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Eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  
leadott szavazatok többsége 

 **I. Együttműködési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 *** Hozzájárulási eljárás  
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben 

 ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)  
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához 
 

 
(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) 
 

 
 
 
 

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez 

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. 
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET 

A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 
91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, európai parlamenti és tanácsi rendelet 
elfogadása céljából a Tanács által 2004. július 19-én elfogadott közös álláspontról 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Együttdöntési eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (09262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– tekintettel a Bizottság által a Parlament és a Tanács számára benyújtott javaslatával 
kapcsolatos parlamenti álláspontra első olvasatban1 (COM(2003)0117)2, 

– tekintettel a módosított javaslatra (COM(2004)0587)3, 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
második olvasatra irányuló javaslatára (A6-0000/2004), 

1. A következőkben módosítja a közös álláspontot, 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. 

A Tanács közös álláspontja 
 

A Parlament módosításai 

Módosítás: 1 
2. preambulumbekezdés 

(2) A növényvédőszerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 
származó termékek tagállamok közötti, 
illetve a harmadik országok és a Közösség 
közötti kereskedelem korlátozásához 
vezethet.  Ennek megfelelően az áruk 

(2) Ezen rendelet közvetlenül érinti azt, 
hogy milyen az egészséggel kapcsolatos 
közszemlélet és az mennyire releváns a 
belső piac működésére. A 
növényvédőszerek megengedett 
növényvédőszer-maradék határértékének 
(maximum residue level - MRL) 
nemzetenkénti különbsége a Szerződés I. 
mellékletében foglalt, illetve az azokból 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P5_TA(2004)0299. 
2 HL C …/A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
3 HL C …/A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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szabad mozgása, a tagállamok közötti 
azonos versenyfeltételek, továbbá a 
fogyasztóvédelem érdekében szükséges a 
növényi és állati eredetű termékekre 
vonatkozó MRL közösségi szintű 
meghatározása. 
 

származó termékek tagállamok közötti, 
illetve a harmadik országok és a Közösség 
közötti kereskedelem korlátozásához 
vezethet.  Ennek megfelelően az áruk 
szabad mozgása, a tagállamok közötti 
azonos versenyfeltételek, továbbá a 
fogyasztóvédelem érdekében szükséges a 
növényi és állati eredetű termékekre 
vonatkozó MRL közösségi szintű 
meghatározása. 

 

Indokolás 

A Bizottság eredeti javaslatából a 2. preambulumbekezdés részbeni visszahelyezése. A 
Bizottság eredeti dokumentuma megemlítette a közegészségügyet, amely hiányzik a Tanács 
elfogadott álláspontjából, és fontos, hogy valamilyen módon említve legyen. 
 

Módosítás: 2 
5. preambulumbekezdés 

(5) A növényeket és növényi termékeket 
károsító szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben.  Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-
maradékok jelenléte az ilyen anyagokkal 
kezelt termékekben, az e termékkel 
takarmányozott állatokban, valamint az 
ilyen anyagokkal érintkezésbe lépő méhek 
által termelt mézben.  Biztosítani kell, 
hogy az ilyen növényvédőszer-maradék 
jelenléte ne haladja meg azt a mértéket, 
amely az emberek, illetve adott esetben az 
állatok számára elfogadhatatlan kockázatot 
jelentene. 

(5) A növényeket és növényi termékeket 
károsító szervezetek elleni védekezés egyik 
legfontosabb eszköze a hatóanyagok 
használata a növényvédő szerekben.  Ezek 
használatának azonban egyik lehetséges 
következménye a növényvédőszer-
maradékok jelenléte az ilyen anyagokkal 
kezelt termékekben, az e termékkel 
takarmányozott állatokban, valamint az 
ilyen anyagokkal érintkezésbe lépő méhek 
által termelt mézben. Mivel a 
közegészségügyet előnyben kell részesíteni 
a növényvédelemmel szemben a 91/414 sz. 
irányelvnek megfelelően, biztosítani kell, 
hogy az ilyen növényvédőszer-maradék 
jelenléte ne haladja meg azt a mértéket, 
amely az emberek, illetve adott esetben az 
állatok számára elfogadhatatlan kockázatot 
jelentene. 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 3. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Fontos megerősíteni, 
az MRL-ek kialakításánál a közegészségügyi követelményeknek való megfelelést és azok 
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túlteljesítését. 
 

