Komisję). 
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Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 42 
Punkt uzasadnienia 20 

(20) Dla żywności i paszy produkowanej 
poza Wspólnotą mogą być prawnie 
dopuszczalne różne praktyki rolnicze 
dotyczące stosowania środków ochrony 
roślin, co niekiedy może powodować 
występowanie pozostałości pestycydów w 
ilościach innych niż wynikające z 
zastosowań prawnie dopuszczalnych we 
Wspólnocie. Z tego względu właściwe jest, 
aby NDP były określone dla produktów 
importowanych w taki sposób, aby 
uwzględniały te zastosowania i wynikające 
z nich pozostałości z zastrzeżeniem, że 
bezpieczeństwo tych produktów może być 
wykazane przy użyciu tych samych 
kryteriów jak dla produkcji krajowej.  

 skreślony 

Or. da 

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 43 
Punkt uzasadnienia 21 a (nowy)  

   (24a) Podczas oceny ryzyka dla 
konsumentów Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności powinien 
uwzględnić wszelką recenzowaną w 
procesie wydawniczym literaturę naukową 
na temat toksykologicznych oddziaływań 
środków ochrony roślin, o których mowa. 
W szczególności należy uwzględnić 
immunotoksyczność, zaburzenia 
hormonalne, toksyczność rozwojową oraz 
toksyczność niskiej dawki. 

Or. fr 
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Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 14 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 44 
Punkt uzasadnienia 23  

 (23) Należy przeprowadzić konsultacje z 
partnerami handlowymi Wspólnoty, za 
pośrednictwem Światowej Organizacji 
Handlu, na temat proponowanych NDP, a 
ich uwagi powinny być uwzględnione przed 
ustaleniem tych NDP. NDP ustalone na 
poziomie międzynarodowym przez Komisję 
Kodeksu Żywnościowego powinny być 
uwzględnione przy określaniu NDP.  

 (23) Należy przeprowadzić konsultacje z 
partnerami handlowymi Wspólnoty, za 
pośrednictwem Światowej Organizacji 
Handlu, na temat proponowanych NDP, a 
ich uwagi powinny być uwzględnione przed 
ustaleniem tych NDP. NDP ustalone na 
poziomie międzynarodowym przez Komisję 
Kodeksu Żywnościowego powinny być 
uwzględnione przy określaniu NDP, ale 
wyłącznie pod warunkiem przestrzegania 
zasad zintegrowanej kontroli oraz 
uwzględnienia warunków klimatycznych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 11 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 45 
Punkt uzasadnienia 23 

(23) Należy przeprowadzić konsultacje z 
partnerami handlowymi Wspólnoty, za 
pośrednictwem Światowej Organizacji 
Handlu, na temat proponowanych NDP, a 
ich uwagi powinny być uwzględnione przed 
ustaleniem tych NDP. NDP ustalone na 
poziomie międzynarodowym przez Komisję 

(23) Należy przeprowadzić konsultacje z 
partnerami handlowymi Wspólnoty, za 
pośrednictwem Światowej Organizacji 
Handlu, na temat proponowanych NDP, a 
ich uwagi powinny być uwzględnione przed 
ustaleniem tych NDP. NDP ustalone na 
poziomie międzynarodowym przez Komisję 
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Kodeksu Żywnościowego powinny być 
uwzględnione przy określaniu NDP. 

Kodeksu Żywnościowego powinny być 
uwzględnione przy określaniu NDP, ale 
wyłącznie pod warunkiem przestrzegania 
zasad zintegrowanego zwalczania 
szkodników oraz uwzględnienia warunków 
klimatycznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka potwierdza stanowisko PE sformułowane w poprawce 11 z pierwszego 
czytania. 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas  

Poprawka 46 
Punkt uzasadnienia 23 

(23) Należy przeprowadzić konsultacje z 
partnerami handlowymi Wspólnoty, za 
pośrednictwem Światowej Organizacji 
Handlu, na temat proponowanych NDP, a 
ich uwagi powinny być uwzględnione przed 
ustaleniem tych NDP. NDP ustalone na 
poziomie międzynarodowym przez Komisję 
Kodeksu Żywnościowego powinny być 
uwzględnione przy określaniu NDP. 

(23) Należy przeprowadzić konsultacje z 
partnerami handlowymi Wspólnoty, za 
pośrednictwem Światowej Organizacji 
Handlu, na temat proponowanych NDP, a 
ich uwagi powinny być uwzględnione przed 
ustaleniem tych NDP. NDP ustalone na 
poziomie międzynarodowym przez Komisję 
Kodeksu Żywnościowego powinny być 
uwzględnione przy określaniu NDP, ale 
wyłącznie pod warunkiem przestrzegania 
zasad zintegrowanego zwalczania 
szkodników oraz uwzględnienia warunków 
klimatycznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 11 przyjętej w pierwszym czytaniu. 
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Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 47 
Punkt uzasadnienia 23  

 (23) Należy przeprowadzić konsultacje z 
partnerami handlowymi Wspólnoty, za 
pośrednictwem Światowej Organizacji 
Handlu, na temat proponowanych NDP, a 
ich uwagi powinny być uwzględnione przed 
ustaleniem tych NDP. NDP ustalone na 
poziomie międzynarodowym przez Komisję 
Kodeksu Żywnościowego powinny być 
uwzględnione przy określaniu NDP. 
 

 (23) Należy przeprowadzić konsultacje z 
partnerami handlowymi Wspólnoty, za 
pośrednictwem Światowej Organizacji 
Handlu, na temat proponowanych NDP, a 
ich uwagi powinny być uwzględnione przed 
ustaleniem tych NDP. NDP ustalone na 
poziomie międzynarodowym przez Komisję 
Kodeksu Żywnościowego powinny być 
uwzględnione przy określaniu NDP, ale 
wyłącznie pod warunkiem uwzględnienia 
zasad dobrych praktyk rolniczych. 

Or. da 

 

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 48 
Punkt uzasadnienia 23 a (nowy) 

   (23a) Dla żywności i paszy produkowanej 
poza Wspólnotą mogą być prawnie 
dopuszczalne różne praktyki rolnicze 
dotyczące stosowania środków ochrony 
roślin, co niekiedy może powodować 
występowanie pozostałości pestycydów w 
ilościach innych niż wynikające z 
zastosowań prawnie dopuszczalnych we 
Wspólnocie. Z tego względu właściwe jest, 
aby NDP były określone dla produktów 
importowanych w taki sposób, aby 
uwzględniały te zastosowania i wynikające 
z nich pozostałości z zastrzeżeniem, że 
bezpieczeństwo tych produktów może być 
wykazane przy użyciu tych samych 
kryteriów jak dla produkcji krajowej.  

Or. da 
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Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi,  

Poprawka 49 
Punkt uzasadnienia 23a (nowy) 

 (23a) Dla żywności i paszy produkowanej 
poza Wspólnotą mogą być prawnie 
dopuszczalne różne praktyki rolnicze 
dotyczące stosowania środków ochrony 
roślin, co niekiedy może powodować 
występowanie pozostałości pestycydów w 
ilościach innych niż wynikające z 
zastosowań prawnie dopuszczalnych we 
Wspólnocie. Z tego względu właściwe jest, 
aby NDP były określone dla produktów 
importowanych w taki sposób, aby 
uwzględniały te zastosowania i wynikające 
z nich pozostałości z zastrzeżeniem, że 
bezpieczeństwo tych produktów może być 
wykazane przy użyciu tych samych 
kryteriów jak dla produkcji krajowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie zgłoszona poprawka 12 przyjęta przez Komisję w pierwszym czytaniu. 

