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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  
                większość oddanych głosów 
 **I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)  
                większość oddanych głosów 
 **II Procedura współpracy (drugie czytanie) 
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska 

 *** Procedura zgody  
                większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 

wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE 

 ***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie) 
                większość oddanych głosów 
 ***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie) 
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 

wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska 

 ***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie) 
                większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt 
 
(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.) 
 

 
 
 
 

Poprawki do tekstu legislacyjnego 

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych. 
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości pestycydów w lub na powierzchni żywności i paszy pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG 
(9262/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Procedura współdecydowania: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9262/2004 – C6-0110/2004), 

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu1 dotyczące projektu Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0117)2, 

– uwzględniając zmieniony projekt Komisji (COM(2004)0587)3, 

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, 

– uwzględniając art. 62 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A6-0000/2004), 

1. zmienia wspólne stanowisko w sposób następujący; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji. 

Wspólne stanowisko Rady 
 

Poprawki Parlamentu 

Poprawka 1 
Podpunkt 2 

(2) Rozbieżności miedzy najwyższymi 
dopuszczalnymi poziomami pozostałości 
pestycydów w poszczególnych krajach 
mogą stanowić przeszkodę dla handlu 
produktami wymienionymi w Załączniku I 
do Traktatu i produktami pochodnymi, 
prowadzonego przez Państwa 

(2) Niniejsze rozporządzenie dotyczy 
bezpośrednio sposobu, w jaki opinia 
publiczna postrzega kwestie zdrowia 
publicznego i posiada duże znaczenie dla 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. (2) 
Rozbieżności miedzy najwyższymi 
dopuszczalnymi poziomami pozostałości 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0299. 
2 Dz.U. C ... / Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym. 
3 Dz.U. C ... / Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym. 
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Członkowskie między sobą, a także z 
krajami trzecimi.  Z tego też względu, w 
interesie wolnego przepływu towarów, 
równych zasad konkurencji wśród Państw 
Członkowskich, jak również ochrony 
konsumentów, najwyższe dopuszczalne 
poziomy pozostałości (NDPP) w 
produktach pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego powinny być określane na 
szczeblu Wspólnoty. 

pestycydów w poszczególnych krajach 
mogą stanowić przeszkodę dla handlu 
produktami wymienionymi w Załączniku I 
do Traktatu i produktami pochodnymi, 
prowadzonego przez Państwa 
Członkowskie między sobą, a także z 
krajami trzecimi.  Z tego też względu, w 
interesie wolnego przepływu towarów, 
równych zasad konkurencji wśród Państw 
Członkowskich, jak również ochrony 
konsumentów, najwyższe dopuszczalne 
poziomy pozostałości (NDPP) w 
produktach pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego powinny być określane na 
szczeblu Wspólnoty. 

Uzasadnienie 

Częściowe przywrócenie podpunktu 2 z pierwotnego projektu Komisji. Projekt ten zawierał 
nawiązanie do zdrowia publicznego, którego brakuje w przyjętym przez Radę stanowisku, a 
ważne jest, by kwestia ta została jednak przywołana. 
 

Poprawka 2 
Podpunkt 5 

(5) Jedną z najważniejszych metod 
ochrony roślin i produktów roślinnych 
przed szkodnikami jest stosowanie 
substancji czynnych w środkach ochrony 
roślin.  Jednakże prawdopodobnym 
skutkiem ich użycia może być obecność 
pozostałości tych substancji w produktach, 
do których je zastosowano, w paszach, 
które je zawierają i w miodzie 
wytwarzanym przez pszczoły wystawione 
na ich działanie.  Konieczne jest 
zagwarantowanie, że zawartość takich 
pozostałości nie osiągnie poziomu, który 
stanowiłby niedopuszczalne zagrożenie dla  
zdrowia człowieka i, w pewnych 
przypadkach, dla zwierząt. 

