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PR_COD_2am 
 
 

Procedūrų sutartiniai ženklai  

 * Konsultacijų procedūra 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 *** Pritarimo procedūra 
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus 

 ***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 ***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 ***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui 

 
(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.) 
 

 
 
 
 

Teisės akto pataisymai 

Parlamento pataisytas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).  Šiems pasiūlytiems pataisymams atlikti būtinas atitinkamų 
skyrių sutikimas. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

Tarybos bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl 
didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant 
jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (09262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– atsižvelgdamas į savo poziciją1 per pirmąjį Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2003)0117)2

 svarstymą, 
 
– atsižvelgdamas į pakeistą pasiūlymą (KOM(2004)0587)3, 

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkosaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0000/2004), 

1. Bendrąją poziciją keičia taip. 

2. Įpareigoja Pirmininką Parlamento poziciją  perduoti Tarybai ir Komisijai. 

Tarybos bendroji pozicija 
 

Parlamento pakeitimai 

Pakeitimas 1 
2 konstatuojamoji dalis 

2) Pesticidams nustatytų nacionalinių 
didžiausių likučių kiekių skirtumai gali 
sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede 
nurodytais produktais ir iš jų gautais 
produktais tarp valstybių narių ir prekybai 
tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos.  Todėl, 
vadovaujantis laisvo prekių judėjimo, 
vienodų konkurencijos sąlygų tarp 
valstybių narių, taip pat vartotojų apsaugos 
interesais, didžiausius likučių kiekius 

2) Šis reglamentas tiesiogiai susijęs su 
visuomenės požiūriu į savo sveikatą ir su 
vidaus rinkos veikimu. Pesticidams 
nustatytų nacionalinių didžiausių likučių 
kiekių skirtumai gali sudaryti kliūtis 
prekybai Sutarties I priede nurodytais 
produktais ir iš jų gautais produktais tarp 
valstybių narių ir prekybai tarp trečiųjų 
šalių ir Bendrijos.  Todėl, vadovaujantis 
laisvo prekių judėjimo, vienodų 

                                                 
1 Priimti tekstai, P5_TA(2004)0299. 
2  OL C … /Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
3  OL C … /Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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(DLK) augalinės ir gyvūninės kilmės 
produktams tikslinga nustatyti Bendrijos 
lygiu. 

konkurencijos sąlygų tarp valstybių narių, 
taip pat vartotojų apsaugos interesais, 
didžiausius likučių kiekius (DLK) 
augalinės ir gyvūninės kilmės produktams 
tikslinga nustatyti Bendrijos lygiu. 

 

Pagrindimas 

Iš dalies atkuriama Komisijos pirminio pasiūlymo 2 konstatuojamoji dalis. Visuomenės sveikata 
buvo paminėta Komisijos pirminiame pasiūlyme, tačiau jos nėra Tarybos patvirtintoje pozicijoje. 
Reikėtų ją paminėti nors keliose vietose. 
 

Pakeitimas 2 
5 konstatuojamoji dalis 

5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas 
svarbiausių augalų ir augalinių produktų 
apsaugos nuo kenksmingų organizmų 
būdų.  Tačiau dėl šių medžiagų naudojimo 
gali atsirasti jų likučių apdorotuose 
produktuose, gyvūnuose, šeriamuose šiais 
produktais, ir šiomis medžiagomis paveiktų 
bičių pagamintame meduje.  Reikia 
užtikrinti, kad tokių likučių nebūtų tiek, 
kad jie keltų nepriimtiną riziką žmonėms ir 
tam tikrais atvejais gyvūnams. 

5) Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų 
apsaugos produktuose yra vienas 
svarbiausių augalų ir augalinių produktų 
apsaugos nuo kenksmingų organizmų 
būdų.  Tačiau dėl šių medžiagų naudojimo 
gali atsirasti jų likučių apdorotuose 
produktuose, gyvūnuose, šeriamuose šiais 
produktais, ir šiomis medžiagomis paveiktų 
bičių pagamintame meduje. Kadangi 
visuomenės sveikata turėtų būti svarbesnė 
už augalų apsaugą pagal Direktyvą 
91/414, reikia užtikrinti, kad tokių likučių 
nebūtų tiek, kad jie keltų nepriimtiną riziką 
žmonėms ir tam tikrais atvejais gyvūnams. 

Pagrindimas 

Iš dalies atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 3 pakeitimas. Svarbu pripažinti, kad 
nustačius DLK visada laikomasi visuomenės sveikatos reikalavimų ir jie viršijami.  
 