 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 50 
Punkt uzasadnienia 24 

(24) Konieczne jest, aby Urząd 
oszacowywał stosowanie NDP i 
sprawozdania oceniające sporządzone przez 
Państwa Członkowskie, w celu określenia 
związanego z ich stosowaniem ryzyka dla 
konsumentów i, w odpowiednich 
przypadkach, dla zwierząt. 

(24) Konieczne jest, aby Urząd 
oszacowywał stosowanie NDP i 
sprawozdania oceniające sporządzone przez 
Państwa Członkowskie, w celu określenia 
związanego z ich stosowaniem ryzyka dla 
konsumentów i, w odpowiednich 
przypadkach, dla zwierząt. Podczas oceny 
ryzyka dla konsumentów Europejski Urząd 
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ds. Bezpieczeństwa Żywności powinien 
uwzględnić wszelką recenzowaną w 
procesie wydawniczym literaturę naukową 
na temat toksykologicznych oddziaływań 
środków ochrony roślin, o których mowa. 
W szczególności należy uwzględnić 
immunotoksyczność, zaburzenia 
hormonalne, toksyczność rozwojową oraz 
toksyczność niskiej dawki. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprzednia poprawka 14 w kolejności powinna zostać przywrócona w celu uwzględnienia 
oddziaływań toksykologicznych, które powinny zostać zweryfikowane przez EUBŻ w pierwszej 
kolejności. Poprawka zgłoszona przez sprawozdawcę w projekcie zalecenia do drugiego 
czytania powinna zapewniać wsparcie finansowe dla przywróconych i rozszerzonych 
obowiązków EUBŻ. 

 

Poprawkę złożyła Lena Ek 

Poprawka 51 
Art. 11 ust. 2, pkt 2 (nowy) 

 W wyjątkowych przypadkach, gdy 
konieczne jest przeprowadzenie bardziej 
szczegółowych ocen termin, o którym mowa 
w ust. 1 może zostać przedłużony do 6 
miesięcy od daty otrzymania ważnego 
wniosku. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Trzymiesięczny termin został zatwierdzony przez EUBŻ. Jednakże przy rozpatrywaniu 
wniosków krajów kandydackich dostępne wyniki badań naukowych nad określonymi 
pestycydami mogą nie być wystarczające do podjęcia uzasadnionej decyzji przez EUBŻ w 
ciągu trzech miesięcy. 
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Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 52 
Punkt uzasadnienia 24a (nowy) 

 (24a) Podczas oceny ryzyka dla 
konsumentów Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności powinien 
uwzględnić wszelką recenzowaną w 
procesie wydawniczym literaturę naukową 
na temat toksykologicznych oddziaływań 
środków ochrony roślin, o których mowa. 
W szczególności należy uwzględnić 
immunotoksyczność, zaburzenia 
hormonalne, toksyczność rozwojową oraz 
toksyczność niskiej dawki. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 14 przyjętej w pierwszym czytaniu. Aby ułatwić Urzędowi wykonanie 
zadania, wnioskodawcy powinni dostarczyć przegląd całej opublikowanej i zrecenzowanej w 
procesie wydawniczym literatury naukowej dotyczącej określonego produktu. 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 53 
 Art. –1 (nowy) 

   Art. - 1 

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
wyznaczenie zharmonizowanych 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
(NDP) pozostałości pestycydów w 
produktach pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego w celu ochrony wszystkich 
konsumentów europejskich przed 
ewentualnymi skutkami dla zdrowia. NDP 
powinny być zatem wyznaczane na 
najniższym osiągalnym poziomie w celu 
zapewnienia jak najlepszej ochrony 
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konsumentów.  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 16 przyjętej w pierwszym czytaniu. Należy położyć nacisk na ochronę 
zdrowia publicznego, a nie tylko na zagwarantowanie swobodnego przepływu produktów. 

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 54 
Art. -1 (nowy) 

 Art. -1 

 CEL 
 Celem niniejszego rozporządzenia jest 

wyznaczenie zharmonizowanych 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
(NDP) pozostałości pestycydów w 
produktach pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego w celu ochrony wszystkich 
konsumentów europejskich przed 
ewentualnymi skutkami dla zdrowia. NDP 
powinny być zatem wyznaczane na 
najniższym osiągalnym poziomie w celu 
zapewnienia jak najlepszej ochrony 
konsumentów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 16 przyjętej w pierwszym czytaniu. Cel rozporządzenia musi być 
przejrzyście zdefiniowany. 
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Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi 

Poprawka 55 
Art. -1 (nowy) 

 Art. -1 
 CEL 
 Celem niniejszego rozporządzenia jest 

wyznaczenie zharmonizowanych 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
(NDP) pozostałości pestycydów w 
produktach pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego w celu ochrony wszystkich 
konsumentów europejskich przed 
ewentualnymi skutkami dla zdrowia. NDP 
powinny być zatem wyznaczane na 
najniższym osiągalnym poziomie w celu 
zapewnienia jak najlepszej ochrony 
konsumentów.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie zgłoszona poprawka 16 przyjęta przez Komisję w pierwszym czytaniu. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 56 
Art. 1 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia, zgodnie 
z ogólnymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, 
zharmonizowane przepisy wspólnotowe 
dotyczące najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości pestycydów w 
żywności i paszach pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego oraz na ich powierzchni. 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia, zgodnie 
z ogólnymi zasadami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, 
zharmonizowane przepisy wspólnotowe 
dotyczące najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości pestycydów w 
żywności i paszach pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego oraz na ich powierzchni w 
celu ochrony wszystkich konsumentów 
europejskich przed ewentualnymi skutkami 
dla zdrowia. NDP powinny być zatem 
wyznaczane na najniższym osiągalnym 
poziomie w celu zapewnienia jak najlepszej 
ochrony konsumentów. 



AM\545847PL.doc 27/60 PE 349.878v01-00/19-19 

 PL 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka umacnia stanowisko sprawozdawcy wyrażone w poprawce 1. Tekst 
niniejszych poprawek stanowi powtórzenie poprawki PE nr 16. 

 

Poprawkę złożył Robert William Sturdy 

Poprawka 57 
Art. 3 ust. 2 lit. a) 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz; 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz. Implikuje to także 
stosowanie zasad zintegrowanego 
zwalczania szkodników, a także stosowanie 
minimalnych ilości pestycydów i 
ustanawianie NDP/tymczasowych NDP na 
najniższym poziomie umożliwiającym 
uzyskanie pożądanego skutku; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jak stwierdzono w pierwszym czytaniu, zintegrowane zwalczanie szkodników stanowi część 
definicji dobrej praktyki rolniczej, o której mowa w dyrektywie 91/414/EWG. 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 58 
Art. 3 ust. 2 lit. a) 

 (a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza najlepsze dostępne praktyki 
rolnicze oparte na zintegrowanej kontroli, 
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stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz; 

przy priorytetowym traktowaniu 
alternatywnych metod i praktyk ochrony 
upraw w stosunku do stosowania środków 
chemicznych; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Istnieje konieczność zapewnienia zgodności z postanowieniami przyjętymi w innych aktach 
prawnych, w tym przypadku w szóstym wspólnotowym programie działań w zakresie 
środowiska naturalnego oraz zagwarantowania, że dobre praktyki rolnicze są coraz bardziej 
przyjazne dla środowiska naturalnego, zapewniają lepszą ochronę roślin i są lepsze dla 
zdrowia ludzkiego.  