Módosítás: 3 
6. preambulumbekezdés 

A növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról szóló, 1991. július 15-i 
91/414/EGK tanácsi irányelv arról 
rendelkezik, hogy amikor a tagállamok 
engedélyeket bocsátanak ki, elő kell írniuk 
a növényvédő szerek megfelelő 
használatát.  A megfelelő használat a 
helyes növényvédelmi gyakorlat, valamint 
az integrált védekezési elvek alkalmazását 
jelenti.  Amennyiben a 91/414/EGK 
irányelv szerinti, engedélyezett 
növényvédő szer használatából eredő 
MRL-ek kockázatot jelentenek a fogyasztó 
számára, e használatot felül kell vizsgálni 
annak érdekében, hogy csökkentsék a 
növényvédőszer-maradékok mértékét.  A 
Közösségnek elő kell segítenie a kockázat 
csökkentéséhez hozzájáruló módszerek 
vagy termékek használatát, valamint a 
felhasznált növényvédő szerek 
mennyiségének a hatékony 
növényvédelemhez szükséges szintre való 
csökkentését. 

A növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról szóló, 1991. július 15-i 
91/414/EGK tanácsi irányelv arról 
rendelkezik, hogy amikor a tagállamok 
engedélyeket bocsátanak ki, elő kell írniuk 
a növényvédő szerek megfelelő 
használatát.  A megfelelő használat a 
helyes növényvédelmi gyakorlat, valamint 
az integrált védekezési elvek alkalmazását 
jelenti.  Amennyiben a 91/414/EGK 
irányelv szerinti, engedélyezett 
növényvédő szer használatából eredő 
MRL-ek kockázatot jelentenek a fogyasztó 
számára, e használatot felül kell vizsgálni 
annak érdekében, hogy csökkentsék a 
növényvédőszer-maradékok mértékét.  A 
Közösségnek elő kell segítenie a kockázat 
csökkentéséhez hozzájáruló módszerek 
vagy termékek használatát, valamint a 
növényvédő szereknek a hatékony 
növényvédelemhez szükséges 
mennyiségben való használatát. 

 

Indokolás 

Ésszerű a növényvédő szerek kockázatának csökkentése, de a kutatás szerint a felhasznált 
mennyiség csökkentése ezt nem eredményezi. Ezért meg kell találnunk az optimális szintet. 
 

Módosítás: 4 
12 a. preambulumbekezdés (új) 

 (12a) A növényvédőszerek MRL-jeinek 
mérlegelése során azt is fel kell ismerni, 
hogy kevés fogyasztó van tisztában a 
növényvédőszerekből fakadó 
kockázatokkal. Értékes lenne a Hatóságot 
egy olyan projekttel elindulni látni, amely 
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teljes mértékben elmagyarázza ezen 
kockázatok mibenlétét a közvéleménynek. 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 5. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. 
 

Módosítás: 5 
(12 b) preambulumbekezdés (új) 

 (12b) A tagállamoknak meg kellene 
vizsgálniuk annak lehetőségét, hogy 
nyilvánosságra hozzák azon cégek nevét, 
amelyek olyan termékeket gyártanak, 
amikben a növényvédőszer-maradékok a 
megengedettnél magasabb szintet érnek 
el. 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 15. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Ez az eljárás 
lehetővé tenné a fogyasztók számára, hogy teljes mértékben tisztában legyenek azon cégek 
nevével, amelyek túllépik a növényvédőszer-maradékok maximális szintjét. 
 

Módosítás: 6 
14. preambulumbekezdés 

(14) A növényi és állati eredetű 
termékekben, illetve azok felületén 
található növényvédőszer-maradékokra 
vonatkozó MRL meghatározása és 
ellenőrzése tekintetében szükséges egyes 
követelmények közösségi szintű 
meghatározása. 

(14) A növényi és állati eredetű 
termékekben, illetve azok felületén 
található növényvédőszer-maradékokra 
vonatkozó MRL meghatározása, 
ellenőrzése és jelentése tekintetében 
szükséges egyes követelmények közösségi 
szintű meghatározása. 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 7. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Logikus, hogy az 
MRL-ek jelentési szabályait közösségi szinten állapítsuk meg, különben zavar keletkezik. 
 

Módosítás: 7 
24. preambulumbekezdés 

(24) Gondoskodni kell arról, hogy a (24) Gondoskodni kell arról, hogy a 
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Hatóság értékelje a MRL alkalmazását, a 
tagállamok pedig értékelő jelentést 
készítsenek a fogyasztókat és — adott 
esetben — az állatokat érintő kockázatok 
meghatározásának érdekében. 