Pakeitimas 3 
6 konstatuojamoji dalis 

6) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką numato, kad valstybės 
narės, išduodamos leidimus, nurodo, kad 
augalų apsaugos produktai turi būti 

6) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 
91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų 
pateikimo į rinką numato, kad valstybės 
narės, išduodamos leidimus, nurodo, kad 
augalų apsaugos produktai turi būti 
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tinkamai naudojami.  Tinkamas 
naudojimas apima geros augalų apsaugos 
praktikos bei integruotos kontrolės 
principų taikymą.  Kai DLK, kurie 
atsiranda pagal Direktyvą 91/414/EEB 
pesticidą naudojant taip, kaip suteiktas 
leidimas, kelia riziką vartotojui, toks 
naudojimas turėtų būti patikslintas, siekiant 
sumažinti pesticidų likučių kiekius.  
Bendrija turėtų skatinti naudoti metodus ar 
produktus, padedančius mažinti riziką bei 
sumažinti naudojamų pesticidų kiekius iki 
veiksmingai kenkėjų kontrolei užtikrinti 
reikiamo lygio. 

tinkamai naudojami.  Tinkamas 
naudojimas apima geros augalų apsaugos 
praktikos bei integruotos kontrolės 
principų taikymą.  Kai DLK, kurie 
atsiranda pagal Direktyvą 91/414/EEB 
pesticidus naudojant taip, kaip suteiktas 
leidimas, kelia riziką vartotojui, toks 
naudojimas turėtų būti patikslintas, siekiant 
sumažinti pesticidų likučių kiekius.  
Bendrija turėtų skatinti naudoti metodus ar 
produktus, padedančius mažinti riziką ir 
naudoti tiek pesticidų, kiek reikia 
veiksmingai kenkėjų kontrolei užtikrinti. 

 

Pagrindimas 

Tikslinga sumažinti augalų apsaugos produktų sukeliamą riziką, tačiau moksliniai tyrimai rodo, 
kad sumažinus naudojamų pesticidų kiekį šio tikslo nepasiekiama. Todėl reikia surasti optimalų 
jų naudojimo kiekį. 
 

Pakeitimas 4 
 12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 12a) Svarstant pesticidų DLK taip pat 
atsižvelgti į tai, kad mažai vartotojų žino 
apie pesticidų sukeliamą riziką. Būtų 
naudinga, jei Tarnyba imtųsi rengti 
projektą, skirtą paaiškinti visuomenei apie 
visą pesticidų keliamą pavojų. 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 5 pakeitimas. 
 

Pakeitimas 5 
12 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
 12b) Valstybės narės turėtų apsvarstyti 

galimybę skelbti įmonių, kurių 
gaminiuose aptinkamų pesticidų likučių 
kiekis viršija didžiausias leistinas ribas, 
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pavadinimus. 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 15 pakeitimas. Tokie veiksmai suteiktų vartotojams 
informaciją apie visas įmones, kurios viršijo didžiausius pesticidų likučių kiekius. 
 

Pakeitimas 6 
14 konstatuojamoji dalis 

14) Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam 
tikras sąlygas, naudojamas nustatant ir 
kontroliuojant DLK gyvūninės ir augalinės  
kilmės produktams. 

14) Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam 
tikras sąlygas, naudojamas nustatant ir 
kontroliuojant bei pateikiant duomenis 
apie DLK gyvūninės ir augalinės  kilmės 
produktams. 

Pagrindimas 

Iš dalies atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 7 pakeitimas. Kad nekiltų painiavos, reikėtų 
Bendrijos lygiu nustatyti duomenų apie DLK pateikimo reikalavimus.  
 

Pakeitimas 7 
24 konstatuojamoji dalis 

24) Būtina, kad Tarnyba vertintų DLK 
paraiškas ir valstybių narių parengtas 
įvertinimo ataskaitas, siekiant nustatyti 
susijusias rizikas vartotojams ir tam tikrais 
atvejais gyvūnams. 

24) Būtina, kad Tarnyba vertintų DLK 
paraiškas ir valstybių narių parengtas 
įvertinimo ataskaitas, siekiant nustatyti 
susijusias rizikas vartotojams ir tam tikrais 
atvejais gyvūnams. Todėl būtina užtikrinti, 
kad Tarnybai būtų suteikta reikiamų 
išteklių atlikti šias užduotis. 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 13 pakeitimas. Europos maisto saugos tarnybos 
vaidmuo vertinant riziką turėtų būti stiprinamas suteikiant jai reikiamus išteklius.  
 