 

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 59 
Art. 3 ust. 2 lit. a) 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz; 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz. Implikuje to także 
stosowanie zasad zintegrowanego 
zwalczania szkodników, a także stosowanie 
minimalnych ilości pestycydów i 
ustanawianie NDP/tymczasowych NDP na 
najniższym poziomie umożliwiającym 
uzyskanie pożądanego skutku; 

Or. en 
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Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 60 
Art. 3 ust. 2 lit. a) 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz. 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz, a także praktyki rolnicze 
oparte na zintegrowanym zwalczaniu 
szkodników, przy priorytetowym 
traktowaniu alternatywnych metod i 
praktyk ochrony upraw w stosunku do 
stosowania środków chemicznych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Stosownie do debaty toczącej się w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego oraz zgodnie z 
poprawką z pierwszego czytania niniejsza poprawka ma na celu ułatwienie zdefiniowania 
dobrych praktyk rolniczych wspierających stosowane dotychczas metody alternatywne i 
uprawomocnionych przez władze krajowe. 

 

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi 

Poprawka 61 
Art. 3 ust. 2 lit. a) 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz. 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane w kraju praktyki rolnicze 
oparte na zintegrowanym zwalczaniu 
szkodników, przy priorytetowym 
traktowaniu alternatywnych metod i 
praktyk ochrony upraw w stosunku do 
stosowania środków chemicznych. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Ponownie zgłoszona poprawka 23 z pierwszego czytania (przyjęta przez Komisję). 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 62 
Art. 3 ust. 2 lit. a) 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza najlepsze dostępne praktyki 
rolnicze oparte na zintegrowanym 
zwalczaniu szkodników, przy priorytetowym 
traktowaniu alternatywnych metod i 
praktyk ochrony upraw w stosunku do 
stosowania środków chemicznych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponowne zgłoszenie poprawki PE nr 23 z pierwszego czytania. 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas 

Poprawka 63 
Art. 3 ust. 2 lit. a) 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza zalecane, dozwolone lub 
zarejestrowane w kraju bezpieczne 
stosowanie środków ochrony roślin w 
konkretnych warunkach na jakimkolwiek 
etapie produkcji, przechowywania, 
transportu, dystrybucji i przetwarzania 
żywności i pasz; 

(a) „dobra praktyka rolnicza” (DPR): 
oznacza najlepsze dostępne praktyki 
rolnicze oparte na zintegrowanym 
zwalczaniu szkodników (ZZS), przy 
priorytetowym traktowaniu niechemicznych 
metod i praktyk ochrony upraw takich, jak 
stosowanie odpornych odmian, 
zmianowanie roślin, mechaniczne 
odchwaszczanie, kontrola biologiczna, itd. 
w stosunku do stosowania syntetycznych 
środków chemicznych; 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 23 przyjętej w pierwszym czytaniu. Aby chronić zdrowie publiczne 
najlepsze praktyki rolnicze będą prowadzić do najniższych wartości NDP, najniższego 
narażenia konsumentów oraz najniższego ryzyka dla zdrowia. Metody i praktyki niechemiczne 
muszą mieć pierwszeństwo przed innymi, ponieważ zapobiegają one ryzyku dla konsumentów. 

 

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi 

Poprawka 64 
Art. 3 ust. 2 lit. d) 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
lub na ich powierzchni; 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
lub na ich powierzchni oszacowany w 
oparciu o najlepsze dostępne rolnicze 
metody ochrony upraw, tzn. zintegrowane 
zwalczanie szkodników w danej strefie 
klimatycznej oraz najniższe narażenie 
konsumentów niezbędne do ochrony 
wszystkich szczególnie narażonych 
konsumentów; w razie przekroczenia NDP 
należy podjąć działania w celu wycofania 
produktu z rynku; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie zgłoszona poprawka 21 z pierwszego czytania. 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 65 
Art. 3 ust. 2 lit. d) 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
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lub na ich powierzchni; lub na ich powierzchni oszacowany w 
oparciu o najlepsze dostępne rolnicze 
metody ochrony upraw, tzn. zintegrowane 
zwalczanie szkodników w danej strefie 
klimatycznej oraz najniższe narażenie 
konsumentów niezbędne do ochrony 
wszystkich szczególnie narażonych 
konsumentów; w razie przekroczenia NDP 
należy podjąć działania w celu wycofania 
produktu z rynku; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wspólne stanowisko nie zawiera żadnej wzmianki na temat działań, które należy podjąć w 
razie przekroczenia NDP, a tym samym osłabia propozycję Komisji i nie uwzględnia 
poprawki PE nr 21 z pierwszego czytania. 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 66 
Art. 3 ust. 2 lit. d) 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
lub na ich powierzchni;  

 (d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
oszacowany w oparciu o najlepsze dostępne 
rolnicze metody ochrony upraw, tzn. 
zintegrowane zwalczanie szkodników (ZZS) 
w danej strefie klimatycznej oraz najniższe 
narażenie konsumentów niezbędne do 
ochrony wszystkich szczególnie narażonych 
konsumentów; w razie przekroczenia NDP 
należy podjąć działania w celu wycofania 
produktu z rynku; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 21 przyjętej w pierwszym czytaniu. 
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Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 67 
Art. 3 ust. 2 lit. d) 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
lub na ich powierzchni; 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
lub na ich powierzchni oszacowany w 
oparciu o najlepsze dostępne rolnicze 
metody ochrony upraw, tzn. zintegrowane 
zwalczanie szkodników w danej strefie 
klimatycznej oraz najniższe narażenie 
konsumentów niezbędne do ochrony 
wszystkich szczególnie narażonych 
konsumentów; w razie przekroczenia NDP 
należy podjąć działania w celu wycofania 
produktu z rynku; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy odnotowywać dobre metody rolnicze w celu wspierania zintegrowanego zwalczania 
szkodników i adekwatnej ochrony najbardziej narażonych grup konsumentów. 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas 

Poprawka 68 
Art. 3 ust. 2 lit. d) 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów w żywności i paszy 
lub na ich powierzchni; 

(d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza możliwie 
najniższe stężenie pozostałości oszacowane 
w oparciu o najlepsze dostępne rolnicze 
metody ochrony upraw obejmujące co 
najmniej zintegrowane zwalczanie 
szkodników (ZZS) w danej strefie 
klimatycznej, w razie przekroczenia którego 
należy podjąć działania w celu wycofania 
produktu z rynku; 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 21 przyjętej w pierwszym czytaniu. NDP należy wyznaczyć na 
możliwie jak najniższym poziomie w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka związanego z 
użyciem pestycydów oraz w celu ochrony zdrowia publicznego.  