Hatóság értékelje a MRL alkalmazását, a 
tagállamok pedig értékelő jelentést 
készítsenek a fogyasztókat és — adott 
esetben — az állatokat érintő kockázatok 
meghatározásának érdekében. Éppen ezért 
szükséges annak biztosítása, hogy a 
Hatóságnak megfelelő források álljanak 
rendelkezésére e feladatok ellátásához. 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 13. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak a kockázat felmérésében játszott szerepének fontosságát alá 
kell, hogy támassza az, hogy megfelelő források állnak rendelkezésére. 
 

Módosítás: 8 
30a. preambulumbekezdés (új) 

 (30a) A fogyasztók megfelelő 
tájékoztatásának biztosítása érdekében a 
tagországok nyilvánosságra hozzák a 
növényvédőszer-maradékok nemzeti 
ellenőrzésének eredményeit minden 
harmadik hónapban az interneten, 
feltüntetve a gyűjtés helyét és a 
kiskereskedők, a nagykereskedők és/vagy 
a termelők neveit. 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 59. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Az átláthatóság 
fontos a fogyasztók számára. Meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy meggondoltan 
válasszanak terméket a növényvédőszer-maradékok jelenléte alapján és a rendeletnek 
megfelelően. Az Egyesült Királyságban a növényvédőszer-maradékok e negyedévenkénti 
megjelentetése már működő gyakorlat. 
 

Módosítás: 9 
3. cikk, (2) bekezdés, g) pont 

(g) „import tűréshatár”: az importált 
termékekre megállapított MRL, 
amennyiben: 

(g) „import tűréshatár”: az importált 
termékekre megállapított MRL, 
amennyiben: 

– egy adott terméken előforduló 
növényvédő szerben található hatóanyag 
használata a Közösségen belül nem 

– egy adott terméken előforduló 
növényvédő szerben található hatóanyag 
használata a Közösségen belül nem 
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engedélyezett; vagy engedélyezett a közegészségügy területén 
kívüleső okokból az adott terméket vagy 
felhasználást illetően vagy 

– egy létező, közösségi szinten 
meghatározott MRL nem elégíti ki a 
nemzetközi kereskedelem igényeit; 

– más szint megállapítása indokolt, mivel 
a létező közösségi MRL-t a 
közegészségügytől eltérő okok miatt 
állították be a az adott termék vagy 
felhasználás tekintetében 

Indokolás 

A Parlament eredeti szövegéhez idomult a szöveg annak biztosítására, hogy napirenden 
legyenek a közegészségügy nemzetközi kereskedelem általi felülbírálásával kapcsolatos 
aggályok. A Tanács visszatért az eredeti szöveghez. Ezt kompromisszumként javasoljuk. 
 

Módosítás: 10 
7. cikk (2) bekezdés 

2. Az értékelést végző tagállam adott 
esetben az (1) bekezdés alapján kért 
információkon kívül további információkat 
kérhet a kérelmezőtől, a tagállam által 
meghatározott határidőn belül. 

2. Az értékelést végző tagállam adott 
esetben az (1) bekezdés alapján kért 
információkon kívül további információkat 
kérhet a kérelmezőtől, a tagállam által 
meghatározott határidőn belül. Ez a 
határidő semmiképp nem haladhatja meg 
a két évet. 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 34. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. A tagállamok által 
meghatározott időkorlát túl sok zavarhoz és egyenlőtlen szabályokhoz  fog vezetni. Ez az 
időintervallum lehetővé teszi a termelők számára, hogy adatot gyűjtsenek, de megvédi a 
polgárokat olyan esetekben, amikor a felelős hatóság jelentős veszélyt észlel. 
 

Módosítás: 11 
13. cikk (1) bekezdés 

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy 
valamely tagállam, illetve bármely 
közvetlenül és egyénileg érintett személy 
kérésére felülvizsgálhat minden, az e 
rendelet által a Hatóságra ruházott hatáskör 
keretében hozott határozatot, illetve 
mulasztást. 

A Bizottság valamely tagállam, illetve 
bármely közvetlenül és egyénileg érintett 
személy kérésére felülvizsgálhat minden, 
az e rendelet által a Hatóságra ruházott 
hatáskör keretében hozott határozatot, 
illetve mulasztást. 
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Indokolás 

Ha a Hatóság nem tudná teljesíteni kötelességét, lehetőség van az orvoslás kezdeményezésére 
a tagállam vagy az érintett személy részéről, nem szükséges, hogy a Bizottság képes legyen az 
eljárások saját kezdeményezésre történő felülvizsgálatára és hogy megkérdőjelezze a Hatóság 
függetlenségét. 
 

