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Изменение 18
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В резултат на научно-техническия 
прогрес е възможно да се установи 
наличие на остатъчни вещества от 
ветеринарни лекарства във все по-малки 
количества в хранителните продукти.

(1) В резултат на научно-техническия 
прогрес е възможно да се установи 
наличие на досега неизследвани 
остатъчни вещества от ветеринарни 
лекарства в хранителните продукти, 
както и тяхното обозначаване при 
все по-малки количества на 
концентрация.

Or. pl

Обосновка

The scientific progress made in this area consists in new possibilities for measuring 
increasingly small concentrations of specific medicinal substances in animal tissue offered by 
increasingly sensitive measurement techniques, and an ability to detect hitherto undetected 
substances. The progress is both qualitative and quantitative. The new wording conveys a 
clearer idea of the changes that have occurred in this respect.

Изменение 19
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) С оглед опазване на 
общественото здраве, следва да се 
определят максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества в 
съответствие с общоприетите 
принципи за оценка на 
безопасността, като се имат предвид 
токсикологичните рискове, 
замърсяването на околната среда, 
както и непредвидените 
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микробиологични и фармакологични 
последици от остатъчните 
вещества. Под внимание трябва да се 
вземат също така и други научни 
оценки на безопасността на 
въпросните субстанции, които са 
били направени от международни 
организации или научни комитети, 
създадени в рамките на Общността.

Or. en

Обосновка

This amendment puts more emphasis within the Regulation on the protection of health.

Изменение 20
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С оглед опазване на човешкото 
здраве, следва да се определят 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества в съответствие 
с общоприетите принципи за 
оценяване на безопасността, като се 
имат предвид токсикологичните 
рискове, замърсяването на околната 
среда, както и непредвидените 
микробиологични и фармакологични 
последици от остатъчните 
вещества.

заличава се

Or. en
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Изменение 21
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В контекста на Codex Alimentarius, 
Общността допринася за разработването 
на международни стандарти за 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества, като гарантира 
запазването на високото ниво на защита 
на човешкото здраве в Общността.
Следователно Общността трябва да 
възприеме, без да се налага 
допълнителна оценка на риска, 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества съгласно Кодекса, 
които е поддържала на съответното 
заседание на Комисията по Codex 
Alimentarius. По този начин ще се 
повиши съгласуваността между 
международните стандарти и 
законодателството на Общността по 
отношение на максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества в 
храните.

(20) В контекста на Codex Alimentarius, 
Общността допринася за разработването 
на международни стандарти за 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от ветеринарни 
медикаменти в храните, като 
гарантира запазването на високото ниво 
на защита на човешкото здраве в 
Общността. Следователно Общността 
трябва да възприеме, без да се налага 
допълнителна оценка на риска, 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества съгласно Кодекса, 
които е поддържала на съответното 
заседание на Комисията по Codex 
Alimentarius. По този начин ще се 
повиши съгласуваността между 
международните стандарти и 
законодателството на Общността по 
отношение на максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества от 
ветеринарни медикаменти в храните.

Or. pl

Обосновка

Clearer wording.
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Изменение 22
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В контекста на Codex Alimentarius, 
Общността допринася за разработването 
на международни стандарти за 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества, като гарантира 
запазването на високото ниво на защита 
на човешкото здраве в Общността. 
Следователно Общността трябва да 
възприеме, без да се налага 
допълнителна оценка на риска, 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества съгласно Кодекса, 
които е поддържала на съответното 
заседание на Комисията по Codex 
Alimentarius. По този начин ще се 
повиши съгласуваността между 
международните стандарти и 
законодателството на Общността по 
отношение на максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества в 
храните.

(20) В контекста на Codex Alimentarius, 
Общността допринася за разработването 
на международни стандарти за 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества, като гарантира 
запазването на високото ниво на защита 
на човешкото здраве в Общността. 
Следователно Общността трябва да 
възприеме максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества 
съгласно Кодекса, които е поддържала 
на съответното заседание на Комисията 
по Codex Alimentarius за 
преразглеждане на вещества, които 
не са разрешени в ЕС и на определени 
кумулативни и синергични 
въздействия на определени вещества, 
които биха могли да навредят на 
човешкото здраве. По този начин ще се 
повиши съгласуваността между 
международните стандарти и 
законодателството на Общността по 
отношение на максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества в 
храните, без да се застрашава 
равнището на защита, което се 
изисква за разрешаване в Общността. 
Преди да се стигне до споразумение 
Комисията трябва да включи 
официално Европейския парламент в 
процеса.

Or. en
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Изменение 23
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Хранителните продукти са предмет 
на контрол по отношение на 
остатъчните вещества от 
фармакологичноактивни субстанции в 
съответствие с Регламент (EО) № 
882/2004. Дори съгласно въпросния 
регламент да няма ограничения за 
остатъчните вещества за такива 
субстанции, те биха могли да се дължат 
на замърсяване на околната среда или на 
образуване на естествен метаболит от 
животното. Лабораторните методи 
позволяват тези субстанции да бъдат 
открити в много малки количества.
Такива остатъчни вещества са довели до 
възникването на различни практики за 
контрол в държавите-членки.

(21) Хранителните продукти са предмет 
на контрол по отношение на наличие на 
остатъчни вещества от 
фармакологичноактивни субстанции в 
съответствие с Регламент (EО) № 
882/2004. Дори съгласно въпросния 
регламент да няма ограничения за 
остатъчните вещества за такива 
субстанции, те биха могли да се дължат 
на замърсяване на околната среда или на 
образуване на естествен метаболит от 
животното. Лабораторните методи 
позволяват тези субстанции да бъдат 
открити във все по-малки количества на 
концентрация. Такива остатъчни 
вещества са довели до възникването на 
различни практики за контрол в 
държавите-членки.

Or. pl

Обосновка

Clearer wording.

Изменение 24
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поради това е целесъобразно 
Общността да разработи процедури, 
които да служат като отправни точки за 
дейностите по контрола върху 

Поради това е целесъобразно 
Общността да разработи процедури, 
които да служат като отправни точки за 
дейностите по контрола върху 



PE400.626v01-00 8/69 AM\705998BG.doc

BG

концентрациите на остатъчни вещества, 
за които научните данни сочат, че 
опасността от тях за 
потребителите е незначителна, а
лабораторният им анализ е 
технически възможен, с оглед 
улесняване на търговията в Общността 
и вноса в нея. 

концентрациите на остатъчни вещества, 
за които лабораторен анализ е 
технически възможен, с оглед 
улесняване на търговията в Общността 
и вноса в нея, без да се застрашава 
високото равнище на защита на 
човешкото здраве в Общността.
Въпреки това, установяването на 
отправни точки за дейностите по 
контрола не следва по никакъв начин 
да служи за оправдание на незаконна 
употреба на неразрешени вещества 
при лечението на животни, 
използвани за производство на 
хранителни продукти. Следователно, 
всякакви остатъчни количества от 
тези вещества в храните в 
действителност са нежелателни.

Or. en

Обосновка

Se trata de reafirmar que la inclusión de estos valores de referencia no puede, en ningún 
caso, significar un riesgo para el consumidor, ni una forma de evadir la utilización de 
productos prohibidos. Con el texto propuesto se mantiene la idea fundamental del 
considerando pero se cambia el énfasis: se exige que los puntos de referencia sean 
analíticamente fiables pero se incide en su seguridad no bajo un criterio de mera exposición, 
sino de seguridad del consumidor en su más amplio sentido. Y, despejando cualquier duda 
sobre falsas tolerancias, expresamente se indica que ello no será, en modo alguno, una 
rebaja en la prohibición de uso de sustancias no autorizadas. 

Изменение 25
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част и буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент съдържа 
правила и процедури, които имат за цел 
установяване на следните елементи: 

(1) С оглед гарантиране 
безопасността на храните, 
настоящият регламент съдържа 
правила и процедури, които имат за цел 
установяване на следните елементи: 
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а) Максималната концентрация на 
остатъчни вещества от дадена 
фармакологичноактивна субстанция, 
която може да бъде допусната в храни 
от животински произход („максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества“); 

а) максималната концентрация на 
остатъчни вещества от дадена 
фармакологично активна субстанция, 
съдържаща се във ветеринарен 
лекарствен продукт или в биоциден 
продукт, използван при 
отглеждането на животни, която 
може да бъде допусната в храни от 
животински произход („максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества“); 

Or. es

Обосновка

The purpose of the amendment to the first paragraph is to emphasise the general purpose of 
this Regulation, which is to protect public health.
The amendment to subparagraph (a) has the effect of better delineating the two categories of 
substance to which the maximum residue limit will apply.

Изменение 26
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) Максималната концентрация на 
остатъчни вещества от дадена 
фармакологичноактивна субстанция, 
която може да бъде допусната в храни 
от животински произход („максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества“);

Не се отнася до българския текст

Or. pl

Обосновка

Грешка в полския текст.
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Изменение 27
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допустимото ниво на 
остатъчните вещества от дадено
фармакологично-активно вещество,
под което опасността от неговото 
въздействие върху хората чрез 
съдържащите ги храни се счита за 
незначителна („отправна точка за 
действие“).