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 69 
Art. 3 ust. 2 lit. d) 

  (d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów, w razie 
przekroczenia którego należy podjąć 
działania w celu wycofania produktu z 
rynku;  

  (d) „najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości” (NDP): oznacza najwyższy 
prawnie dopuszczalny poziom stężenia 
pozostałości pestycydów, w razie 
przekroczenia którego należy podjąć 
działania w celu wycofania produktu z rynku 
na podstawie DPR;  

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 70 
Art. 3 ust. 2 lit. g) tiret pierwsze 

- stosowanie danej substancji czynnej w 
środku ochrony roślin na danym produkcie 
jest niedozwolone we Wspólnocie; lub 

- stosowanie danej substancji czynnej w 
środku ochrony roślin na danym produkcie 
jest niedozwolone we Wspólnocie z innych 
przyczyn niż przyczyny związane ze 
zdrowiem publicznym dla konkretnego 
produktu i konkretnego użycia; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka Parlamentu nr 24 z pierwszego czytania dotyczy kwestii związanych z handlem 
międzynarodowym. Rada powróciła do oryginalnego brzmienia, co zaproponowano jako 
kompromis. 
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Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 71 
Art. 3 ust. 2 lit. g) tiret drugie 

- istniejący wspólnotowy NDP nie jest 
wystarczający, aby spełnić wymogi handlu 
międzynarodowego 

skreślone 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka Parlamentu nr 24 z pierwszego czytania dotyczy kwestii związanych z handlem 
międzynarodowym. Rada powróciła do oryginalnego brzmienia, co zaproponowano jako 
kompromis. 

 

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi 

Poprawka 72 
Art. 3 ust. 2 lit. i) 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny; 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie danych 
otrzymanych z odpowiednich opracowań 
oraz z uwzględnieniem skumulowanych i 
synergistycznych oddziaływań 
poszczególnych środków ochrony roślin, a 
także wyższej wrażliwości dzieci i dzieci 
nienarodzonych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie zgłoszona poprawka 26 z pierwszego czytania (przyjęta przez Komisję). 
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Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 73 
Art. 3 ust. 2 lit. i) 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny; 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny z uwzględnieniem 
skumulowanych i synergistycznych 
oddziaływań poszczególnych środków 
ochrony roślin, a także wyższej wrażliwości 
dzieci i dzieci nienarodzonych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Tak, jak w poprawce 1 należy uwzględnić skumulowane i synergistyczne oddziaływania oraz 
ochronę szczególnie narażonych grup. Celem jest umocnienie stanowiska uwzględnionego już 
przez sprawozdawcę w jego poprawce 12 do art. 14. 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 74 
Art. 3 ust. 2 lit. i) 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny; 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie danych 
otrzymanych z odpowiednich opracowań 
oraz z uwzględnieniem skumulowanych i 
synergistycznych oddziaływań 
poszczególnych środków ochrony roślin, a 
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także wyższej wrażliwości dzieci i dzieci 
nienarodzonych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jak jednoznacznie stwierdzono w poprawce PE nr 26 z pierwszego czytania, szczególnie 
ważne jest staranne rozważenie szczególnego narażenia dzieci i dzieci nienarodzonych. 

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 75 
Art. 3 ust. 2 lit. i) 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny; 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie danych 
dostarczonych przez odpowiednie 
opracowania, w tym znanych 
skumulowanych i synergistycznych 
oddziaływań poszczególnych środków 
ochrony roślin, a także wyższej wrażliwości 
dzieci i dzieci nienarodzonych; 

Or. da 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas,  

Poprawka 76 
Art. 3 ust. 2 lit. i) 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności, w 
przeliczeniu na masę ciała, która może być 
spożyta w krótkim okresie czasu, zwykle w 
trakcie jednego posiłku lub jednego dnia, 
bez zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 

(i) „ostra dawka referencyjna”: oznacza 
szacunkową ilość substancji w żywności lub 
wodzie pitnej, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożyta w krótkim okresie 
czasu, zwykle w trakcie jednego posiłku lub 
jednego dnia, bez zagrożenia dla zdrowia 
konsumenta, dającego się stwierdzić na 
podstawie wszystkich faktów znanych w 
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dokonywania oceny; momencie dokonywania oceny, w tym 
skumulowanych i synergistycznych 
oddziaływań poszczególnych środków 
ochrony roślin oraz z uwzględnieniem 
wyższej wrażliwości dzieci i dzieci 
nienarodzonych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 26 przyjętej w pierwszym czytaniu.  W ostatnich latach pojawiało się 
wiele opracowań naukowych wskazujących na dodatkowe i synergistyczne oddziaływania 
różnych środków ochrony roślin (na przykład parakwat i maneb) oraz ich pozostałości w 
żywności. Należy uwzględnić dalsze dowody naukowe wskazujące na szczególną wrażliwość 
dzieci i dzieci nienarodzonych. 

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 77 
Art. 3 ust. 2 lit. j) 

 (j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny. 
 

 (j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia dowolnego 
konsumenta, dającego się stwierdzić na 
podstawie wszystkich faktów znanych w 
momencie dokonywania oceny, w tym 
znanych skumulowanych i 
synergistycznych oddziaływań 
poszczególnych środków ochrony roślin 
oraz z uwzględnieniem wyższej wrażliwości 
dzieci i dzieci nienarodzonych. 

Or. da 
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Poprawkę złożyli Bart Staes, Caroline Lucas 

Poprawka 78 
Art. 3 ust. 2 lit. j) 

(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny. 

(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności lub wodzie pitnej, w przeliczeniu 
na masę ciała, która może być spożywana 
dziennie w trakcie całego życia, bez 
znacznego zagrożenia dla zdrowia 
konsumenta, dającego się stwierdzić na 
podstawie wszystkich faktów znanych w 
momencie dokonywania oceny, w tym 
znanych skumulowanych i 
synergistycznych oddziaływań 
poszczególnych środków ochrony roślin 
oraz z uwzględnieniem wyższej wrażliwości 
dzieci i dzieci nienarodzonych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 27 przyjętej w pierwszym czytaniu.  W ostatnich latach pojawiało się 
wiele opracowań naukowych wskazujących na dodatkowe i synergistyczne oddziaływania 
różnych środków ochrony roślin (na przykład parakwat i maneb) oraz ich pozostałości w 
żywności. Należy uwzględnić dalsze dowody naukowe wskazujące na szczególną wrażliwość 
dzieci i dzieci nienarodzonych. 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 79 
Art. 3 ust. 2 lit. j) 

(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 

(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
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dokonywania oceny. dokonywania oceny, uwzględniając 
skumulowane i synergistyczne 
oddziaływania poszczególnych środków 
ochrony roślin, a także wyższą wrażliwość 
dzieci i dzieci nienarodzonych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Patrz poprawka 7. Ponowne zgłoszenie poprawki PE nr 27 z pierwszego czytania. 

 

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi 

Poprawka 80 
Art. 3 ust. 2 lit. j) 

(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny. 

(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny, uwzględniając 
skumulowane i synergistyczne 
oddziaływania poszczególnych środków 
ochrony roślin, a także wyższą wrażliwość 
dzieci i dzieci nienarodzonych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie zgłoszona poprawka 27 z pierwszego czytania (przyjęta przez Komisję). 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 81 
Art. 3 ust. 2 lit. j) 
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(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny. 

 (j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia dowolnego 
konsumenta, dającego się stwierdzić na 
podstawie wszystkich faktów znanych w 
momencie dokonywania oceny, w tym 
znanych skumulowanych i 
synergistycznych oddziaływań 
poszczególnych środków ochrony roślin 
oraz z uwzględnieniem wyższej wrażliwości 
dzieci i dzieci nienarodzonych. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 27 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 82 
Art. 3 ust. 2 lit. j) 

(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny 

(j) „akceptowane dzienne pobranie”: 
oznacza szacunkową ilość substancji w 
żywności, w przeliczeniu na masę ciała, 
która może być spożywana dziennie w 
trakcie całego życia, bez znacznego 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta, 
dającego się stwierdzić na podstawie 
wszystkich faktów znanych w momencie 
dokonywania oceny, uwzględniając 
skumulowane i synergistyczne 
oddziaływania poszczególnych środków 
ochrony roślin, a także wyższą wrażliwość 
dzieci i dzieci nienarodzonych. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Takie samo oświadczenie jak powyżej: należy uwzględnić skumulowane i synergistyczne 
oddziaływania oraz ochronę szczególnie narażonych grup. Celem jest umocnienie stanowiska 
zgłoszonego już przez sprawozdawcę w jego poprawce 12 do art. 14. 