(5) Jedną z najważniejszych metod 
ochrony roślin i produktów roślinnych 
przed szkodnikami jest stosowanie 
substancji czynnych w środkach ochrony 
roślin.  Jednakże prawdopodobnym 
skutkiem ich użycia może być obecność 
pozostałości tych substancji w produktach, 
do których je zastosowano, w paszach, 
które je zawierają i w miodzie 
wytwarzanym przez pszczoły wystawione 
na ich działanie. Zdrowiu publicznemu 
powinno przyznać się pierwszeństwo przed 
korzyściami ze stosowania środków 
ochrony roślin, zgodnie z dyrektywą 
91/414, konieczne jest zagwarantowanie, 
że zawartość takich pozostałości nie 
osiągnie poziomu, który stanowiłby 
niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia 
człowieka i, w pewnych przypadkach, 
zwierząt. 
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Uzasadnienie 

Częściowe przywrócenie poprawki 3 wniesionej w pierwszym czytaniu. Ważne jest, by 
zaznaczono, że wymagania w zakresie zdrowia publicznego zawsze są spełniane i 
uwzględniane przy ustalaniu NDPP. 
 

Poprawka 3 
Podpunkt 6 

(6) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z 15 
lipca 1991 r. w sprawie wprowadzania na 
rynek środków ochrony roślin przewiduje, 
że Państwa Członkowskie muszą przy 
wydawaniu zezwoleń wymagać, by środki 
ochrony roślin były używane we właściwy 
sposób.  Właściwe ich używanie obejmuje 
stosowanie dobrej praktyki ochrony roślin 
oraz zasad kontroli zintegrowanej.  W 
przypadku, gdy NDPP stwierdzony przy 
dozwolonym w ramach dyrektywy 
91/414/EWG stosowaniu pestycydu 
stwarza zagrożenie dla konsumentów, 
zastosowanie to powinno zostać poddane 
rewizji w celu zmniejszenia poziomu 
pozostałości pestycydów.  Wspólnota 
powinna wspierać stosowanie metod lub 
produktów pozwalających na zmniejszenie 
zagrożeń i redukcję ilości używanych 
pestycydów do poziomu, który zapewnia 
skuteczną ochronę przed szkodnikami. 

(6) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z 15 
lipca 1991 r. w sprawie wprowadzania na 
rynek środków ochrony roślin przewiduje, 
że Państwa Członkowskie muszą przy 
wydawaniu zezwoleń wymagać, by środki 
ochrony roślin były używane we właściwy 
sposób.  Właściwe ich używanie obejmuje 
stosowanie dobrej praktyki ochrony roślin 
oraz zasad kontroli zintegrowanej.  W 
przypadku, gdy NDPP stwierdzony przy 
dozwolonym w ramach dyrektywy 
91/414/EWG stosowaniu pestycydu 
stwarza zagrożenie dla konsumentów, 
zastosowanie to powinno zostać poddane 
rewizji w celu zmniejszenia poziomu 
pozostałości pestycydów.  Wspólnota 
powinna wspierać stosowanie metod lub 
produktów pozwalających na zmniejszenie 
zagrożeń i używanie ilości pestycydów na 
poziomie, który zapewnia skuteczną 
ochronę przed szkodnikami. 

Uzasadnienie 

Właściwe jest dążenie do zmniejszania zagrożeń związanych ze środkami ochrony roślin, 
jednak badania wykazują, że redukcja ilości używanych pestycydów nie przynosi takich 
efektów. Dlatego też należy znaleźć optymalny ich poziom. 
 

Poprawka 4 
Podpunkt 12a (nowy) 

 (12a) Przy rozpatrywaniu kwestii NDPP 
pestycydów powinno się również 
uwzględnić, że niewielu konsumentów 
świadomych jest zagrożeń związanych z 
pestycydami. Niezwykle cenne byłoby 
podjęcie przez Urząd projektów w celu 
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podania pełnych informacji o tych 
zagrożeniach do wiadomości publicznej. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 5 wniesionej w pierwszym czytaniu. 
 