б) за остатъчните вещества от 
фармакологично активни субстанции, 
които не са предмет на класификация 
по силата на член 13, параграф 2, 
букви а), б) или в), минималното 
съдържание на анализираното 
вещество в проба, което трябва да 
бъде най-малкото установено и 
потвърдено от контролна 
референтна лаборатория, определена 
в съответствие с Регламент (EО) 
№ 882/2004, с помощта на метод за 
анализ, утвърден съгласно 
изискванията на Общността
(„отправна точка за действие“).

Or. fr

Обосновка

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’article 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.
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Изменение 28
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допустимото ниво на остатъчните 
вещества от дадено фармакологично-
активно вещество, под което 
опасността от неговото въздействие 
върху хората чрез съдържащите ги 
храни се счита за незначителна
(„отправна точка за действие“). 

б) нивото на остатъчните вещества от 
дадена фармакологично активна 
субстанция, определено с цел контрол, 
при някои субстанции, за които не са 
установени максимално допустими 
граници на остатъчни вещества в 
съответствие с настоящия 
регламент („референтни стойности”).

Or. es

Обосновка

The purpose of the amendment to subparagraph (b) is to clarify the concept of ‘reference 
point for action’ by introducing a more precise definition unrelated to the concept of 
exposure, which could be interpreted as a weakening of the safety requirement.

Изменение 29
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) максималната концентрация на 
остатъчно вещество от дадена 
фармакологично активна субстанция, 
под която въздействието на това 
остатъчно вещество върху околната 
среда се счита за незначително.

Or. en

Обосновка

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
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to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
rules (Directive 2001/82/EC) it is prohibited from using this information. Instead, the generic 
applicant must file its own ERA which must be in accordance with the full requirements. This 
requirement for repeated ERAs runs the risk of a different outcome to the original one, 
thereby triggering European referral procedures to the European Medicines Agency. 
Moreover, an ERA, unlike the other safety and efficacy data concerning a medicine has an
infinite data protection period and this acts effectively as a barrier to trade.

Изменение 30
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това обхваща, при необходимост, 
разпоредбите за употреба и пускане 
на пазара на фармакологично активни 
субстанции.

Or. en

Обосновка

Clarification, particularly as regards the provisions of Article 13.

Изменение 31
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „продуктивни животни“ са животни, 
които се развъждат, отглеждат, 
изхранват, колят или улавят с цел 
произвеждане на храни.

б) „продуктивни животни“ са животни, 
които се развъждат, отглеждат, 
изхранват и колят или улавят с цел 
произвеждане на храни.

Or. pl
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Обосновка

Removal of inaccuracy in Polish version, with consequential effect on English version.

Изменение 32
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) „остатъчни вещества от 
фармакологичноактивни субстанции“ 
означава всички 
фармакологичноактивни субстанции, 
изразени в mg/kg и μg/kg на база тегло в 
сурово състояние, независимо дали са 
активни субстанции, ексципиенти или 
продукти от разграждане, както и 
техните метаболити, които остават в 
храните от животински произход;

(а) „остатъчни вещества от 
фармакологичноактивни субстанции“ 
означава всички 
фармакологичноактивни субстанции, 
изразени в mg/kg и μg/kg на база тегло 
на продукта в сурово състояние, 
независимо дали са активни субстанции, 
ексципиенти или продукти от 
разграждане, както и техните 
метаболити, които остават в храните от 
животински произход;

Or. pl

Обосновка

Clearer wording.

Изменение 33
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка фармакологичноактивна 
субстанция, предназначена за употреба 
във ветеринарномедицински продукт за 
предписване на продуктивни животни, е 
предмет на становище от страна на 

Всяка фармакологичноактивна 
субстанция, предназначена за употреба 
във ветеринарномедицински продукт за 
предписване на продуктивни животни, е 
предмет на становище от страна на 
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Европейската агенция по лекарствата 
(наричана по-нататък „агенцията“) 
относно максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества, 
определени от Комитета по 
лекарствените продукти за ветеринарна 
употреба (наричан по-нататък 
„комитета“).

Европейската агенция по лекарствата 
(наричана по-нататък „агенцията“) 
относно максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества и 
максималната концентрация в 
околната среда, определени от 
Комитета по лекарствените продукти за 
ветеринарна употреба (наричан по-
нататък „комитета“).

Or. en

Обосновка

Introducing a framework for the evaluation of the environmental risk assessment (ERA) for 
veterinary medicinal products into this Regulation would allow for a standardised approach 
to be used by European regulatory authorities for all active substances used in veterinary 
medicinal products, irrespective of whether the medicines derived from them were subject to 
centralised or national authorisation procedures.

Изменение 34
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка фармакологичноактивна
субстанция, предназначена за употреба 
във ветеринарномедицински продукт за 
предписване на продуктивни животни, е 
предмет на становище от страна на 
Европейската агенция по лекарствата 
(наричана по-нататък „агенцията“) 
относно максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества, 
определени от Комитета по 
лекарствените продукти за ветеринарна 
употреба (наричан по-нататък
„комитета“). 

С изключение на случаите, в които е 
приложима процедурата по Codex 
Alimentarius, посочена в член 13, 
параграф 3, всяка фармакологично 
активна субстанция, предназначена за 
употреба в Общността във 
ветеринарномедицински продукт за 
предписване на продуктивни животни, е 
предмет на становище от страна на 
Европейската агенция по лекарствата 
(наричана по-долу „агенцията“) относно 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества, определени от 
Комитета по лекарствените продукти за 
ветеринарна употреба (наричан по-долу
„комитетът“), съгласно предвиденото 
съответно в членове 55 и 30 от 
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Регламент (ЕО) № 726/2004. 
За тази цел притежателят на 
разрешително за пускане на пазара на
ветеринарномедицински продукт, 
съдържащ такава субстанция, подалия 
заявление за такова разрешително,
или лице, което възнамерява да подаде 
заявление за такова разрешително, 
подава заявление до Агенцията. 

За тази цел лицето, подаващо 
заявление за получаване на
разрешително за пускане на пазара на 
ветеринарномедицински продукт, 
съдържащ такава субстанция, или лице, 
което възнамерява да подаде заявление 
за такова разрешително, или, ако е 
приложимо, притежателят на 
разрешително за пускане на пазара на 
ветеринарномедицински продукт, 
подава заявление до агенцията. 

Or. es

Обосновка

En línea con lo expuesto en la enmienda 5, en ésta se propone que el procedimiento de la 
sección 1ª sea obligatorio para las sustancias que se quieren incluir en medicamentos que 
serán autorizados en la Unión, con la única excepción de los LMR que, aprobados por el 
Codex Alimentarius, sean adoptados por la Unión según el procedimiento que se establece 
más adelante (art. 13). 
Se propone modificar el orden en que se caracteriza al solicitante legitimado, señalando en 
primer lugar aquellos que solicitan o prevén solicitar una autorización de comercialización 
y, en último lugar, aquellos que, siendo ya titulares de una autorización de comercialización 
de un medicamento veterinario que contiene la sustancia en cuestión, pretendan obtener 
nuevas autorizaciones para otras especies.
Por último, para ganar en precisión en cuanto a los órganos involucrados en el 
procedimiento, se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.

Изменение 35
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на породи с незначителен 
брой или незначителни случаи на 
употреба, други лица могат да 
подадат заявление до агенцията.

Or. fr
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Обосновка

Generally speaking, in connection with minor species or uses (e.g. bees), the companies likely 
to develop a veterinary product are reluctant to submit an MRL application owing to the 
complexity and cost of doing so. Other persons should be entitled to submit a maximum 
residue limit application. Once a limit has been set, the companies will have an incentive to 
develop a medicine.

Изменение 36
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Научната оценка на риска и 
препоръките за управление на риска 
имат за цел да осигурят високо равнище 
на здравеопазване на хората, като 
едновременно с това гарантират, че 
човешкото здраве, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
животните не са повлияни отрицателно 
от недостатъчен достъп до подходящи 
ветеринарномедицински продукти.

2. Научната оценка на риска и 
препоръките за управление на риска 
имат за цел да осигурят високо равнище 
на защита на здравето на хората, като 
едновременно с това гарантират, че 
човешкото здраве, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
животните и безопасността на 
околната среда не са повлияни 
отрицателно от недостатъчен достъп до 
подходящи ветеринарномедицински 
продукти.

Or. en

Обосновка

In the same way as MRLs have been established following a Community evaluation 
procedure, requirements for Environmental Risk Assessments (ERA) (which have been in 
existence from before 2000) could be set for the active substances used in veterinary 
medicines. This would ensure a high level of environmental safety and avoid the needless 
multiplication of effort by generic companies in having to repeat the entire environmental risk 
data packages (sometimes including environmental fate studies and additional toxicity 
studies). 
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Изменение 37
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед осигуряване на достатъчно 
разрешени ветеринарномедицински 
продукти на разположение за състояния, 
засягащи продуктивните животни, при 
извършването на научна оценка на 
риска и разработването на препоръки за 
управление на риска, Комитетът
взема предвид използването на 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от 
фармакологичноактивни субстанции, 
установени в определен хранителен 
продукт по отношение на друг 
хранителен продукт, получен от същия 
вид животно, или в един или повече 
видове спрямо други видове животни.