 

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi,  

Poprawka 83 
Art. 6 ust. 2 

2. Strony, które wykażą na podstawie 
odpowiednich dowodów uzasadnione 
zainteresowanie, włącznie z wytwórcami, 
hodowcami i producentami środków 
wymienionych w załączniku 1, mogą 
złożyć wniosek do Państwa Członkowskiego 
zgodnie z art. 7. 

2. Wszystkie strony wykazujące 
uzasadnione zainteresowane w zakresie 
zdrowia i środowiska naturalnego, a także 
strony zainteresowane ze względów 
komercyjnych, włącznie z wytwórcami, 
hodowcami i producentami środków 
wymienionych w załączniku 1, mogą złożyć 
wniosek do Państwa Członkowskiego 
zgodnie z art. 7. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie zgłoszona poprawka 30  z pierwszego czytania (przyjęta przez Komisję). 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 84 
Art. 6 ust. 2 

2. Strony, które wykażą na podstawie 
odpowiednich dowodów uzasadnione 
zainteresowanie, włącznie z wytwórcami, 
hodowcami i producentami środków 
wymienionych w załączniku 1, mogą 
złożyć wniosek do Państwa Członkowskiego 
zgodnie z art. 7. 

2. Strony, które wykażą na podstawie 
odpowiednich dowodów uzasadnione 
zainteresowanie, włącznie z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, wytwórcami, 
hodowcami i producentami środków 
wymienionych w załączniku 1, mogą 
złożyć wniosek do Państwa Członkowskiego 
zgodnie z art. 7. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Poprawka 30 przyjęta w pierwszym czytaniu ma na celu wprowadzenie szerszej definicji 
„stron zainteresowanych” w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym zajmującym się 
zdrowiem lub środowiskiem naturalnym składanie wniosków. 

 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen 

Poprawka 85 
Art. 6 ust. 2 

2. Strony, które wykażą na podstawie 
odpowiednich dowodów uzasadnione 
zainteresowanie, włącznie z wytwórcami, 
hodowcami i producentami środków 
wymienionych w załączniku 1, mogą 
złożyć wniosek do Państwa Członkowskiego 
zgodnie z art. 7.  

 

2. Wszystkie strony wykazujące uzasadnione 
zainteresowanie w zakresie zdrowia i 
środowiska naturalnego, a także strony 
zainteresowane ze względów komercyjnych, 
włącznie z wytwórcami, hodowcami, 
importerami i producentami środków 
wymienionych w załączniku 1, mogą złożyć 
wniosek do Państwa Członkowskiego 
zgodnie z art. 7; 

Or. da 

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 86 
Art. 7 ust. 1 lit. c) 

(c) w razie potrzeby, naukowo uzasadnione 
argumenty, które należy rozważyć; 

(c) pełny przegląd kwestii poruszonych w 
literaturze naukowej, a także przegląd 
wydanej w ciągu ostatnich dziesięciu lat i 
recenzowanej w procesie wydawniczym  
literatury naukowej na temat środków 
ochrony roślin i/lub ich pozostałości; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 33 przyjętej w pierwszym czytaniu, zmienionej w niewielkim stopniu 
w celu uwzględnienia obaw Rady dotyczących możliwości EUBŻ. Jeśli w literaturze naukowej 
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odnotowano obawy dotyczące danego środka ochrony roślin i/lub jego pozostałości, 
wnioskodawca wnioskujący o wyznaczenie NDP ma obowiązek przedstawienia pełnego 
zarysu poruszonych kwestii. Dostarczenie odpowiedniej literatury naukowej na temat 
produktu jest obowiązkiem wnioskodawcy, a nie EUBŻ. Niewypełnienie tego obowiązku przez 
wnioskodawcę stanowi podstawę do odrzucenia wniosku. 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 87 
Art. 7 ust. 1 lit. c a) (nowy) 

   (ca) pełny przegląd kwestii poruszanych w 
literaturze naukowej na temat środków 
ochrony roślin i/lub ich pozostałości. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 33 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 88 
Art. 7 ust. 1 lit. d a) (nowy) 

   (da) ocenę, w szczególności, 
immunotoksyczności, neurotoksyczności, 
toksyczności rozwojowej, toksyczności 
niskiej dawki, zaburzeń hormonalnych oraz 
synergistycznych oddziaływań środków 
ochrony roślin lub ich pozostałości; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 36 przyjętej w pierwszym czytaniu.  

Do oceny substancji czynnych i środków nie jest obecnie wymagane przeprowadzanie badań 
toksykologicznych w celu oceny pojawiających się później w życiu (neurologicznych, 
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immunotoksykologicznych, hormonalnych i onkologicznych) konsekwencji narażenia na 
pozostałości w kluczowych etapach rozwoju (w łonie matki i w dzieciństwie).  

 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 89 
Art. 7 ust. 1 lit. va) (nowy) 

 (va) wyjaśnienie konkretnych metod 
zintegrowanego zwalczania szkodników 
stosowanych dla różnych rodzajów upraw. 

Or. en 

 

Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi 

Poprawka 90 
Art. 11 ust. 1 lit. ca) (nowy) 

 (ca) ocenę, w szczególności, 
immunotoksyczności, neurotoksyczności, 
toksyczności wczesnorozwojowej, 
toksyczności niskiej dawki, zaburzeń 
hormonalnych oraz synergistycznych 
oddziaływań środków ochrony roślin lub 
ich pozostałości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie złożona poprawka 36 z pierwszego czytania (przyjęta przez Komisję). 

 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 91 
Art. 10 ust. 1 lit. ca) (nowy) 
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 (ca) ocenę, w szczególności, 
immunotoksyczności, neurotoksyczności, 
toksyczności wczesnorozwojowej, 
toksyczności niskiej dawki, zaburzeń 
hormonalnych oraz synergistycznych 
oddziaływań środków ochrony roślin lub 
ich pozostałości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podobnie jak w punkcie uzasadnienia 24, należy uwzględnić odniesienie do toksyczności, jak 
w pierwszym czytaniu. 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 92 
Art. 10 ust. 1 lit. ca) (nowy) 

 (ca) ocenę, w szczególności, 
immunotoksyczności, neurotoksyczności, 
toksyczności wczesnorozwojowej, 
toksyczności niskiej dawki, zaburzeń 
hormonalnych oraz synergistycznych 
oddziaływań środków ochrony roślin lub 
ich pozostałości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 36 przyjętej w pierwszym czytaniu, w niewielkim stopniu zmienionej 
w celu uwzględnienia obaw Rady dotyczących możliwości EUBŻ. Przy ustalaniu NDP należy 
uwzględnić wszelkie dane naukowe. Ponadto nowe dowody dotyczące toksycznych, 
immunotoksycznych i powodujących zaburzenia hormonalne oddziaływań pestycydów muszą 
doprowadzić do wycofania upoważnienia na daną substancję zgodnie z dyrektywą 91/414. 
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 93 
Art. 14 ust. 2 lit. a) 

 (a) dostępną wiedzę naukową i 
techniczną;  

 (a) dostępną wiedzę naukową i techniczną, 
w tym przegląd wydanej w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat i recenzowanej w procesie 
wydawniczym literatury naukowej na temat 
danego środka ochrony roślin i jego 
pozostałości. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 33 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

Niedopuszczalne jest, aby nie wymagano żadnych systematycznych ocen dostępnej literatury 
naukowej podczas przeprowadzania procedury oceny substancji czynnych i produktów. 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 94 
Art. 14 ust. 2 lit. a) 

(a) dostępną wiedzę naukową i techniczną, (a) dostępną wiedzę naukową i techniczną, 
w tym przegląd wydanej w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat i recenzowanej w procesie 
wydawniczym literatury naukowej na temat 
danego środka ochrony roślin i jego 
pozostałości. 