Poprawka 5 
Podpunkt 12b (nowy) 

 (12b) Państwa Członkowskie powinny 
rozpatrzyć możliwość opublikowania nazw 
firm, których produkty mają wyższy 
poziom pozostałości pestycydów niż 
najwyższy dopuszczalny. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 15 wniesionej w pierwszym czytaniu. Taki krok pozwoliłby na 
dostarczenie konsumentom informacji, które firmy przekroczyły w swych produktach 
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydów. 
 

Poprawka 6 
Podpunkt 14 

(14) Niezbędne jest ustalenie na szczeblu 
Wspólnoty pewnych warunków w zakresie 
ustalania i nadzoru nad NDPP dla 
produktów pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego. 

(14) Niezbędne jest ustalenie na szczeblu 
Wspólnoty pewnych warunków w zakresie 
ustalania, nadzoru i podawania informacji 
o NDPP dla produktów pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. 

Uzasadnienie 

Częściowe przywrócenie poprawki 7 wniesionej w pierwszym czytaniu. Logiczne jest ustalenie 
standardów podawania informacji o NDPP na szczeblu Wspólnoty, w innym razie powstanie 
dezorientacja. 
 

Poprawka 7 
Podpunkt 24 

(24) Niezbędne jest, by Urząd poddawał 
ocenie praktykę w zakresie NDPP i raporty 
jej dotyczące, przygotowane przez Państwa 
Członkowskie w celu ustalenia związanych 
z nimi zagrożeń dla konsumentów i, gdzie 

(24) Niezbędne jest, by Urząd poddawał 
ocenie praktykę w zakresie NDPP i raporty 
jej dotyczące, przygotowane przez Państwa 
Członkowskie w celu ustalenia związanych 
z nimi zagrożeń dla konsumentów i, gdzie 
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to właściwe, dla zwierząt. to właściwe, dla zwierząt. Dlatego też 
konieczne jest zapewnienie Urzędowi 
wystarczających środków na wypełnienie 
tych zadań. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 13 wniesionej w pierwszym czytaniu. Rola Europejskiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Żywności w ocenianiu zagrożeń powinna zostać wsparta przyznaniem mu 
niezbędnych środków na tą działalność. 
 

Poprawka 8 
Podpunkt 30a (nowy) 

 (30a) Aby zapewnić, że konsumenci 
otrzymują odpowiednie informacje, 
Państwa Członkowskie publikują w 
internecie co trzy miesiące wyniki 
krajowych kontroli w zakresie 
pozostałości, podając wszystkie dane, 
włącznie z miejscem pobrania próbek i 
nazwami handlowców i/lub producentów. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 59 wniesionej w pierwszym czytaniu. Przejrzystość informacji dla 
konsumentów jest niezwykle istotna. Powinni oni mieć możliwość dokonania świadomego 
wyboru produktu, opartego również na obecności pozostałości pestycydów i zgodności z 
rozporządzeniem. Takie kwartalne publikacje o pozostałościach są już praktykowane w Wlk. 
Brytanii. 
 

Poprawka 9 
art. 3 ust. 2 lit. g

(g) „tolerancja importowa”: oznacza NDPP 
ustalone dla produktów importowanych w 
przypadku, gdy: 

(g) „tolerancja importowa”: oznacza NDPP 
ustalone dla produktów importowanych w 
przypadku, gdy: 

- użycie substancji czynnej w środku 
ochrony roślin zastosowanym do danego 
produktu nie jest dozwolone we 
Wspólnocie; lub 

użycie substancji czynnej w środku 
ochrony roślin zastosowanym do danego 
produktu nie jest dozwolone we 
Wspólnocie; z przyczyn innych niż 
ochrona zdrowia publicznego odnosząca 
się do specyficznego produktu i 
specyficznego użycia lub 

- obowiązujący we Wspólnocie NDPP nie 
jest wystarczający, by sprostać potrzebom 

- właściwe jest ustalenie innego poziomu, 
ponieważ obowiązujący wspólnotowy 
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handlu międzynarodowego; NDPP ustalony został z przyczyn innych 
niż ochrona zdrowia publicznego 
odnosząca się do specyficznego produktu i 
specyficznego użycia; 

 

Uzasadnienie 

W pierwotnym tekście Parlamentu przyjęto wersję mającą zagwarantować, że obawy, iż 
interesy handlu zagranicznego przeważą nad kwestiami zdrowia publicznego zostaną 
uwzględnione. Rada przywróciła wersję oryginalną. Powyższa wersja jest propozycją 
kompromisową. 
 