Pakeitimas 8 
 30 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 30a) Siekdamos užtikrinti, kad vartotojai 
būtų tinkamai informuojami, valstybės 
narės kas tris mėnesius internete skelbs 
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likučių stebėsenos nacionaliniu lygmeniu 
rezultatus ir suteiks visus individualius 
duomenis, įskaitant surinkimo vietą bei 
mažmenininkų, didmenininkų ir (arba) 
gamintojų pavadinimus. 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 59 pakeitimas. Svarbu sukurti skaidrumą 
vartotojams.  Jiems turi būti suteikta galimybė apgalvotai pasirinkti gaminį ir renkantis 
atsižvelgti į pesticidų likučių kiekį gaminyje bei į tai, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų.  
Jungtinėje Karalystėje jau dabar kas tris mėnesius leidžiamas leidinys apie likučių kiekius. 
 

Pakeitimas 9 
3 straipsnio 2 dalies g punktas 

g) „leistinas importo nuokrypis“ − tai 
importuojamiems produktams nustatytas 
DLK, kai: 

g) „leistinas importo nuokrypis“ − tai 
importuojamiems produktams nustatytas 
DLK, kai: 

Bendrijoje neleidžiamas veikliosios 
medžiagos naudojimas augalų apsaugos 
produkte tam tikram produktui; arba 

Bendrijoje neleidžiamas veikliosios 
medžiagos naudojimas augalų apsaugos 
produkte tam tikram produktui; dėl kitų 
priežasčių nei visuomenės sveikata 
specifiniam produktui ir specifiniam 
naudojimui arba  

− − esamas Bendrijos DLK yra 
nepakankamas, kad atitiktų tarptautinės 
prekybos poreikius;  

− kitoks lygis yra tinkamas dėl to, kad 
esamas Bendrijos DLK buvo nustatytas  
ypatingam produktui ir ypatingam 
naudojimui dėl kitų priežasčių negu 
visuomenės sveikata; 

Pagrindimas 

Pirminiame Parlamento tekste ši nuostata buvo kiek pakeista, taip užtikrinant, kad būtų 
paminėtas susirūpinimas tuo, jog tarptautinė prekyba užgožia visuomenės sveikatos interesus. 
Taryba grąžino pirminį tekstą. Čia siūlomas kompromisas. 
 

Pakeitimas 10 
7 straipsnio 2 dalis 

2. Vertinimą atliekanti valstybė narė 
atitinkamais atvejais be pagal straipsnio 1 
dalį reikalaujamos informacijos gali prašyti 

2. Vertinimą atliekanti valstybė narė 
atitinkamais atvejais be pagal straipsnio 1 
dalį reikalaujamos informacijos gali prašyti 
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pareiškėją pateikti papildomą informaciją 
per valstybės narės nustatytą terminą. 

pareiškėją pateikti papildomą informaciją 
per valstybės narės nustatytą terminą. Šis 
terminas jokiu atveju negali viršyti dvejų 
metų. 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 34 pakeitimas. Jei terminą tiksliai apibrėžtų pati 
valstybė narė, kiltų per daug painiavos ir būtų nustatyti nevienodi reikalavimai. Nustačius šį 
terminą, gamintojams suteikiama pakankamai laiko surinkti duomenis, o tais atvejais, kai 
atitinkama institucija mato didelį pavojų, taip pat apsaugoma visuomenė. 
 

Pakeitimas 11 
13 straipsnio 1 dalis 

Bet kurį priimtą sprendimą ar neveikimą, 
susijusį su šiuo reglamentu Tarnybai 
suteiktų įgaliojimų vykdymu, gali 
peržiūrėti Komisija savo iniciatyva arba 
reaguodama į valstybės narės ar kiekvieno 
tiesiogiai ir individualiai suinteresuoto 
asmens prašymą. 

Bet kurį priimtą sprendimą ar neveikimą, 
susijusį su šiuo reglamentu Tarnybai 
suteiktų įgaliojimų vykdymu, gali 
peržiūrėti Komisija reaguodama į valstybės 
narės ar kiekvieno tiesiogiai ir individualiai 
suinteresuoto asmens prašymą. 

Pagrindimas 

Jei Tarnyba neįvykdytų savo įsipareigojimų, nuo to nukentėjusi valstybė narė ar asmuo turi 
galimybę gauti žalos atlyginimą, ir visai nebūtina įgalinti Komisiją savo iniciatyva peržiūrėti 
tvarką ir taip kelti abejonių Tarnybos nepriklausomumu. 
 