Módosítás: 12 
14. cikk, (2) bekezdés, b) pont 

(b) a hatóanyagok jelenlegi növényvédő 
használatán kívüli forrásból származó 
növényvédőszer-maradékok lehetséges 
előfordulását; 

(b) a hatóanyagok jelenlegi növényvédő 
használatán kívüli forrásból származó 
növényvédőszer-maradékok lehetséges 
előfordulását, valamint ismert halmozott 
és szinergikus hatásait, 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 43. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Ahol tudományosan 
bizonyított halmozott és egymás hatásait felerősítő hatások kerülnek megállapításra, ezeket 
figyelembe kell venni. 
 

Módosítás: 13 
16. cikk, (1) bekezdés, b) pont 

b) amennyiben az érintett termékek a 
fogyasztók – vagy adott esetben az állatok 
– étrendjének csekély jelentőségű elemét 
teszik ki, vagy 

b) amennyiben az érintett termékek a 
fogyasztók – vagy adott esetben az állatok 
– étrendjének csekély jelentőségű elemét 
teszik ki, és nem alkotják bármely 
alcsoport étrendjének jelentős részét, vagy 
 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 50. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Fontos annak 
biztosítása, hogy minden fogyasztóra kiterjedjen a védelem, ideértve az alcsoportokat, 
amelyek bizonyos termékekből esetleg többet fogyasztanak. 
 

Módosítás: 14 
16. cikk, (1) bekezdés, c) pont 

(c) a méz esetében; vagy (c) a méz és a gyógyteák esetében, ahol a 
növényvédőszer-maradékokat be lehet 
állítani a teljes termék esetében az 
ellenőrzés adatai alapján és figyelembe 
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véve a Hatóság megalapozott véleményét a 
49. cikk (2) bekezdésében lefektetett 
eljárással összhangban, 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 52. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. A gyógyteák akár 
200 különböző kisebb összetevőből is állhatnak, ezek közül számos esetben nehéz az 
adatgyűjtés. A Parlament eredeti jelentésében éppen ezért kerültek külön kategóriába. Ez a 
módosítás biztosítja az összetett számadatokat a fogyasztóbiztonság és a hatékonyság 
érdekében. 
 

Módosítás: 15 
25. cikk 

  

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság 
véleményét kérték, e vélemény 
figyelembevételével – ideiglenes MRL-t 
lehet megállapítani, és felsorolni a III. 
mellékletben, illetve – szükség szerint – az 
5. cikk (1) bekezdése alapján a hatóanyagot 
a IV. mellékletbe lehet foglalni. 

A 23. cikkben említett hatóanyagok 
vonatkozásában a 22. cikk (1) bekezdése 
szerint – amennyiben a Hatóság 
véleményét kérték, e vélemény 
figyelembevételével – ideiglenes MRL-t 
lehet megállapítani, és felsorolni a III. 
mellékletben, illetve – szükség szerint – az 
5. cikk (1) bekezdése alapján a hatóanyagot 
a IV. mellékletbe lehet foglalni. Az 
ideiglenes MRL-eket az elérhető 
legalacsonyabb szintre kell beállítani 
minden tagországban a helyes 
mezőgazdasági gyakorlat alapján. 

Indokolás 

Az első olvasatkor elfogadott 49. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Fontos kijelenteni, 
hogy az ideiglenes MRL-eket a helyes mezőgazdasági gyakorlatra alapozzuk. 
 

Módosítás: 16 
26. cikk (2) bekezdés 

2. Az ilyen, növényvédőszer-maradékokra 
irányuló ellenőrzések különösen 
mintavételből és a minták ezt követő 
vizsgálatából, a fellelhető növényvédő 
szerek beazonosításából és a talált 
maradékértékek megállapításából állnak. 

2. Az ilyen, növényvédőszer-maradékokra 
irányuló ellenőrzések különösen 
mintavételből és a minták ezt követő 
vizsgálatából, a fellelhető növényvédő 
szerek beazonosításából és a talált 
maradékértékek megállapításából állnak. 
Ezt az ellenőrzést különösen a 
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fogyasztókhoz való eljutás pontján kell 
elvégezni. 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 54. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Fontos, hogy a 
növényvédőszer-maradékokat a fogyasztókhoz való eljutáskor ellenőrizzék. 
 

Módosítás: 17 
30. cikk (3) bekezdés 

3. A tagállamok a 29. cikkben 
meghatározottaknak megfelelően részt 
vesznek a közösségi ellenőrzési 
programban. 

3. A tagállamok a 29. cikkben 
meghatározottaknak megfelelően részt 
vesznek a közösségi ellenőrzési 
programban. Háromhavonta 
nyilvánosságra hozzák a növényvédőszer-
maradékokra vonatkozó nemzeti 
ellenőrzés mindenfajta eredményét az 
interneten. Ahol az MRL-t túllépik, a 
tagországok megnevezhetik az érintett 
kiskereskedőket, nagykereskedőket vagy 
termelőket. 