Or. en 

 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 42 przyjętej w pierwszym czytaniu. Przy ustalaniu NDP należy 
uwzględnić wszelkie dane naukowe.  
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 95 
Art. 14 ust. 2 lit. c) 

(c) wyniki oceny potencjalnego ryzyka dla 
konsumentów i, w razie potrzeby, dla 
zwierząt; 

(c) wyniki oceny potencjalnego ryzyka dla 
konsumentów przy najwyższym pobraniu 
(oraz przy narażeniu na źródła inne niż 
żywność) oraz największej wrażliwości, i, w 
razie potrzeby, dla zwierząt; 

Or. en 

Uzasadnienie 

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 96 
Art. 14 ust. 2 lit. c) 

(c) wyniki oceny potencjalnego ryzyka dla 
konsumentów i, w razie potrzeby, dla 
zwierząt; 

(c) wyniki oceny potencjalnego ryzyka dla 
konsumentów przy najwyższym pobraniu 
(oraz przy narażeniu na źródła inne niż 
żywność) oraz największej wrażliwości i, w 
razie potrzeby, dla zwierząt; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 44 przyjętej w pierwszym czytaniu. Konsumenci narażeni są na 
pozostałości syntetycznych środków chemicznych również w inny sposób, np. poprzez użycie 
pestycydów wewnątrz pomieszczeń i na trawnikach oraz poprzez zanieczyszczenia powietrza 
(na intensywnie eksploatowanych obszarach rolniczych). Należy uwzględnić tego typu drogi 
narażenia. 
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 97 
Art. 14 ust. 2 lit. c) 

 (c) wyniki oceny potencjalnego ryzyka 
dla konsumentów i, w razie potrzeby, dla 
zwierząt; 

 (c) wyniki oceny potencjalnego ryzyka dla 
konsumentów przy najwyższym pobraniu 
(oraz przy narażeniu na źródła inne niż 
żywność) oraz największej wrażliwości, i, w 
razie potrzeby, dla zwierząt; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 44 przyjętej w pierwszym czytaniu.  

Ze zdrowotnego punktu widzenia istnieje konieczność rozważenia potencjalnych konsekwencji 
narażenia konsumentów poprzez różne możliwe drogi i z różnych źródeł na przynajmniej 
jedną substancję o znanych połączonych oddziaływaniach. 

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 98 
Art. 14 ust. 2 lit. e) 

(e) CXL lub DPR stosowane w kraju trzecim 
dla zgodnego z prawem stosowania 
substancji czynnych w tym kraju; 

(e) CXL lub DPR stosowane w kraju trzecim 
dla substancji czynnych, których użycie jest 
dozwolone w UE; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 45 przyjętej w pierwszym czytaniu.  NDP zalecane przez Komisję 
Kodeksu Żywnościowego należy uwzględnić nie tylko w przypadku substancji, które nie są 
zakazane w UE ze względu na ochronę konsumentów lub ochronę środowiska naturalnego. 
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Poprawkę złożyła Linda McAvan 

Poprawka 99 
Art. 16 ust. 1 lit. ea) (nowy) 

 (ea) w przypadku, gdy nowe produkty, 
grupy produktów i/lub części produktów 
zostały uwzględnione w załączniku I i gdy 
przynajmniej jedno Państwo Członkowskie 
tego zażąda, w celu umożliwienia 
przeprowadzenia wszelkich badań 
naukowych niezbędnych na poparcie NDP 
oraz w celu oceny tych badań, z 
zastrzeżeniem, że nie stwierdzono 
zaistnienia żadnych niedopuszczalnych 
zagrożeń dla konsumenta. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Art. 4 ust. 2 wspólnego stanowiska przewiduje dodawanie nowych artykułów do załącznika I, 
co nie było brane pod uwagę w propozycji Komisji (art. 17). Wspólne stanowisko nie 
przewiduje jednak stosownych ustaleń przejściowych. Ustalenia takie należałoby uwzględnić 
w art. 16, dotyczącym okoliczności, w których można ustalać tymczasowe NDP. NDP opierają 
się na danych z określonych prób, które na ogół trwają przez dwa okresy wzrostu i są 
następnie oceniane przez urząd regulacyjny. Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dane te 
były dostępne dla produktów, które nie wymagały wcześniej NDP, a pestycydy są dopuszczane 
do użycia do takich upraw na podstawie bardziej ogólnych danych dotyczących 
bezpieczeństwa. Jeśli produkty zostałyby uwzględnione w załączniku I bez przyznania czasu 
na wygenerowanie i ocenę danych z określonych prób NDP, NDP byłyby wyznaczane jako 
wartość domyślna (efektywne zero). W rezultacie dotychczasowe dozwolone zastosowania 
pestycydów do takich upraw musiałyby zostać wycofane, nawet jeśli byłyby bezpieczne dla 
konsumentów. 

 

Poprawkę złożyła Linda McAvan 

Poprawka 100 
Art. 16 ust. 2, pkt 3 

2. NDP, o których mowa w ust. 1 lit. d), 
podlegają ponownej ocenie w momencie 
upływu okresu, na który wydano zgodę na 

2. NDP, o których mowa w ust. 1 lit. d), 
podlegają ponownej ocenie w momencie 
upływu okresu, na który wydano zgodę na 
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jego główne zastosowanie. jego główne zastosowanie. NDP, o których 
mowa w ust. 1 lit. e), podlegają ponownej 
ocenie w momencie zakończenia i oceny 
badań naukowych oraz nie później niż w 
ciągu czterech lat od daty ich 
wprowadzenia do załącznika III.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Art. 4 ust. 2 wspólnego stanowiska przewiduje dodawanie nowych artykułów do załącznika I, 
co nie było brane pod uwagę w propozycji Komisji (art. 17). Wspólne stanowisko nie 
przewiduje jednak stosownych ustaleń przejściowych. Ustalenia takie należałoby uwzględnić 
w art. 16, dotyczącym okoliczności, w których można ustalać tymczasowe NDP. NDP opierają 
się na danych z określonych prób, które na ogół trwają przez dwa okresy wzrostu i są 
następnie oceniane przez urząd regulacyjny. Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby dane te 
były dostępne dla produktów, które nie wymagały wcześniej NDP, a pestycydy są dopuszczane 
do użycia do takich upraw na podstawie bardziej ogólnych danych dotyczących 
bezpieczeństwa. Jeśli produkty zostałyby uwzględnione w załączniku I bez przyznania czasu 
na wygenerowanie i ocenę danych z określonych prób NDP, NDP byłyby wyznaczane jako 
wartość domyślna (efektywne zero). W rezultacie dotychczasowe dozwolone zastosowania 
pestycydów do takich upraw musiałyby zostać wycofane, nawet jeśli byłyby bezpieczne dla 
konsumentów. 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 101 
Art. 16 a (nowy) 

 Art. 16 a 
 Zagregowane wartości graniczne 
 Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 

45 ust. 2 oraz zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 14 zagregowane 

wartości graniczne powinny być 
ustanawiane dla obecności pozostałości 

wielu pestycydów w żywności oraz w 
paszach. W razie przekroczenia 

zagregowanych wartości granicznych 
zastosowanie mają odpowiednio art. 18, 19 

i 20.  