Pakeitimas 12 
14 straipsnio 2 dalies b punktas 

b) galinčius būti pesticidų likučius, 
atsirandančius iš kitokių šaltinių nei 
dabartinis veikliosios medžiagos 
naudojimas augalų apsaugai; 

b) galinčius būti pesticidų likučius, 
atsirandančius iš kitokių šaltinių nei 
dabartinis veikliosios medžiagos 
naudojimas augalų apsaugai; ir žinomus jų 
augimo ir sinergetinius efektus; 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 43 pakeitimas. Tais atvejais, kai nustatomi 
moksliškai įrodyti augimo ir sinergetiniai efektai, reikėtų į juos atsižvelgti. 
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Pakeitimas 13 
16 straipsnio 1 dalies b punktas 

b) kai atitinkami produktai yra tik nedidelė 
vartotojų ir atitinkamais atvejais gyvūnų 
raciono dalis; arba 

b) kai atitinkami produktai yra tik nedidelė 
vartotojų raciono dalis, ir nesudaro 
didžiosios vartotojų pogrupių ir 
atitinkamais atvejais − gyvūnų raciono 
dalies; arba 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 50 pakeitimas. Svarbu užtikrinti, kad būtų apsaugoti 
visi vartotojai, įskaitant ir jų pogrupius, galinčius vartoti daugiau ypatingų produktų. 
 

Pakeitimas 14 
16 straipsnio 1 dalies c punktas 

c) medui; arba c) medui ir vaistažolių užpilams, kai 
galima nustatyti viso produkto pesticidų 
likučių kiekį remiantis stebėsenos 
duomenimis ir atsižvelgiant į Tarnybos 
nuomonę pagal 49 straipsnio 2 dalyje 
numatytą tvarką; 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 52 pakeitimas. Vaistažolių užpilus gali sudaryti net 
200 smulkių sudedamųjų dalių, ir apie daugelį iš jų sunku surinkti duomenis. Todėl Parlamento 
pirminiame pranešime jie buvo priskirti atskirai kategorijai. Šiuo pakeitimu užtikrinama 
galimybė nustatyti sudėtinį skaičių siekiant efektyvumo ir vartotojų apsaugos. 
 

Pakeitimas 15 
25 straipsnis 

  

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei 
prašoma tokios nuomonės, laikinieji DLK 
23 straipsnyje nurodytoms medžiagoms 
gali būti nustatyti ir įtraukti į III priedą 
pagal 22 straipsnio 1 dalį arba atitinkamai 
veiklioji medžiaga gali būti įtraukta į IV 
priedą pagal 5 straipsnio 1 dalį. 

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei 
prašoma tokios nuomonės, laikinieji DLK 
23 straipsnyje nurodytoms medžiagoms 
gali būti nustatyti ir įtraukti į III priedą 
pagal 22 straipsnio 1 dalį arba atitinkamai 
veiklioji medžiaga gali būti įtraukta į IV 
priedą pagal 5 straipsnio 1 dalį. Nustatoma 
žemiausia laikinųjų DLK  riba, kurios 
gebės laikytis visos valstybės narės, 
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remdamosis pažangia žemės ūkio 
praktika.  

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 49 pakeitimas. Svarbu paminėti, kad laikinieji DLK 
turi būti pagrįsti pažangia žemės ūkio praktika. 
 

Pakeitimas 16 
26 straipsnio 2 dalis 

2. Tokia pesticidų likučių kontrolė visų 
pirma apima mėginių paėmimą ir tolesnę 
mėginių analizę, pesticidų buvimo ir jų 
atitinkamų likučių kiekio nustatymą. 

2. Tokia pesticidų likučių kontrolė visų 
pirma apima mėginių paėmimą ir tolesnę 
mėginių analizę, pesticidų buvimo ir jų 
atitinkamų likučių kiekio nustatymą. Tokia 
kontrolė ypač turi būti vykdoma produktų 
tiekimo vartotojams vietose. 

 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 54 pakeitimas. Svarbu kontroliuoti pesticidų likučių 
kiekį produktų tiekimo vartotojams vietose. 
 