Indokolás 
Az első olvasatban elfogadott 59. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Az átláthatóság 
fontos a fogyasztók számára. Meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy meggondoltan 
válasszanak terméket a növényvédőszer-maradékok jelenléte alapján és a rendeletnek 
megfelelően. Az Egyesült Királyságban már működő gyakorlat a növényvédőszer-maradékok 
e negyedévenkénti megjelentetése. 
 

Módosítás: 18 
35. cikk 

  

Amennyiben új információ vagy meglévő 
információ újraértékelése alapján az ezen 
rendelet hatálya alá tartozó 
növényvédőszer-maradékok vagy a MRL 
az emberi vagy az állati egészséget 
azonnali fellépést igénylő módon 
veszélyeztethetik, úgy a 178/2002/EK 
rendelet 53. és 54. cikkét kell alkalmazni. 

Amennyiben új információ vagy meglévő 
információ újraértékelése alapján az ezen 
rendelet hatálya alá tartozó 
növényvédőszer-maradékok vagy a MRL 
az emberi vagy az állati egészséget 
azonnali fellépést igénylő módon 
veszélyeztethetik, úgy a 178/2002/EK 
rendelet 53. és 54. cikkét kell alkalmazni. 
A Bizottság számára a döntéshozatalra 
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fennálló határidő hét napra csökken friss 
termékek esetében. 

 

Indokolás 

Az első olvasatban elfogadott 61. sz. módosítás részbeni visszahelyezése. Nem megfelelő a 
friss és a szárított termékek számára ugyanazon határidő megszabása – a friss termék nem 
marad fogyasztható tíz napon túl. 
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INDOKOLÁS 

Örömteli a Tanács által a dokumentumon végzett munkát látni, és úgy tűnik, hogy e 
dokumentummal sokkal jobban lehet dolgozni, mint a Bizottság által benyújtott eredeti 
javaslattal. A javaslat jobb szerkezetű és könnyebben követhető, és olyan jogalkotási 
dokumentumnak tűnik, amivel jól lehet dolgozni. Különösen örvendetes a jelentkezési eljárás 
egyszerűsítése, ami sokkal világosabban határozza meg a tagállamok, az EszCsM és a 
Bizottság szerepét. A Tanács az ideiglenes MRL-ek problémáját is sokkal hathatósabban 
kezeli. Örömteli látni, hogy a határozat mellékleteinek időrendjét – ahogy azt a Parlament első 
olvasatban elfogadta – megjelenik a Tanács közös álláspontjában, akárcsak az „alapvető 
használatú” termékek felé mutatott mérlegelés. 
 
Mindazonáltal a Tanács álláspontja nem veszi figyelembe a közegészségügyi vonatkozásokat. 
Míg a jogalkotás foglalkozik az MRL-ekkel, amelyek inkább a helyes mezőgazdasági 
gyakorlaton mintsem a közegészségügyi szabványokon alapuló kereskedelmi normák, zavar 
észlelhető az MRL-ek és a növényvédőszer-maradékok között általában, ezzel pedig 
foglalkozni kellene a jogalkotásban. E célból különösen azokat a szituációkat kellene 
lefednünk, amelyekben túllépik az MRL-t a megnevezés és megszégyenítés által. Arról is 
meg kellene bizonyosodnunk, hogy az MRL-ek jelentésére és az forgalomba kerülés pontján 
történő ellenőrzésre léteznek közös szabványok.  
« 
Biztosítanunk kell, hogy teljes védelem alatt álljanak azok az alcsoportok is, amelyek egy 
bizonyos termékből esetleg nagyobb mennyiséget fogyasztanak. 
 Fontos az is, hogy az importra vonatkozó standardok magasak legyenek. Az import-
tűréshatár a kereskedelem fontos része és fontosak azon termékek számára, amelyeket az EU-
ban költséghatékonysági okokból nem használunk. Ezen aggodalmakon felül a javasolt 
módosítások célja a jogszabályok zökkenőmentes működésének elősegítése. A lefedett 
időszak maximum tíz év, amikor további információra, a friss termékekkel kapcsolatos 
sürgősségi eljárásokra vonatkozó döntésekhez rendelkezésre álló időszak lerövidítésére, 
valamint a gyógyteákkal kapcsolatos ésszerű álláspontra lesz szükség, amelyeket sok 
összetevője miatt külön kellene vizsgálni.  
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