Poprawka 10 
art. 7 ust. 2 

2. Państwo Członkowskie dokonujące 
oceny może zwrócić się do składającego 
podanie o dostarczenie informacji 
dodatkowych w uzupełnieniu do informacji 
wymaganych w świetle ust. 1, w okresie 
wyznaczonym przez to Państwo 
Członkowskie. 

2. Państwo Członkowskie dokonujące 
oceny może zwrócić się do składającego 
podanie o dostarczenie informacji 
dodatkowych w uzupełnieniu do informacji 
wymaganych w świetle ust. 1, w okresie 
wyznaczonym przez to Państwo 
Członkowskie. Okres ten nie może jednak 
w żadnym wypadku przekraczać dwóch 
lat. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 34 wniesionej w pierwszym czytaniu. Okres wyznaczony przez 
Państwo Członkowskie doprowadzi do zbyt dużej dezorientacji i różnic w standardach. 
Pozostawia on producentom dość czasu na zebranie danych, lecz równocześnie chroni 
obywateli w przypadkach, gdy właściwe władze upatrują znaczące niebezpieczeństwo. 
 

Poprawka 11 
art. 13 ust. 1 

Każda decyzja podjęta przez Urząd w 
ramach przyznanych mu w tym 
rozporządzeniu uprawnień lub jego 
bezczynność może stać się przedmiotem 
rewizji ze strony Komisji z jej własnej 
inicjatywy lub w odpowiedzi na wniosek 
Państwa Członkowskiego lub każdej osoby 
bezpośrednio lub pośrednio 
zainteresowanej. 

Każda decyzja podjęta przez Urząd w 
ramach przyznanych mu w tym 
rozporządzeniu uprawnień lub jego 
bezczynność może stać się przedmiotem 
rewizji ze strony Komisji w odpowiedzi na 
wniosek Państwa Członkowskiego lub 
każdej osoby bezpośrednio lub pośrednio 
zainteresowanej. 
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Uzasadnienie 

Jeśli Urząd nie wypełnia właściwie swoich obowiązków istnieje możliwość domagania się 
rekompensaty przez Państwo Członkowskie lub osoby zainteresowane, nie ma potrzeby 
wyposażania Komisji w prawo do podejmowania rewizji postępowania z własnej inicjatywy i 
podważania niezależności Urzędu. 
 

Poprawka 12 
art. 14 ust. 2. lit. b 

(b) ewentualna obecność pozostałości 
pestycydów, pochodzących ze źródeł 
innych niż obecne stosowanie substancji 
czynnych w środkach ochrony roślin; 

(b) ewentualna obecność pozostałości 
pestycydów, pochodzących ze źródeł 
innych niż obecne stosowanie substancji 
czynnych i wykorzystywanie ich znanych 
efektów kumulacji i synergii w środkach 
ochrony roślin; 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 43 wniesionej w pierwszym czytaniu. W przypadku, gdy efekty 
kumulacji i synergii zostaną naukowo potwierdzone, należy wziąć je pod uwagę. 
 

Poprawka 13 
art. 16 ust. 1 lit. b 

(b) w przypadkach, gdy odnośne produkty 
stanowią pomniejszy składnik pożywienia 
konsumentów oraz, w określonych 
przypadkach, zwierząt; lub 

(b) w przypadkach, gdy odnośne produkty 
stanowią pomniejszy składnik pożywienia 
konsumentów i nie stanowią dużej części 
pożywienia jakiejkolwiek społeczności 
oraz, w określonych przypadkach, 
zwierząt; lub 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 50 wniesionej w pierwszym czytaniu. Ważne jest by zagwarantować, 
że wszyscy konsumenci objęci są jednakową ochroną, włączając w to społeczności, które 
mogą spożywać większe ilości danego produktu. 
 