Pakeitimas 17 
30 straipsnio 3 dalis 

3. Valstybės narės dalyvauja Bendrijos 
kontrolės programoje, kaip numatyta 29 
straipsnyje. 

3. Valstybės narės dalyvauja Bendrijos 
kontrolės programoje, kaip numatyta 29 
straipsnyje. Kas tris mėnesius likučių 
stebėsenos nacionaliniu lygmeniu 
rezultatus jos skelbia internete. Kai DLK 
viršijami, valstybės narės gali nurodyti 
atitinkamų mažmenininkų, didmenininkų 
ir (arba) gamintojų pavadinimus. 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 59 pakeitimas. Svarbu užtikrinti skaidrumą 
vartotojams.  Jiems turi būti suteikta galimybė apgalvotai pasirinkti gaminį ir renkantis 
atsižvelgti į pesticidų likučių kiekį gaminyje bei į tai, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų.  
Jungtinėje Karalystėje jau dabar kas tris mėnesius leidžiamas leidinys apie pesticidų likučių 
kiekius. 
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Pakeitimas 18 
35 straipsnis 

  

Jeigu gavus naujos informacijos arba iš 
naujo įvertinus turimą informaciją šio 
reglamento reglamentuojamų pesticidų 
likučių DLK gali kelti pavojų žmonių arba 
gyvūnų sveikatai ir dėl to nedelsiant reikia 
imtis veiksmų, taikomi Reglamento (EB) 
178/2002 53 ir 54 straipsniai. 

Jeigu gavus naujos informacijos arba iš 
naujo įvertinus turimą informaciją šio 
reglamento reglamentuojamų pesticidų 
likučių DLK gali kelti pavojų žmonių arba 
gyvūnų sveikatai ir dėl to nedelsiant reikia 
imtis veiksmų, taikomi Reglamento (EB) 
178/2002 53 ir 54 straipsniai. Šviežios 
produkcijos atveju terminas, per kurį 
Komisija turi priimti sprendimą, 
sutrumpinamas iki septynių dienų. 

 

Pagrindimas 

Atkuriamas per pirmąjį svarstymą priimtas 61 pakeitimas. Netinka nustatyti vieną terminą ir 
šviežiems, ir džiovintiems produktams, nes švieži produktai per dešimt dienų taps nebetinkami 
vartoti. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Malonu matyti Tarybos su šiuo dokumentu atliktą darbą. Dabar šis dokumentas atrodo daug 
naudingesnis už pirminį Komisijos pasiūlymą. Pasiūlymas yra geriau išdėstytas, lengviau 
skaitomas ir panašus į įgyvendinamą teisės akto projektą. Ypač sveikintinas paraiškų vertinimo 
tvarkos supaprastinimas ir daug aiškiau apibrėžiamos valstybių narių, Europos maisto saugos 
tarnybos ir Komisijos funkcijos. Taip pat Taryba daug įtikimiau sprendžia laikinųjų DLK 
problemą. Malonu pažymėti, kad Tarybos bendrojoje pozicijoje buvo pritarta Parlamento per 
pirmąjį svarstymą patvirtintam reglamento priedų sudarymo grafikui bei atkreiptas dėmesys į 
,,būtino vartojimo“ produktus. 
 
Tačiau iš Tarybos pozicijos matyti, kad nepaisoma visuomenės sveikatos interesų.  Nors šiame 
teisės akte kalbama apie DLK, kurie yra greičiau pažangia žemės ūkio praktika pagrįsti prekybos 
reikalavimai nei visuomenės sveikatos reikalavimai, esama tam tikros painiavos dėl DLK ir 
pesticidų apskritai, ir apie tai turėtų būti kalbama šiame akte.  Tuo tikslu ypač reikėtų aptarti 
DLK viršijimo atvejus, įvardyti viršytojus ir juos sugėdinti. Taip pat reikėtų užtikrinti bendrus 
duomenų apie DLK pateikimo reikalavimus ir kontrolę produktų tiekimo vietose. Turėtume 
užtikrinti visišką vartotojų pogrupių, vartojančių daugiau tam tikrų rūšių produktų, apsaugą. Tai 
pat svarbu užtikrinti didelius importo reikalavimus. Importo toleravimas yra esminė prekybos 
dalis, ir reikia leisti importuoti produktus, kurie ES nevartojami dėl sąnaudų efektyvumo 
priežasčių. Be to, siūloma pakeitimų, kurie padėtų lengviau priimti teisės aktą. t. y., siūloma 
nustatyti dvejų metų terminą, jei prašoma papildomos informacijos ir sutrumpinti terminą, per 
kurį priimami sprendimai dėl šviežių produktų tikrinimo skubos tvarka. Be to, pagrįstai 
numatoma vaistažolių užpilus vertinti atskirai, kadangi juos sudaro daug komponentų.  
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