Or. en 
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Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 40 przyjętej w pierwszym czytania. Odsetek środków spożywczych 
zawierających pozostałości więcej niż jednego pestycydu wzrósł w UE z 13% do 21% w 
okresie od 1998 do 2002 roku. Raport Biura ds. Żywności i Weterynarii z 2002 r. na temat 
monitorowania pozostałości pestycydów (FVO Pesticide Residues Monitoring Report 2002) 
wyraźnie pokazuje, że szczególnie gwałtownie wzrasta liczba próbek zawierających cztery lub 
więcej pestycydów. Oddziaływania poszczególnych substancji na organizm ludzki mogą się 
kumulować (na przykład w przypadku różnych organofosfataz) lub substancje te mogą mieć 
działania wzajemnie się wzmacniające. Podejście oparte wyłącznie na poszczególnych NDP 
nie uwzględnia bieżących poziomów pozostałości pestycydów ani prewencyjnych wymogów 
zdrowotnych. 
 
Rozporządzenie powinno zatem przewidywać zagregowane wartości graniczne, które można 
uzyskać na przykład przez dodanie „poziomów wyczerpania wartości granicznych” 
poszczególnych substancji. W razie przekroczenia zagregowanej wartości granicznej, produkt 
powinien być wycofany z rynku, tak jak w przypadku przekroczenia pojedynczej wartości 
granicznej. 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 102 
Art. 22 ust. 2a (nowy) 

 2a. Tymczasowe NDP powinny być 
ustalane na najniższym poziomie, który 
można osiągnąć we wszystkich Państwach 
Członkowskich na podstawie dobrych 
praktyk rolniczych i z poszanowaniem 
zasad zintegrowanego zwalczania 
szkodników. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 49 przyjętej w pierwszym czytaniu. Należy zastosować zasadę 
ostrożności i wyznaczyć tymczasowe NDP na najniższym zasadnym poziomie. 
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 103 
Art. 23 lit. a) 

 (a) DPR; (a) DPR, najlepsze praktyki rolnicze 
oparte na zintegrowanej kontroli przy 
priorytetowym traktowaniu alternatywnych 
metod i praktyk ochrony upraw w stosunku 
do stosowania środków chemicznych przy 
definiowaniu poszczególnych NDP; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Poprawka zbliżająca tekst do innych poprawek zaproponowanych na temat powyższego 
aspektu dobrych praktyk rolniczych; patrz poprawka do art. 3 ust .2) lit. a). 

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 104 
Art. 23 lit. c a) (nowy) 

   (c a) dostępną wiedzę naukową i 
techniczną, w tym przegląd wydanej w 
ciągu ostatnich dziesięciu lat i 
recenzowanej w procesie wydawniczym 
literatury naukowej na temat danego 
środka ochrony roślin i jego pozostałości; w 
szczególności należy rozważyć 
immunotoksyczność, zaburzenia 
hormonalne, toksyczność rozwojową i 
toksyczność niskiej dawki. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawek 33 i 36 przyjętych w pierwszym czytaniu. 
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Ma na celu zbliżenie tekstu do poprawki zgłoszonej do art. 7 ust. 1 lit. d a) (nowy). 

Do oceny substancji czynnych i środków nie jest obecnie wymagane przeprowadzanie badań 
toksykologicznych w celu oceny pojawiających się później w życiu (neurologicznych, 
immunotoksykologicznych, hormonalnych i onkologicznych) konsekwencji narażenia na 
pozostałości w kluczowych etapach rozwoju (w łonie matki i w dzieciństwie).  

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 105 
Art. 24 ust. 1, zwrot wprowadzający 

 1. Na wniosek Komisji, Urząd przedkłada 
Komisji uzasadnioną opinię w sprawie 
potencjalnego ryzyka dla zdrowia 
konsumentów wynikającego z: 

Urząd przedkłada Komisji uzasadnioną 
opinię w sprawie potencjalnego ryzyka dla 
zdrowia konsumentów wynikającego z:  

Or. fr 

Uzasadnienie 

Należy zagwarantować autonomię Urzędu przy sporządzaniu opinii. Nie ogranicza to 
jednakże prawa Komisji do wnioskowania do Urzędu o sporządzenie opinii. 

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 106 
Art. 24 ust. 1, zwrot wprowadzający 

1. Na wniosek Komisji, Urząd przedkłada 
Komisji uzasadnioną opinię w sprawie 
potencjalnego ryzyka dla zdrowia 
konsumentów wynikającego z: 

1. Urząd przedkłada Komisji uzasadnioną 
opinię w sprawie potencjalnego ryzyka dla 
zdrowia konsumentów wynikającego z: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Urząd powinien oceniać dane dostarczane przez Państwa Członkowskie i powinien to robić 
nie tylko na wniosek Komisji. Niniejsza poprawka częściowo przywraca pierwotne brzmienie 
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propozycji Komisji (art. 25 w COM (2003) 117). 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 107 
Art. 25 

 Z uwzględnieniem opinii Urzędu, jeżeli 
taka opinia jest wymagana, tymczasowe 
NDP dla substancji czynnych, o których 
mowa w art. 23, mogą zostać określone i 
wyszczególnione w załączniku III, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 lub, w razie potrzeby, 
substancja czynna może zostać włączona do 
załącznika IV zgodnie z art. 5 ust. 1. 
 

 Z uwzględnieniem opinii Urzędu, 
tymczasowe NDP dla substancji czynnych, o 
których mowa w art. 23, mogą zostać 
określone i wyszczególnione w załączniku 
III, zgodnie z art. 22 ust. 1 lub, w razie 
potrzeby, substancja czynna może zostać 
włączona do załącznika IV zgodnie z art. 5 
ust. 1.Tymczasowe NDP powinny być 
ustalane na najniższym poziomie, który 
można osiągnąć we wszystkich Państwach 
Członkowskich na podstawie dobrych 
praktyk rolniczych i z poszanowaniem 
zasad zintegrowanego zwalczania 
szkodników. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Część pierwsza - ma na celu zbliżenie tekstu do zaproponowanej poprawki do art. 24. 

Część druga - przywrócenie poprawki 49 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 108 
Art. 25 

Z uwzględnieniem opinii Urzędu, jeżeli taka 
opinia jest wymagana, tymczasowe NDP dla 
substancji czynnych, o których mowa w art. 
23, mogą zostać określone i 
wyszczególnione w załączniku III, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 lub, w razie potrzeby, 

Z uwzględnieniem opinii Urzędu, jeżeli taka 
opinia jest wymagana, tymczasowe NDP dla 
substancji czynnych, o których mowa w art. 
23, mogą zostać określone i 
wyszczególnione w załączniku III, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 lub, w razie potrzeby, 
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substancja czynna może zostać włączona do 
załącznika IV zgodnie z art. 5 ust. 1. 

substancja czynna może zostać włączona do 
załącznika IV zgodnie z art. 5 ust. 1. 
Tymczasowe NDP powinny być ustalane na 
najniższym poziomie, który można osiągnąć 
we wszystkich Państwach Członkowskich 
na podstawie dobrych praktyk rolniczych i z 
poszanowaniem zasad zintegrowanego 
zwalczania szkodników. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka opiera się na poprawce 15 sprawozdawcy poprzez dodanie zasad 
zintegrowanego zwalczania szkodników. 