Poprawka 14 
art. 16 ust. 1 lit. c 

(c) dla miodu; lub (c) dla miodu i naparów ziołowych, w 
których pozostałości pestycydów mogą być 
określone dla całego produktu na 
podstawie danych kontrolnych i biorąc 
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pod uwagę uzasadniona opinię Urzędu, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
49 ust. 2; 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 52 wniesionej w pierwszym czytaniu. Napary ziołowe mogą zawierać 
nawet do 200 pomniejszych składników, dla wielu z nich trudno jest uzyskać dane. Dlatego też 
w pierwotnym sprawozdaniu Parlamentu przyznano im oddzielną kategorię. Poprawka ta 
umożliwia określanie wartości zbiorczej w celu ochrony bezpieczeństwa konsumenta i 
zapewnienia skuteczności. 
 

Poprawka 15 
art. 25 

Biorąc pod uwagę opinię Urzędu, jeśli o 
taką opinię wnioskowano, tymczasowe 
NDPP dla substancji czynnych 
wymienionych w art. 23 mogą zostać 
określone i podane w Załączniku III, 
zgodnie z art. 22 ust. 1 lub, w określonych 
przypadkach, dana substancja czynna może 
zostać wymieniona w Załączniku IV, 
zgodnie z art. 5 ust. 1. 

Biorąc pod uwagę opinię Urzędu, jeśli o 
taką opinię wnioskowano, tymczasowe 
NDPP dla substancji czynnych 
wymienionych w art. 23 mogą zostać 
określone i podane w Załączniku III, 
zgodnie z art. 22 ust. 1 lub, w określonych 
przypadkach, dana substancja czynna może 
zostać wymieniona w Załączniku IV, 
zgodnie z art. 5 ust. 1. Tymczasowe NDPP 
określane są na najniższym możliwym 
poziomie, jaki można osiągnąć we 
wszystkich Państwach Członkowskich 
uwzględniając dobrą praktykę rolniczą. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 49 wniesionej w pierwszym czytaniu. Istotne jest stwierdzenie, że 
tymczasowe NDPP powinny uwzględniać dobrą praktykę rolniczą. 
 

Poprawka 16 
art. 26 ust. 2 

2. Takie kontrole pozostałości pestycydów 
powinny obejmować w szczególności 
pobieranie próbek, a następnie ich analizę 
oraz identyfikację obecnych w próbkach 
pestycydów i poziomów ich pozostałości.  

2. Takie kontrole pozostałości pestycydów 
powinny obejmować w szczególności 
pobieranie próbek, a następnie ich analizę 
oraz identyfikację obecnych w próbkach 
pestycydów i poziomów ich pozostałości.  
Kontrole te powinny być przeprowadzane 
w szczególności w punkcie zaopatrzenia 
konsumentów. 
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Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 54 wniesionej w pierwszym czytaniu. Istotne jest, by poziomy 
pozostałości były kontrolowane w punkcie zaopatrzenia konsumentów. 
 

Poprawka 17 
art. 30 ust. 3 

3. Państwa Członkowskie uczestniczą we 
Wspólnotowym Programie Kontroli, jak to 
przewiduje art. 29. 

3. Państwa Członkowskie uczestniczą we 
Wspólnotowym Programie kontroli, jak to 
przewiduje art. 29. Publikują one 
kwartalnie w internecie wszystkie wyniki 
krajowych kontroli poziomów 
pozostałości. W przypadku, gdy NDPP 
zostały przekroczone, Państwo 
Członkowskie może podać nazwę 
handlowca lub producenta odnośnego 
produktu. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 59 wniesionej w pierwszym czytaniu. Przejrzystość informacji dla 
konsumentów jest niezwykle istotna. Powinni oni mieć możliwość dokonania świadomego 
wyboru produktu, opartego również na obecności pozostałości pestycydów i zgodności z 
rozporządzeniem. Takie kwartalne publikacje o pozostałościach są już praktykowane w Wlk. 
Brytanii. 
 