В съответствие с целта за 
гарантиране на високо равнище на 
защита на здравето и съгласно 
установените в член 6 принципи, 
Комитетът, с оглед осигуряване на 
достатъчно разрешени 
ветеринарномедицински продукти на 
разположение за състояния, засягащи 
продуктивните животни, при 
извършването на научна оценка на 
риска и разработването на препоръки за 
управление на риска, взема предвид 
използването на максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества от фармакологичноактивни 
субстанции, установени в определен 
хранителен продукт по отношение на 
друг хранителен продукт, получен от 
същия вид животно, или в един или 
повече видове спрямо други видове 
животни. В случай на екстраполация 
между различни животински видове 
следва да се приложи коефициент на 
безопасност най-малко 10 при 
установяването на максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества.

Or. en

Обосновка

The rapporteur supports the objective set out in the Commission proposal of improving test 
procedures by making greater use of extrapolation (i.e. applying results to other foodstuffs or 
animal species) during risk assessment. This objective will contribute to increasing the 
availability of active substances, particularly for smaller groups of animals (goats, sheep 
etc.). The changes proposed here simply serve to ensure that, even when extrapolation is 
applied, there must be an appropriate reduction in authorised residue levels. 
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Изменение 38
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед осигуряване на достатъчно 
разрешени ветеринарномедицински 
продукти на разположение за 
състояния, засягащи продуктивните 
животни, при извършването на научна 
оценка на риска и разработването на 
препоръки за управление на риска,
Комитетът взема предвид 
използването на максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества от фармакологичноактивни
субстанции, установени в определен 
хранителен продукт по отношение на 
друг хранителен продукт, получен от 
същия вид животно, или в един или 
повече видове спрямо други видове 
животни. 

С оглед осигуряване на наличност от 
достатъчно разрешени 
ветеринарномедицински продукти за 
лечение на заболявания, засягащи 
продуктивните животни, при 
извършването на научна оценка на 
риска и разработването на препоръки за 
управление на риска агенцията, 
съобразявайки се винаги с 
необходимостта от гарантиране на 
високо равнище на защита за 
общественото здраве, взема предвид:

a) възможността за използване на 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от фармакологично 
активни субстанции, установени в 
определен хранителен продукт или в 
друг хранителен продукт, получен от 
същия вид животно, или 

б) възможността за използване на 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества, установени за 
дадена фармакологично активна 
субстанция, в един или повече видове 
животни, спрямо други видове 
животни, или

в) възможността за използване на 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества, установени за 
дадена фармакологично активна 
субстанция, в определен хранителен 
продукт, получен от един вид 
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животно, спрямо друг хранителен 
продукт, получен от други видове 
животни.

Or. es

Обосновка

The purpose of the amendment is to clarify the extrapolation procedure:

Responsibility should not lie with the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use 
but, rather, with the Agency itself, since extrapolation goes beyond the sphere of mere risk-
assessment and is also connected with risk-management (something which lies outside the 
Committee’s remit).

The amendment also clarifies the actual concept of extrapolation by indicating its potential 
scope: between different tissues, between different species or between different species and 
tissues simultaneously. None of this must undermine consumer safety.

Изменение 39
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. След консултация с агенцията 
Комисията определя правилата за 
използването на максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества от определен хранителен 
продукт в друг хранителен продукт 
от същия вид животно, или от един 
или повече видове животни в други 
видове животни. Тези правила 
уточняват как и при какви 
обстоятелства научните данни, 
отнасящи се до остатъчни вещества 
в определен хранителен продукт или в 
един или повече видове животни, 
могат да бъдат използвани с цел 
установяване на максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества в други хранителни 
продукти или други видове животни.
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Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълнят, се приемат съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 20, параграф 3. 

Or. es

Обосновка

This lays down the terms and conditions under which the Commission may lay down detailed 
rules for applying the concept of extrapolation.

Изменение 40
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научната оценка на риска отчита 
метаболизма и намаляването на 
фармакологично-активните вещества в 
съответните животински видове, както и 
вида на остатъчните вещества и тяхното 
количество, което може да се поеме от 
хората в продължение на един човешки 
живот, без осезаем риск за здравето, 
изразен в допустими дневни дози 
(ДДД). Могат да се използват и 
алтернативни подходи към ДДД, ако 
такива са установени от Комисията, 
както се предвижда в член 12, параграф 
1.

1. Научната оценка на риска отчита 
метаболизма, намаляването и 
отделянето на фармакологично 
активните вещества в съответните 
животински видове, както и вида на 
остатъчните вещества и тяхното 
количество, което може да се поеме от 
хората в продължение на един човешки 
живот, без осезаем риск за здравето, 
изразен в допустими дневни дози 
(ДДД). Могат да се използват и 
алтернативни подходи към ДДД, ако 
такива са установени от Комисията, 
както се предвижда в член 12, параграф 
1.

Научната оценка на риска отчита 
също така въздействието на всяко 
остатъчно вещество от активната 
субстанция по отношение на 
безопасността на околната среда.

Or. en
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Изменение 41
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научната оценка на риска отчита 
метаболизма и намаляването на 
фармакологично-активните вещества в 
съответните животински видове, както и 
вида на остатъчните вещества и тяхното 
количество, което може да се поеме от 
хората в продължение на един човешки 
живот, без осезаем риск за здравето, 
изразен в допустими дневни дози 
(ДДД). Могат да се използват и 
алтернативни подходи към ДДД, ако 
такива са установени от Комисията, 
както се предвижда в член 12, параграф 
1. 

1. Научната оценка на риска отчита 
метаболизма и намаляването на 
фармакологично активните вещества в 
съответните животински видове, както и 
вида на остатъчните вещества и тяхното 
количество, което може да се поеме от 
хората в продължение на един човешки 
живот, без осезаем риск за здравето, 
изразен в допустими дневни дози 
(ДДД), като обръща особено внимание 
на кумулативните и синергичните 
последици от различни 
фармакологично активни субстанции 
и на въздействието върху особено 
уязвими групи от населението. Могат 
да се използват и алтернативни подходи 
към ДДД, ако такива са установени от 
Комисията, както се предвижда в член 
12, параграф 1. 

При оценката на риска се спазват 
принципите за оценка на 
безопасността на храни, установени в 
Регламент (ЕО) № 178/2002.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that food law limit values are set consistently, mention should be made of 
the safety criteria laid down in Regulation (EC) No 178/2002, which serve as point of 
reference for food safety law as a whole. Among other things, that Regulation provides for 
account to be taken of the particular vulnerability of certain categories of people, and of 
synergetic and cumulative effects. The Изменение also contains an explicit clarification on 
these two particularly important aspects.
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Изменение 42
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Научната оценка на риска отчита 
метаболизма и намаляването на 
фармакологично-активните вещества в 
съответните животински видове, както и 
вида на остатъчните вещества и тяхното 
количество, което може да се поеме от 
хората в продължение на един човешки 
живот, без осезаем риск за здравето, 
изразен в допустими дневни дози 
(ДДД). Могат да се използват и 
алтернативни подходи към ДДД, ако 
такива са установени от Комисията, 
както се предвижда в член 12, параграф 
1.

1. Научната оценка на риска отчита 
метаболизма и намаляването на 
фармакологично-активните вещества в 
съответните животински видове, както и 
вида на остатъчните вещества и тяхното 
количество, което може да се поеме от 
хората в продължение на един човешки 
живот, без забележимо отрицателно 
въздействие върху здравето, изразено в 
допустими дневни дози (ДДД). Могат да 
се използват и алтернативни подходи 
към ДДД, ако такива са установени от 
Комисията, както се предвижда в член 
12, параграф 1.

Or. pl

Обосновка

Sformułowanie „zauważalny negatywny wpływ” pozwala na dokładniejsze określenie
ewentualnego zagrożenia zdrowia niż użyte słowo „widoczne”, jak również, jest bardziej 
zgodne z definicją dla dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI) zawartą w „Wytycznych 
dotyczących definicji potencjalnego poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub 
dla środowiska naturalnego w kontekście art. 33 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/82/WE — marzec 
2006 r.”

Изменение 43
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) риска от непредвидени 
фармакологични или микробиологични 
последици за човешкия организъм; 

б) риска от непредвидени 
токсикологични, фармакологични или 
микробиологични последици за 
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човешкия организъм; 

Or. es

Обосновка

Toxicological risks should also be included.

Изменение 44
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) типа и количеството остатъчно 
вещество, за което се счита, че не 
представлява опасност за околната 
среда.

Or. en

Обосновка

Including the consideration of environmental safety in the scientific risk assessment would 
ensure consistency in approach and the simplification of procedure.