 

Poprawkę złożył Roberto Musacchio 

Poprawka 109 
Art. 25 

Z uwzględnieniem opinii Urzędu, jeżeli taka 
opinia jest wymagana, tymczasowe NDP dla 
substancji czynnych, o których mowa w art. 
23, mogą zostać określone i 
wyszczególnione w załączniku III, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 lub, w razie potrzeby, 
substancja czynna może zostać włączona do 
załącznika IV zgodnie z art. 5 ust. 1. 

Z uwzględnieniem opinii Urzędu, jeżeli taka 
opinia jest wymagana, tymczasowe NDP dla 
substancji czynnych, o których mowa w art. 
23, mogą zostać określone i 
wyszczególnione w załączniku III, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 lub, w razie potrzeby, 
substancja czynna może zostać włączona do 
załącznika IV zgodnie z art. 5 ust. 1. 
Tymczasowe NDP powinny być ustalane na 
najniższym poziomie, który można osiągnąć 
we wszystkich Państwach Członkowskich 
na podstawie dobrych praktyk rolniczych i z 
poszanowaniem zasad zintegrowanego 
zwalczania szkodników. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem jest umocnienie odniesienia do osiągnięć dotychczasowych dobrych praktyk rolniczych 
i do ich uprawomocnienia. 
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Poprawkę złożyli Dagmar Roth-Behrendt i Guido Sacconi 

Poprawka 110 
Art. 25 

Z uwzględnieniem opinii Urzędu, jeżeli taka 
opinia jest wymagana, tymczasowe NDP dla 
substancji czynnych, o których mowa w art. 
23, mogą zostać określone i 
wyszczególnione w załączniku III, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 lub, w razie potrzeby, 
substancja czynna może zostać włączona do 
załącznika IV zgodnie z art. 5 ust. 1. 

Z uwzględnieniem opinii Urzędu, jeżeli taka 
opinia jest wymagana, tymczasowe NDP dla 
substancji czynnych, o których mowa w art. 
23, mogą zostać określone i 
wyszczególnione w załączniku III, zgodnie z 
art. 22 ust. 1 lub, w razie potrzeby, 
substancja czynna może zostać włączona do 
załącznika IV zgodnie z art. 5 ust. 1. 
Tymczasowe NDP powinny być ustalane na 
najniższym poziomie, który można osiągnąć 
we wszystkich Państwach Członkowskich 
na podstawie dobrych praktyk rolniczych i z 
poszanowaniem zasad zintegrowanego 
zwalczania szkodników. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponownie złożona poprawka 49 z pierwszego czytania (przyjęta przez Komisję). 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 111 
Art. 26 ust. 1 

 1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 
96/23/WE, Państwa Członkowskie 
przeprowadzają kontrole urzędowe 
pozostałości pestycydów w celu 
doprowadzenia do zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa wspólnotowego 
dotyczącymi urzędowych kontroli żywności 
i pasz.   

 1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 
96/23/WE, Państwa Członkowskie 
przeprowadzają kontrole urzędowe 
pozostałości pestycydów na wszystkich 
etapach łańcucha dystrybucji, w punktach 
celnych i w centrach dystrybucji, w celu 
doprowadzenia do zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa wspólnotowego 
dotyczącymi urzędowych kontroli żywności 
i pasz.   
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Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 54 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 112 
Art. 26 ust. 2 

2. Takie kontrole pozostałości pestycydów 
polegają zwłaszcza na pobieraniu próbek i 
poddawaniu ich następnie analizie oraz na 
identyfikacji obecnych w nich pestycydów i 
poziomów ich pozostałości. 

2. Takie kontrole pozostałości pestycydów 
polegają zwłaszcza na pobieraniu próbek i 
poddawaniu ich następnie analizie oraz na 
identyfikacji obecnych w nich pestycydów i 
poziomów ich pozostałości. Takie 
monitorowanie powinno przebiegać na 
wszystkich etapach łańcucha dystrybucji, w 
punktach celnych, centrach dystrybucji 
oraz przede wszystkim w punktach dostawy 
do konsumenta. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 54 przyjętej w pierwszym czytaniu. Ważne jest, aby pozostałości były 
monitorowane nie tylko na wczesnych etapach łańcucha pokarmowego, ale także w punktach 
dostawy dla konsumentów. 

 

Poprawkę złożył  Dan Jørgensen  

Poprawka 113 
Art. 26 ust. 2 

 2. Takie kontrole pozostałości 
pestycydów polegają zwłaszcza na 
pobieraniu próbek i 
poddawaniu ich następnie analizie oraz na 
identyfikacji obecnych w nich pestycydów i 

2. Takie kontrole pozostałości 
pestycydów polegają zwłaszcza na 
pobieraniu próbek i 
poddawaniu ich następnie analizie oraz na 
identyfikacji obecnych w nich pestycydów i 
poziomów ich pozostałości. Kontrole 



AM\545847PL.doc 59/60 PE 349.878v01-00/19-19 

 PL 

poziomów ich pozostałości. powinny być przeprowadzane zasadniczo w 
punkcie dostawy do konsumenta. 

Or. da 

 

  

 

 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira 

Poprawka 114 
Art. 28 ust. 1 

1. Metody analizy pozostałości 
pestycydów są zgodne z kryteriami 
określonymi w odpowiednich przepisach 
prawa wspólnotowego dotyczących 
urzędowych kontroli żywności i pasz.  
 

1. Metody analizy pozostałości 
pestycydów są zgodne z kryteriami 
określonymi w odpowiednich przepisach 
prawa wspólnotowego dotyczących 
urzędowych kontroli żywności i pasz. 
Należy zaprzestać zatwierdzania 
pestycydów, dla których nie istnieją 
odpowiednie procedury wykrywania lub 
które nie są regularnie monitorowane. 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 56 przyjętej w pierwszym czytaniu. 

 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes i Caroline Lucas 

Poprawka 115 
Art. 28 ust. 1a (nowy) 

 1a. Należy zaprzestać zatwierdzania 
pestycydów, dla których nie istnieją 
odpowiednie procedury wykrywania. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 56 przyjętej w pierwszym czytaniu. W przypadku wielu spośród około 
800 substancji czynnych, które zostały zatwierdzone w UE nie istnieją obecnie zadawalające 
lub żadne procedury wykrywania. Przy zastosowaniu obecnej wieloprocedurowej metody 
analizowania pestycydów, wykrywanych jest generalnie jedynie około 200 aktywnych 
substancji. Kilka innych substancji można wykryć przy użyciu indywidualnych procedur. 
Kontrole pozostałości stosowane w UE nie są więc w stanie wykryć istotnej liczby 
pestycydów, które mogą występować jako pozostałości w żywności. 

Ponadto liczba obecnie monitorowanych substancji jest znacznie poniżej możliwości 
analitycznych. W roku 2001 Państwa Członkowie monitorowały średnio jedynie 161 z 800 
dopuszczonych substancji. 
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