Poprawka 18 
art. 35 

Art. 53 i 54 rozporządzenia (WE) 178/2002 
stosuje się, gdy w następstwie uzyskania 
nowych danych lub rewizji 
dotychczasowych stwierdzi się, że 
pozostałości pestycydów lub NDPP, 
będące przedmiotem tego rozporządzenia, 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub zwierząt i konieczne jest 
natychmiastowe działanie.  

Art. 53 i 54 rozporządzenia (WE) 178/2002 
stosuje się, gdy w następstwie uzyskania 
nowych danych lub rewizji 
dotychczasowych stwierdzi się, że 
pozostałości pestycydów lub NDPP, 
będące przedmiotem tego rozporządzenia, 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub zwierząt i konieczne jest 
natychmiastowe działanie.  Okres, w 
którym Komisja zobowiązana jest do 
podjęcia decyzji, skraca się do siedmiu dni 
w przypadku produktów świeżych. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie poprawki 61 wniesionej w pierwszym czytaniu. Niewłaściwe jest wprowadzanie 
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jednego okresu dla produktów świeżych i suszonych - po 10 dniach upłynie data przydatności 
produktów świeżych.  
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OŚWIADCZENIE WYJAŚNIAJĄCE 

Radzie należy się uznanie za wysiłek, jaki włożyła w pracę nad tym dokumentem, z którego 
korzysta się o wiele łatwiej niż z pierwotnego projektu Komisji. Wersja Rady ma lepszą 
strukturę, jest bardziej zrozumiała i wydaje się być łatwiejszym do stosowania aktem 
prawnym. Pochwalić należy zwłaszcza uproszczenie procedury wykonawczej, która dużo 
wyraźniej określa rolę Państw Członkowskich, Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) i Komisji. Rada podejmuje również dużo bardziej przekonująco kwestię 
tymczasowych NDPP. Również z uznaniem należy zaznaczyć, że harmonogram wyznaczony 
dla załączników do rozporządzenia, przyjęty przez Parlament w pierwszym czytaniu, 
uwzględnia wspólne stanowisko Rady, jak również szczególną troskę o produkty mające 
„kluczowe zastosowania”. 
 
Jednakże stanowisko Rady zaniedbuje perspektywę ochrony zdrowia publicznego. Podczas 
gdy prawodawstwo obejmuje NDPP będące raczej standardami handlowymi, opartymi na 
dobrej praktyce rolniczej, niż standardami ochrony zdrowia publicznego, w zakresie NDPP i 
pestycydów w ogóle panuje dezorientacja i ten problem powinien zostać podjęty w akcie 
prawnym. W tym celu powinniśmy zająć się zwłaszcza przypadkami, w których NDPP są 
przekraczane, poprzez podawanie informacji o nich i piętnowanie. Powinno się również 
zagwarantować wspólne standardy podawania danych o NDPP i kontrolowania ich w 
punktach zaopatrzenia. Powinniśmy zapewnić, że społeczności, które spożywają większe niż 
przeciętne ilości danego produktu, objęte są taką samą ochroną jak reszta społeczeństwa. 
Istotne jest również zapewnienie wysokich standardów importowych. Tolerancja importowa 
jest podstawowym elementem handlu i jest potrzebna przy produktach, które nie są stosowane 
w UE ze względu na opłacalność. Obok powyższych kwestii zaproponowano poprawki 
mające na celu ułatwienie stosowania niniejszych uregulowań. Dotyczą one maksymalnego 
okresu dwóch lat dla wniosków o informacje dodatkowe, skrócenia okresu wymaganego do 
podjęcia decyzji w postępowaniach w nagłych wypadkach, dotyczących produktów świeżych 
oraz racjonalnego podejścia do kwestii naparów ziołowych, które powinny być analizowane 
w drodze osobnej procedury, w związku z dużą liczbą ich składników. 
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