Изменение 45
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако метаболизмът и намаляването на 
веществото не могат да бъдат оценени, а 
веществото има за цел да подобри 
здравето на животните и хуманното 
отношение към тях, научната оценка на 
риска може да вземе предвид данни от 
мониторинг или относно излагане на 

3. Ако метаболизмът, намаляването и 
отделянето на веществото не могат да 
бъдат оценени, а веществото има за цел 
да подобри здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, научната 
оценка на риска може да вземе предвид 
данни от мониторинг или относно 
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въздействието на това вещество. излагане на въздействието на това 
вещество.

Or. en

Обосновка

'Excretion' is relevant for the Environmental Risk Assessment.

Изменение 46
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако метаболизмът и намаляването на 
веществото не могат да бъдат оценени, а 
веществото има за цел да подобри 
здравето на животните и хуманното 
отношение към тях, научната оценка 
на риска може да вземе предвид данни 
от мониторинг или относно излагане на 
въздействието на това вещество.

3. Ако метаболизмът и намаляването на 
веществото не могат да бъдат оценени, а 
веществото има за цел да подобри 
здравето, научната оценка на риска 
може да вземе предвид данни от 
мониторинг или относно излагане на 
въздействието на това вещество.

Or. es

Обосновка

The health of animals is what in principle should take priority and there is no reason for a 
medicinal product which contributes only to their welfare and not their health.

Изменение 47
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други законови фактори, като б) други законови фактори, като 
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например: технологични аспекти при 
производството на храни, възможността 
за контрол, условията за употреба и 
приложение на субстанциите във 
ветеринарномедицинските продукти, 
както и вероятността от злоупотреба 
или незаконна употреба;

например: технологични аспекти при 
производството на храни, възможността 
за контрол, условията за употреба и 
приложение на субстанциите във 
ветеринарномедицинските продукти, 
както и вероятността от злоупотреба 
или незаконна употреба; за 
злоупотреба се счита също 
профилактична употреба на 
ветеринарномедицински продукти, 
когато болестите могат да се 
контролират чрез съответни и 
разумни промени на условията на 
отглеждане на животните;

Or. en

Изменение 48
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други законови фактори, като 
например: технологични аспекти при 
производството на храни, възможността 
за контрол, условията за употреба и 
приложение на субстанциите във 
ветеринарномедицинските продукти, 
както и вероятността от злоупотреба 
или незаконна употреба; 

б) други законови фактори, като 
например: технологични аспекти при 
производството на храни и фуражи, 
възможността за контрол, условията за 
употреба и приложение на субстанциите
във ветеринарномедицинските 
продукти, както и вероятността от 
злоупотреба или незаконна употреба; 

Or. es

Обосновка

Animal-feed manufacturing processes (which should be taken into account when risk-analysis
is being carried out) are also included. In view of the fact that many veterinary medicinal 
products are administered via animal feed or drinking water, the risk-management 
recommendations should take into account the way in which the available technologies affect 
risk.
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Изменение 49
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други законови фактори, като 
например: технологични аспекти при 
производството на храни, възможността 
за контрол, условията за употреба и 
приложение на субстанциите във 
ветеринарномедицинските продукти, 
както и вероятността от злоупотреба 
или незаконна употреба;

б) други законови фактори, като 
например: технологични аспекти при 
производството на храни, възможността 
за контрол, условията за употреба и 
приложение на субстанциите във 
ветеринарномедицинските продукти, 
спазването на добри ветеринарни 
практики, както и вероятността от 
злоупотреба или незаконна употреба;

Or. fr

Обосновка

The scientific risk assessment may recommend the setting of an extremely high maximum 
residue limit – much higher than is required for use of the relevant product in accordance 
with good veterinary practice. Taking good veterinary practice into account when setting 
maximum residue limits would enable the values to be set at a level that would ensure 
optimum human health protection while avoiding excessive use of veterinary products.

Изменение 50
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 7 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дали предвидените равнища на 
концентрация в околната среда са 
допустими за нейното опазване и, по 
целесъобразност, определяне на 
условия или ограничения за 
употребата на въпросните 
субстанции.

Or. en
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Обосновка

In certain cases the concentrations of substances can be a risk for the environment. This 
concern has to be taken into consideration in the risk management recommendations.

Изменение 51
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Агенцията следи становището на 
Комитета да се издаде в рамките на 210 
дни след получаването на валидно 
заявление съгласно член 3, параграф 1.
Този срок се преустановява временно, 
ако агенцията поиска допълнителна 
информация за конкретната субстанция, 
която да бъде предоставена за 
определен период от време, до датата на 
предоставяне на поисканата 
допълнителна информация.

2. Агенцията следи становището на 
Комитета да се издаде в рамките на 210 
дни след получаването на валидно 
заявление за нова субстанция съгласно 
член 3 и параграф 1 на настоящия член.
Този срок се преустановява временно, 
ако агенцията поиска допълнителна 
информация за конкретната субстанция, 
която да бъде предоставена за 
определен период от време, до датата на 
предоставяне на поисканата 
допълнителна информация.

Or. en

Обосновка

This amandment is in the interests of clarity.

Изменение 52
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По отношение на фармакологично 
активни субстанции, които са 
разрешени за употреба във 
ветеринарномедицински продукти 
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към датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, се прилага 
следното:
а) след като се консултира с 
агенцията, Комисията публикува 
график за разглеждане на посочените 
субстанции, включително срокове за 
предоставяне на информацията, 
определена в член 8, параграф 1. 
Лицата, които отговарят за 
пазарната реализация на 
ветеринарномедицинския продукт, 
гарантират, че цялата свързана с 
продукта информация е предоставена 
на Комисията. Компетентните 
органи на държавите-членки 
предоставят на вниманието на 
Комисията всякаква друга уместна 
информация.
б) Комисията разполага с 30 дни, за да 
провери дали информацията е 
предоставена в правилна форма, след 
което Комисията незабавно 
предоставя тази информация за 
инспекция на агенцията, която 
изразява своето становище в рамките 
на 120 дни. Този срок се преустановява 
временно, ако агенцията поиска 
допълнителна информация за 
конкретната субстанция, която да 
бъде предоставена в определен срок.

Or. en

Обосновка

This amendment brings the text in line with existing Council Regulation 2377/90.
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Изменение 53
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на субстанции, 
които не са предназначени за 
употреба във ветеринарномедицински 
продукти, които се предлагат на 
пазара на Общността, както и 
когато не е изпращано заявление във 
връзка с тези субстанции в 
съответствие с член 3, Комисията или 
държавите-членки могат да изпращат до 
агенцията искане относно максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества. Прилагат се член 4 — 8.

1. Комисията или държавите-членки 
могат да изпращат до агенцията искане 
за становище относно максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества, по отношение на 
фармакологично активни субстанции, 
при което и да било от следните 
обстоятелства:

a) въпросната субстанция е 
разрешена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт в 
трета страна, като за 
гореспоменатата субстанция не е 
подадено заявление в съответствие с 
член 3, или
б) въпросната субстанция се съдържа 
в лекарствен продукт, предназначен 
за ползване съгласно член 11 от 
Директива 2001/82/ЕО, но за 
гореспоменатата субстанция не е 
подадено заявление в съответствие с 
член 3, или
в) въпросната субстанция се съдържа 
в биоциден продукт, използван при 
отглеждането на животни, като 
следва да се установят максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества, в съответствие с член 10, 
параграф 2, подточка ii), буква б) от 
Директива 98/8/ЕО.
2. Прилагат се членове 4-7.
Исканията за изготвяне на 
становище, предвидени в параграф 1 
на настоящия член, спазват 
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определените от Комисията формат 
и съдържание, в съответствие с член 
12, параграф 1.

Or. es

Обосновка

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

Además de medicamentos no autorizados en la Unión y biocidas de uso ganadero, se 
tramitarían también por este procedimiento las solicitudes de LMR para sustancias que se 
usan en medicamentos autorizados en la Unión pero para las que no se ha presentado 
solicitud en virtud del artículo 3. Esto da pie para que las administraciones promuevan la 
fijación de LMR en especies que, por sus bajos censos, resultan poco atractivas a los 
operadores de la industria farmacéutica, y pueden sufrir por ello vacíos terapéuticos 
inaceptables desde el punto de vista de la sanidad y el bienestar animal.

Se elimina en el apartado 3 la referencia a solicitantes distintos de la Comisión o los Estados 
Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.

Изменение 54
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на субстанции, които 
не са предназначени за употреба във 
ветеринарномедицински продукти, 
които се предлагат на пазара на 
Общността, както и когато не е 
изпращано заявление във връзка с тези 
субстанции в съответствие с член 3, 
Комисията или държавите-членки могат 
да изпращат до агенцията искане 
относно максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества. 

1. По отношение на субстанции, които 
не са предназначени за употреба във 
ветеринарномедицински продукти, 
които се предлагат на пазара на 
Общността, както и когато не е 
изпращано заявление във връзка с тези 
субстанции в съответствие с член 3, 
Комисията, държавите-членки или 
трета страна, която преследва 
законни интереси, могат да изпращат 
до агенцията искане относно 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества. 

Or. en
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Обосновка

Paragraph 3 suggests that third parties may also forward requests, although this possibility is 
not included in paragraph 1. Systematic clarification.

Изменение 55
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от 15 дни след приемането на 
окончателното становище, агенцията го 
изпраща на Комисията или в зависимост 
от случая на държавата-членка или на 
заявителя, изпратил искането, като 
посочва аргументите за направените от 
нея заключения.

3. В срок от 15 дни след приемането на 
окончателното становище, агенцията го 
изпраща на Комисията или в зависимост 
от случая на държавата-членка,
изпратила искането, като посочва 
аргументите за направените от нея 
заключения.

Or. en

Обосновка

The right to request an opinion of the Agency on MRLs should be limited to the Comission 
and the Member States.

Изменение 56
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Параграфи 1-3 се прилагат 
съответно за разрешени 
фармакологично активни вещества, 
при които разходите по процедурата 
за установяване на максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества са несъразмерни спрямо 
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икономическите приходи от 
веществото, поради ограниченото 
разпространение на животинския вид 
или незначителното му значение от 
икономическа гледна точка 
(„незначителна употреба”). В случай 
на екстраполация между различни 
животински видове се прилага 
коефициент на безопасност най-
малко 10 при установяването на 
максималните допустими граници на 
остатъчни вещества.
В съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
20, параграф 3, Комисията може да 
установи по-конкретни условия за 
прилагането на този параграф.

Or. en

Обосновка

Extrapolation, as referred to in Article 5, does not solve all the problems relating to the 
limited availability of veterinary medicinal products for animal species of minor economic 
significance or for species for which a procedure setting limits would not make economic 
sense on account of the low levels of revenue involved. The Изменение seeks to solve this real 
problem, which is often a serious one for animal protection and animal health, although a 
more in-depth discussion would certainly still be desirable. 

Изменение 57
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията, като заявител по 
силата на член 3 или държава-членка по 
силата на член 9, считат в резултат на 
нова информация, че се налага 
преразглеждане на дадено становище с 
оглед опазване на човешкото здраве или 
здравето на животните, те могат да 
поискат от агенцията да изготви ново 

Когато Комисията, като заявител по 
силата на член 3 или държава-членка по 
силата на член 9, считат в резултат на 
нова информация, че се налага 
преразглеждане на дадено становище с 
оглед опазване на човешкото здраве или 
здравето на животните или с оглед 
безопасността на околната среда, те 
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становище за конкретната субстанция. могат да поискат от агенцията да 
изготви ново становище за конкретната 
субстанция.

Or. en

Изменение 58
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията, като заявител по 
силата на член 3 или държава-членка 
по силата на член 9, считат в резултат на 
нова информация, че се налага 
преразглеждане на дадено становище с 
оглед опазване на човешкото здраве или 
здравето на животните, те могат да 
поискат от агенцията да изготви ново 
становище за конкретната субстанция. 

Когато Комисията, лице, подало 
заявление за изготвяне на становище 
в съответствие с член 3, или държава-
членка, по силата на член 9, считат, в 
резултат на нова информация, че се 
налага преразглеждане на дадено 
становище с оглед опазване на 
човешкото здраве или здравето на 
животните, те могат да поискат от 
агенцията да изготви ново становище за 
конкретната субстанция. 

Това искане се придружава от 
информация с пояснения по въпроса, 
който следва да бъде разгледан. Член 8, 
параграф 2 и член 4 или респективно 
член 9, параграф 2 и 3, се прилагат за 
новото становище. 

Това искане се придружава от 
информация с пояснения по въпроса, 
който следва да бъде разгледан. Член 8, 
параграф 2-4, или респективно член 9, 
параграф 2 и параграф 3, се прилагат за 
новото становище. 

Or. es

Обосновка

The proposed new text makes it clear who may request a review and under what 
circumstances, namely:

- persons who have applied for an opinion pursuant to Article 3 may request a review thereof, 
and

- the Commission and the Member States may request a review not only in respect of the 
opinions which they have promoted pursuant to Article 9, but also in respect of those 
promoted by third parties pursuant to Article 3.
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Изменение 59
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 12 — параграф 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 20, 
параграф 2, след консултация с 
агенцията, Комисията приема 
следното:

1. След консултация с агенцията
Комисията приема правила относно:

Or. en

Изменение 60
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 12 — параграф 1 — алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решения се вземат, в случая на буква 
а), съгласно процедурата по 
регулиране, посочена в член 21, 
параграф 2, и съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, упомената в 
член 21, параграф 3, в случая на буква 
б).

Or. en

Обосновка

Defining the methodology of the risk assessment and of risk management is a central aspect 
of this regulation and the European Parliament should therefore be involved in its adoption. 
Therefore, a change from the regulatory procedure to the regulatory procedure with scrutiny 
is proposed. Moreover, the same procedure is provided for in the case of decisions on 
extrapolation in paragraph 2.
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Изменение 61
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията, след консултация с 
агенцията, приема правила за 
използването на максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества за даден хранителен 
продукт спрямо друг продукт от 
същия вид или за един или повече 
видове спрямо други видове, в 
съответствие с разпоредбите на член 5.
Тези правила определят как и при 
какви обстоятелства остатъчните 
вещества в даден хранителен 
продукт, в един или повече видове, 
могат да се използват за определяне 
на максимално допустимите граници 
на остатъчни вещества в други 
хранителни продукти или в други 
видове.

2. Комисията, след консултация с 
агенцията, приема, в съответствие с 
член 5, параграф 1а, мерките, 
предназначени да коригират 
несъществени елементи от настоящия 
регламент чрез неговото допълване, 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, предвидена в член 20, 
параграф 3.

Тези мерки, които са предназначени да 
коригират несъществени елементи от 
настоящия Регламент чрез неговото 
допълване, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с проверка, упомената в 
член 20, параграф 3. 

Or. es

Изменение 62
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 13 — параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията класифицира 
фармакологичноактивните субстанции 

1. Комисията класифицира 
фармакологично активните субстанции 
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в зависимост от становището на 
агенцията относно максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества, в съответствие с член 4, член 
9 или член 10. 

в зависимост от становището на 
агенцията относно максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества, в съответствие с член 4, член 
9 или член 10, както и относно 
безопасната концентрация в 
околната среда, в съответствие с 
членове 4 и 10.

Or. en

Обосновка

Consequent on amendment 3 to Article 4 and amendment 10 to Article 10. 

Изменение 63
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 13 — параграф 2 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Класификацията включва списък на 
фармакологичноактивните субстанции 
и терапевтичните категории, към които 
те принадлежат. Класификацията е 
свързана също и с установяването, 
спрямо всяка субстанция, на което и да 
е от следните:

2. Класификацията за безопасност на 
храните включва списък на 
фармакологично активните субстанции 
и терапевтичните категории, към които 
те принадлежат. Класификацията е 
свързана също и с установяването, 
спрямо всяка субстанция, на което и да 
е от следните:

Or. en

Изменение 64
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) липсата на максимално допустимите в) липсата на необходимост от 
установяване на максимално 



AM\705998BG.doc 37/69 PE400.626v01-00

BG

граници на остатъчни вещества; допустимите граници на остатъчни 
вещества; 

Or. es

Обосновка

The intention here is to clarify the concept. Subparagraph c) applies to substances which are 
regarded as harmless. With the existing wording the subparagraph would encompass other 
substances in respect of which it has not been possible for a safe limit to be established (for 
lack of information or for other reasons).

Изменение 65
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) забрана за предписването на дадена 
субстанция.

г) забрана за наличие на дадена 
субстанция или остатъчни вещества 
от нея в продукти от животински 
произход.

Or. fr

Обосновка

If the presence of a substance or residues thereof in animal-based foods constitutes a human 
health risk, irrespective of the quantity present, the marketing of products in which it may be 
detected should be banned. It is not enough to prohibit its administration. Furthermore, 
Europe cannot ban the administration of a substance in third countries, so the wording would 
mean that a substance would be prohibited in European products only, and not in imported 
products.



PE400.626v01-00 38/69 AM\705998BG.doc

BG

Изменение 66
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията съгласно член 
4, член 9 или член 10, или вследствие на 
гласуване в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустим граници на остатъчни 
вещества за даден
фармакологичноактивна субстанция, 
предназначена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт по 
Codex Alimentarius. Във втория случай 
не се изисква допълнителна оценка от 
страна на агенцията. 

3. Максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията, съгласно член 
4, член 9 или член 10, или вследствие на 
приемането от страна на Комисията 
по Codex Alimentarius, без възражения 
от страна на Общността, на
максимално допустими граници на 
остатъчни вещества за дадена
фармакологично активна субстанция, 
предназначена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт. Във 
втория случай не се изисква 
допълнителна оценка от страна на 
агенцията. 

Or. es

Обосновка

This is intended to clarify two concepts:

MRLs are risk-management elements and they should be revised whenever such a course of 
action is deemed necessary in order to ensure that they perform their task: namely, ensuring 
consumer safety.

The EU will adopt the Codex MRLs once they have been adopted by that body with no 
reservations on the EU's part. A vote in favour by the EU should not lead to automatic 
adoption if final Codex approval is not secured.
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Изменение 67
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 13 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията съгласно член 
4, член 9 или член 10, или вследствие на 
гласуване в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустим граници на остатъчни 
вещества за даден
фармакологичноактивна субстанция, 
предназначена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт по 
Codex Alimentarius. Във втория случай 
не се изисква допълнителна оценка от 
страна на агенцията.

3. Максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве:

a) вследствие на становище на 
агенцията съгласно член 4, член 9 или 
член 10; или
б) вследствие на гласуване в Общността 
в полза на установяването на 
максимално допустими граници на 
остатъчни вещества за дадена
фармакологично активна субстанция, 
предназначена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт по 
Codex Alimentarius, при условие че 
взетите предвид научни данни са били 
предоставени на разположение на 
представителя на Общността в 
Codex Alimentarius преди гласуването 
в Комисията по Codex Alimentarius. В 
този случай не се изисква 
допълнителна оценка от страна на 
агенцията.

Or. en
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Обосновка

This amendment shall increase the transparency of Codex decisions.

Изменение 68
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията съгласно член 
4, член 9 или член 10, или вследствие на 
гласуване в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустим граници на остатъчни 
вещества за даден 
фармакологичноактивна субстанция, 
предназначена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт по 
Codex Alimentarius. Във втория случай 
не се изисква допълнителна оценка от 
страна на агенцията.

3. Максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията съгласно член 
4, член 9 или член 10, или вследствие на 
гласуване в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустим граници на остатъчни 
вещества за дадена фармакологично
активна субстанция, предназначена за 
употреба във ветеринарномедицински 
продукт по Codex Alimentarius. Във 
втория случай, гласуването на 
Общността може да бъде в полза на 
такова установяване, само ако е била 
извършена научна оценка на риска, 
както е описано в член 6 и са били 
направени препоръките, посочени в 
параграф 7. В такъв случай не се 
изисква допълнителна оценка от страна 
на агенцията.

Or. fr

Обосновка

Discussions within Codex or other international bodies must not be used as a pretext for 
adopting less stringent maximum residue limits than those adopted in Europe.



AM\705998BG.doc 41/69 PE400.626v01-00

BG

Изменение 69
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 13 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията съгласно член 
4, член 9 или член 10, или вследствие 
на гласуване в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустим граници на остатъчни 
вещества за даден
фармакологичноактивна субстанция, 
предназначена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт по 
Codex Alimentarius. Във втория случай
не се изисква допълнителна оценка от 
страна на агенцията. 

3. Максимално допустимите граници на
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията съгласно член 
4, член 9 или член 10. Максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества, които Общността е 
одобрила за дадена фармакологично 
активна субстанция, предназначена за 
употреба във ветеринарномедицински 
продукт по Codex Alimentarius, трябва 
да съответстват на действащите 
общностни разпоредби за защита на 
здравето. Допълнителна оценка от 
страна на агенцията, с цел опазване на 
здравето, най-малко по отношение на 
кумулативните и синергични 
въздействия на различните 
фармакологично активни субстанции, 
се изисква тогава, когато агенцията 
или компетентните органи на 
държавите-членки имат опасения, 
що се отнася до защитата на 
здравето.

Or. en

Обосновка

If new information becomes available about the risks of a substance, it must be possible, even 
for Codex limits, to request a new opinion. This is essentially a clarification. 
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Изменение 70
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 13 — параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Преди Комисията да одобри 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества по Codex 
Alimentarius, се прилага процедурата, 
посочена в член 21, параграф 3. 
Комисията може да одобри 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества по Codex 
Alimentarius само ако те гарантират 
ниво на безопасност за човешкото 
здраве, което е равностойно на 
предвиденото в общностното 
законодателство. Трябва да се вземе 
предвид член 13, буква д) от 
Регламент (ЕО) № 178/2002.

Or. en

Обосновка

Approval of maximum residue limits in the Codex Alimentarius – unlike purely internal 
Community decisions – is subject to only very limited democratic or parliamentary control. 
Decisions relating to the Codex should therefore be subject to the same requirements relating 
to procedure and participation as internal Community decisions. 

Codex limits must guarantee, if not an identical, at least a comparable level of safety. This is 
supported also by the reference to Regulation (EC) No 178/2002.

Изменение 71
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 13 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Временни максимално допустим
граници на остатъчни вещества за 

4. Временни максимално допустими
граници на остатъчни вещества за 
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дадена фармакологичноактивна
субстанция могат да се установят в 
случаите, когато научните данни са 
непълни и при условие, че няма 
основания да се счита, че остатъчните 
вещества от съответната субстанция, на 
предлаганото ниво, представляват 
заплаха за човешкото здраве.

дадена фармакологично активна
субстанция могат да се установят в 
случаите, когато научните данни са 
непълни, и при условие, че няма 
основания да се счита, че остатъчните 
вещества от съответната субстанция, на 
предлаганото ниво, представляват риск 
за човешкото здраве. Оценката на 
риска трябва да се основава на 
изложените в член 6 принципи и на 
правилата, определени съгласно член 
12.

Временните максимално допустим
граници на остатъчни вещества се 
прилагат за определен период от време, 
който не превишава пет години. Този 
период може да бъде удължен веднъж 
със срок, който не превишава две 
години, ако се докаже, че подобно 
удължаване на периода би дало 
възможност за приключването на 
текущи научни изследвания.

Временните максимално допустими
граници на остатъчни вещества се 
прилагат за определен период от време, 
който не превишава три години. Този 
период може да бъде удължен веднъж 
със срок, който не превишава две 
години, ако се докаже, че подобно 
удължаване на периода би дало 
възможност за приключването на 
текущи научни изследвания.

Or. en

Обосновка

The maximum period of five years for provisional authorisation would appear too long. As a 
rule, the substances involved have undergone an authorisation or other test procedure, 
meaning that the required results would have to be available within three years. This is a 
longer time period than for setting limits under the normal procedure.

Изменение 72
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – встъпителна част и буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Предписването на дадено вещество 
на продуктивни животни се забранява 
в съответствие със становище, издадено 
в съответствие с член 4, член 9 или член 
10, при което и да е от следните 

6. Наличността на дадена 
субстанция или на остатъчни 
вещества от нея в продукт от 
животински произход се забранява в 
съответствие със становище, издадено в 
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обстоятелства: съответствие с член 4, член 9 или член 
10, при което и да е от следните 
обстоятелства:

(а) когато всяка употреба на 
фармакологичноактивните субстанция 
при продуктивни животни
представлява заплаха за човешкото 
здраве;

(а) когато всяка наличност на 
фармакологично активната субстанция
или на остатъчни вещества от нея в 
храни от животински произход 
представлява заплаха за човешкото 
здраве;

Or. fr

Обосновка

In keeping with the amendment to Article 13(2)(d).

Изменение 73
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) когато всяка употреба на 
фармакологичноактивните субстанция
при продуктивни животни представлява 
заплаха за човешкото здраве;

(а) когато всяка употреба на 
фармакологично активната субстанция
при продуктивни животни представлява 
заплаха за човешкото здраве;

Or. pl

Обосновка

Изпусната буква в полския текст.
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Изменение 74
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 а
Класификация за безопасност на 

околната среда
1. Класификацията за безопасност на 
околната среда включва списък на 
фармакологично активни субстанции 
и установяването, спрямо всяка 
подобна субстанция, на което и да е 
от следните:
a) максимална концентрация в 
околната среда; 
б) временна максимална 
концентрация в околната среда;
в) липсата на максимална 
концентрация в околната среда;
г) забрана за предписването на дадена 
субстанция.
2. Максималната концентрация в 
околната среда се установява, ако 
това е необходимо за опазването на 
околната среда, вследствие на 
становище на агенцията съгласно 
член 4 или член 10.
3. Временна максимална 
концентрация в околната среда може 
да се установи по отношение на 
фармакологично активна субстанция 
в случаите, когато научните данни са 
непълни, и при условие, че няма 
основания да се счита, че 
остатъчните вещества от 
съответната субстанция, на 
предлаганото ниво, представляват 
заплаха за околната среда. 
Временната максимална 
концентрация в околната среда се 
прилага за определен период от време, 
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който не превишава пет години. Този 
период може да бъде удължен веднъж 
със срок, който не превишава две 
години, ако се докаже, че подобно 
удължаване на периода би дало 
възможност за приключването на 
текущи научни изследвания.
4. Не се установява максимална 
концентрация в околната среда в 
случаите, когато, въз основа на 
издадено становище в съответствие с 
член 4 или член 10, това не се налага
във връзка с опазването на околната 
среда.
5. Предписването на дадена 
субстанция на продуктивни животни 
се забранява, вследствие на 
становище, издадено в съответствие 
с член 4 или член 10, при което и да е 
от следните обстоятелства:
а) когато всяка употреба на 
фармакологично активни вещества 
при продуктивни животни 
представлява неприемлив риск за 
околната среда;
б) когато не може да се изготви 
окончателно заключение за 
влиянието на остатъчните вещества 
от дадена субстанция върху 
безопасността на околната среда.
6. Когато е необходимо, с оглед 
опазването на околната среда, 
класификацията включва условия и 
ограничения във връзка с употребата 
или прилагането на дадена 
фармакологично активна субстанция, 
използвана във 
ветеринарномедицински продукти, 
която е предмет на максимална 
концентрация в околната среда или за 
която не е определена максимална 
концентрация в околната среда.

Or. en
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Обосновка

The aim of this amendment is to ensure consistency in approach, avoid needless waste of 
resources and simplify the procedure for Environmental Risk Assessments of veterinary 
medicinal products.

Изменение 75
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Становище на агенцията по ускорена 

процедура
В конкретни случаи, когато поради 
причини, свързани с опазването на 
общественото здраве, здравословните 
условия или доброто състояние на 
животните, се окаже необходимо 
спешно издаване на разрешение за 
ветеринарномедицински продукт или 
биоциден продукт, Комисията, лице, 
подало заявление за изготвяне на 
становище в съответствие с член 3, 
или държава-членка могат да 
поискат от агенцията ускорена 
процедура по извършване на оценка на 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества от дадена 
фармакологично активна субстанция 
в съответните продукти.
Форматът и съдържанието на 
заявлението се определят от 
Комисията в съответствие с 
разпоредбите на член 12, параграф 1.
Независимо от разпоредбите на член 
9, параграф 2, и на член 8, параграф 2, 
агенцията гарантира, че комитетът 
е в състояние да представи своето 
становище в рамките на срок от 150 
дни след получаване на заявлението.
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Or. es

Обосновка

An accelerated procedure must be established for extremely urgent cases requiring a 
response to a serious disease which cannot be treated with authorised medicinal products and 
which is having a severe impact on the health or the welfare of livestock. The joint procedure 
for establishing maximum residue limits would impede a swift response to the disease.

Изменение 76
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на класификацията, 
предвидена в член 13, Комисията 
изготвя проект на регламент в срок от 
30 дни след получаване на становището 
на агенцията, както е посочено в член 4, 
член 9, параграф 1 или в член 10. 
Комисията също така подготвя проект
на регламент в срок от 30 дни, след 
получаването на резултата от 
гласуването в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества в Codex Alimentarius, както е 
посочено в член 13, параграф 3.

1. За целите на класификацията, 
предвидена в член 13, Комисията 
изготвя проекти за регламенти в срок 
от 30 дни след получаване на 
становището на агенцията, както е 
посочено в член 4, член 9, параграф 1,
или в член 10. Комисията също така 
подготвя проекти за регламенти в 
срок от 30 дни след получаването на 
резултата от гласуването в Общността в 
полза на установяването на максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества в Codex Alimentarius, както е 
посочено в член 13, параграф 3.

Ако проектът на регламент не е в 
съответствие със становището на 
агенцията, Комисията предоставя 
подробна аргументация относно 
причините за съществуващите различия.

Ако проектите за регламенти не са в 
съответствие със становището на 
агенцията, Комисията предоставя 
подробна аргументация относно 
причините за съществуващите различия.

Or. en

Обосновка

The plural is used here to describe both maximum residue limits and environmental limits.
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Изменение 77
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на класификацията, 
предвидена в член 13, Комисията 
изготвя проект на регламент в срок от 
30 дни след получаване на становището 
на агенцията, както е посочено в член 4, 
член 9, параграф 1 или в член 10. 
Комисията също така подготвя проект 
на регламент в срок от 30 дни, след 
получаването на резултата от 
гласуването в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества в Codex Alimentarius, както е 
посочено в член 13, параграф 3. 

1. За целите на класификацията, 
предвидена в член 13, Комисията 
изготвя проект на регламент в срок от 
30 дни след получаване на становището 
на агенцията, както е посочено в член 4, 
в член 9, параграф 1, или в член 10. 
Комисията също така подготвя проект 
на регламент в срок от 30 дни след 
получаването на резултата от 
приемането на максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества, без възражения от страна 
на Общността, както и от страна на 
Комисията по Codex Alimentarius, 
както е посочено в член 13, параграф 3. 

Ако проектът на регламент не е в 
съответствие със становището на 
агенцията, Комисията предоставя 
подробна аргументация относно 
причините за съществуващите 
различия. 

Or. es

Изменение 78
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато е поискано становището 
на агенцията, но проектът на 
регламент не е в съответствие с това 
становище, Комисията предоставя 
подробна аргументация относно 
причините за съществуващите 
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различия. 

Or. es

Обосновка

In the interests of clarity, the second subparagraph of Article 14(1) should become a 
paragraph in its own right.

Изменение 79
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 14 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регламентът, упоменат в параграф 1, 
се приема от Комисията в съответствие 
с процедурата по регулиране, посочена 
в член 20, параграф 2, в срок от 30 дни 
след приключването на тази процедура. 

2. Регламентът, упоменат в параграф 1, 
се приема от Комисията в съответствие 
с процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 20, параграф 3, в срок 
от 90 дни след приключването на тази 
процедура.

Or. en

Обосновка

The regulatory procedure with scrutiny would appear to be appropriate here. The time period 
should be extended in order to allow the EP to take part adequately.

Изменение 80
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Регламентът, упоменат в 
параграф 1, се приема от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 20, 
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параграф 2, в срок от 30 дни след 
приключването на тази процедура. 

Or. es

Обосновка

Since paragraph 1 of this Article has now been split, the former paragraph 2 becomes 
paragraph 2a.

Изменение 81
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В случай на ускорена процедура, 
съгласно член 13а, Комисията приема 
регламента, упоменат в параграф 1, в 
срок до 15 дни след приключването на 
процедурата по регулиране, посочена в 
член 20, параграф 2.

Or. es

Обосновка

The inclusion of this paragraph is called for on account of the introduction of the emergency 
procedure.

Изменение 82
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методи за анализ заличава се
Агенцията се консултира с 
референтни лаборатории в 
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Общността за лабораторния анализ 
на остатъчните вещества, посочени 
от Комисията в съответствие с 
Регламент (EО) № 882/2004, относно 
подходящите методи за анализ за 
откриването на остатъчни вещества 
от фармакологичноактивни 
субстанции, чиито максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества са определени в 
съответствие с член 13. Агенцията 
предоставя тези методи на 
референтните лаборатории на 
Общността и на националните 
референтни лаборатории, одобрени 
по силата на Регламент (EО) № 
882/2004. 

Or. es

Обосновка

This Article should be moved and should be included as Article 18 in Title IV of the Final 
Provisions.

Изменение 83
Marios Matsakis

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията се консултира с референтни 
лаборатории в Общността за 
лабораторния анализ на остатъчните 
вещества, посочени от Комисията в 
съответствие с Регламент (EО) № 
882/2004, относно подходящите методи 
за анализ за откриването на остатъчни 
вещества от фармакологичноактивни
субстанции, чиито максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества са определени в съответствие 
с член 13. Агенцията предоставя тези 

Агенцията се консултира с референтни 
лаборатории в Общността за 
лабораторния анализ на остатъчните 
вещества, посочени от Комисията в 
съответствие с Регламент (EО) № 
882/2004, относно подходящите и 
хармонизирани методи за анализ за 
откриването на остатъчни вещества от 
фармакологично активни субстанции, 
чиито максимално допустими граници 
на остатъчни вещества са определени в 
съответствие с член 13. Агенцията 
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методи на референтните лаборатории на 
Общността и на националните 
референтни лаборатории, одобрени по 
силата на Регламент (EО) № 882/2004.

предоставя тези методи на 
референтните лаборатории на 
Общността и на националните 
референтни лаборатории, одобрени по 
силата на Регламент (EО) № 882/2004.

Or. en

Изменение 84
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки нямат право да 
забраняват или да пречат на вноса и 
предлагането на пазара на храни от 
животински произход по 
съображения, свързани с максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества, ако са спазени 
разпоредбите на този Регламент и 
мерките за неговото прилагане.

Държавите-членки забраняват вноса и 
предлагането на пазара на храни от 
животински произход, които 
съдържат остатъчни вещества от 
фармакологично активни субстанции, 
които не са предмет на класификация 
по силата на член 13, параграф 2, 
букви а), б) или в).

Or. fr

Обосновка

 L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence. 

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence 
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
cours actuellement.
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Изменение 85
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространение на хранителните 
продукти 

Държавите-членки нямат право да 
забраняват или да пречат на вноса и 
предлагането на пазара на храни от 
животински произход по 
съображения, свързани с максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества, ако са спазени 
разпоредбите на този Регламент и 
мерките за неговото прилагане. 

Ако отнасящите се до въпросната 
субстанция основни научни данни са 
на разположение, Комисията отправя 
искане до Европейския орган за 
безопасност на храните за оценка на 
риска, с цел определяне на това, дали 
референтните стойности са 
подходящи за опазване на човешкото 
здраве. В такъв случай Европейският 
орган за безопасност на храните 
гарантира, че становището ще бъде 
предоставено на Комисията в срок до 
210 дни след получаване на искането. 

Or. es

Член 18 – параграф 2 от предложението на Комисията

Обосновка

Since this is a matter of a general nature, it makes more sense for it to be included under this 
Title.
The reference points for action (RPAs) cease to be risk-management tools only in the case of 
imported foodstuffs; they take on an important role in internal trade. Hence the Member 
States must be specifically required not to hinder (by instancing MRLs or RPAs) the 
circulation of foodstuffs which comply with the provisions laid down in this Regulation.

Article 16 and Article 18 change place - see Amendment 95 to Article 18.
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Изменение 86
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 16 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определянето на допустими 
стойности за внасяните хранителни 
продукти не може да води до мерки за 
управление, които са по-
благоприятни за производителите от 
трети страни отколкото за 
европейските производители, в 
случаите, когато за последните важи 
пълна забрана за употреба на 
медикаменти и за наличие на 
остатъчни вещества в хранителните 
продукти.
Във връзка с това, вносът от трети 
страни на хранителни продукти, 
които съдържат остатъчни 
вещества, забранени за употреба в 
Европейския съюз, трябва да бъде
забранен с оглед защитата на 
общественото здраве. 

Or. fr

Обосновка

Nifursol and other arsenic-based products that are banned in the EU but widely used in the 
United States, particularly to combat blackhead disease in turkeys, may be cited as an 
example. While EU turkey breeders are currently unable to use any anti-blackhead medicines, 
imports from the United States or Brazil of meat from turkeys on which Nifursol or other 
arsenic-based products have been used are permitted, and this situation penalises European 
producers.
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Изменение 87
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 а
Използване на субстанции, които не 

са класифицирани
Забранява се предписването при 
продуктивни животни на 
ветеринарномедицински продукти, 
съдържащи фармакологично активни 
субстанции, които не са включени в 
приложението. Изключение се 
допуска за клинични опити, които са 
били разрешени от съответните 
национални органи, след като са били 
регистрирани или одобрени съгласно 
съответното законодателство, при 
условие че се гарантира, че храните 
от животни, използвани при такива 
опити, не съдържат вредни за 
човешкото здраве остатъчни 
вещества.

Or. en

Изменение 88
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Дял III

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отправни точки за действие Прагови стойности на действие
Хоризонтално изменение, което цели 
замяната на „отправна точка за 
действие“ с „прагова стойност на 
действие“ в целия текст.

Or. fr
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Обосновка

Amendement horizontal visant à remplacer valeur de référence par seuil d'action dans tout le 
texte.
Le terme « valeurs de référence » est impropre et ne correspond pas à la version anglaise « 
Reference points for action ».

Изменение 89
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1 — алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Принципите за оценка на риска, 
съгласно членове 4-8, се прилагат с цел 
гарантиране на високо ниво на 
защита на здравето.

Or. en

Изменение 90
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отправните точки за действие се 
преразглеждат редовно в светлината на 
научно-техническия напредък.

Отправните точки за действие се
преразглеждат в светлината на всяка 
нова информация относно опазването 
на здравето на човека и относно 
хранителната верига.

Or. fr

Обосновка

The minimum residue detection limits, referred to as 'reference points for action' in the 
proposal for a regulation, should be reviewed as and where necessary in the light of scientific 
progress, particularly where substances are found to be a public health risk.



PE400.626v01-00 58/69 AM\705998BG.doc

BG

Изменение 91
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отправните точки за действие се 
преразглеждат редовно в светлината на 
научно-техническия напредък.

Отправните точки за действие се 
преразглеждат редовно в светлината на 
научно-техническия напредък и новите 
сведения, които трябва да се вземат 
под внимание при оценката на 
рисковете за човешкото здраве.

Or. fr

Обосновка

Public health risks are among the factors to be taken into account when establishing 
reference points for action. Technological progress should therefore not be the only factor 
taken into account when reference points are revised.

Изменение 92
Marios Matsakis

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1 — алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отправните точки за действие се 
преразглеждат редовно в светлината на 
научно-техническия напредък.

Референтните стойности се 
преразглеждат редовно в светлината на 
технологичния напредък и/или при нова 
информация относно опазването на 
човешкото здраве и хранителната 
верига.

Or. en
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Изменение 93
María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отправните точки за действие се 
преразглеждат редовно в светлината на 
научно-техническия напредък. 

Референтните стойности се 
преразглеждат редовно в светлината на 
напредъка в областта на технологиите 
и науката. 

Or. es

Обосновка

Scientific progress should also be taken into account. This Article becomes Article 15.

Изменение 94
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1 — алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храни от животински произход, 
съдържащи фармакологично активни 
субстанции, за които не са били 
определени максимално допустими 
граници на остатъчни вещества, не 
могат да бъдат предлагани на пазара. 
Тази забрана е приложима и когато са 
определени специални граници на 
откриване по отношение на такива 
субстанции, по силата на други 
общностни разпоредби, и тези 
граници на откриване са превишени.

Or. en

Обосновка

It is likely that decisions made under this provision will essentially be geared to trade aspects. 
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That is not to deny per se that the essential principles of risk assessment and of health 
protection must continue to be guaranteed in these cases as well. 

Изменение 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt 

Предложение за регламент
Член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методи за установяване на отправни 
точки за действие 

Разпространение на хранителните 
продукти 

1. Отправните точки за действие се 
основават на съдържанието на 
анализираната субстанция в проба; 
това съдържание може да бъде 
открито и потвърдено в 
контролните референтни 
лаборатории, определени в 
съответствие с Регламент (EО) № 
882/2004, с помощта на метод за 
анализ, валидиран съгласно 
изискванията на Общността. В това 
отношение Комисията следва да 
получи информация относно 
характеристиките на методите за 
анализ от съответната референтна 
лаборатория на Общността. 

Държавите-членки нямат право да 
забраняват или възпрепятстват 
вноса и предлагането на пазара на 
храни от животински произход по 
съображения, свързани с максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества или с референтните 
стойности, ако са спазени 
разпоредбите на настоящия 
регламент и мерките за неговото 
прилагане. 

2. Комисията може да изпрати 
искане до Европейския орган за 
безопасност на храните за оценка на 
риска по отношение на това, дали 
отправните точки за действие са 
достатъчни за защита на човешкото 
здраве. В такъв случай Европейския 
орган за безопасност на храните 
гарантира, че становището ще бъде 
предоставено на Комисията в срок от 
210 дни след получаване на искането. 
3. Оценката на риска взема под 
внимание правилата, които следва да 
бъдат приети от Комисията в 
консултация с Европейския орган за 
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безопасност на храните. 

Тези правила, които са предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящия Регламент, чрез 
внасяне на допълнения в текста му, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с проверка, 
упоменати в член 21, параграф 3. 

Or. es

Article 16 of Commission proposal

Обосновка

In order to ensure a greater degree of safety in whatever RPAs are established, the 
Commission must (not ‘may’) ask the EFSA for an opinion on all substances for which are 
RPA is established, if there are basic scientific data available.

Articles 16 and 18 change place – see Amendment 85 to Article 16.

Изменение 96
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Отправните точки за действие се 
основават на съдържанието на 
анализираната субстанция в проба; това 
съдържание може да бъде открито и 
потвърдено в контролните референтни 
лаборатории, определени в съответствие 
с Регламент (EО) № 882/2004, с 
помощта на метод за анализ, валидиран 
съгласно изискванията на Общността. В 
това отношение Комисията следва да 
получи информация относно 
характеристиките на методите за анализ 
от съответната референтна лаборатория 
на Общността.

1. Отправните точки за действие се 
основават на съдържанието на 
анализираната субстанция в проба; това 
съдържание трябва да бъде открито и 
потвърдено от най-малко една от 
контролните референтни лаборатории, 
определени в съответствие с Регламент 
(EО) № 882/2004, с помощта на метод за 
анализ, валидиран съгласно 
изискванията на Общността. В това 
отношение Комисията следва да получи 
информация относно характеристиките 
на методите за анализ от съответната 
референтна лаборатория на Общността.
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Or. fr

Обосновка

 Par cet amendement, la notion de « valeurs de référence » équivaut bien à celle de limite 
minimale de détection de résidus. Elle n’est assortie d’aucune mesure de gestion.

Il n’y a plus lieu de saisir l’AESA sur le niveau de risque que pourrait représenter la présence 
de résidus de substances interdites dans les denrées, puisque : 

• les « valeurs de référence » constituent des « standards » de qualité, en termes de 
détection, applicables aux laboratoires spécialisés dans la recherche de résidus. Or, ces « 
valeurs de référence » sont appelées à évoluer dans le temps pour que les seuils de détection 
soient les plus bas possibles ; 

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.

Изменение 97
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията определя праговите 
стойности на действие след оценка 
на риска от наличие на субстанцията 
и остатъчни вещества от нея в 
продуктите от животински 
произход. 

Or. fr

Обосновка

The reference points for action should be established on the basis of not just laboratories' 
detection capabilities but also a risk assessment. This will allow for the accidental and 
unavoidable presence of residues (formed as a result of environmental contamination or the 
occurrence of a natural metabolite in the animal – see Recital 21) which do not pose a public 
health risk and in respect of which consumer exposure is negligible but which are detectable 
in foods of animal origin without a maximum residue limit having been set.
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Изменение 98
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да изпрати 
искане до Европейския орган за 
безопасност на храните за оценка на 
риска по отношение на това, дали 
отправните точки за действие са 
достатъчни за защита на човешкото 
здраве. В такъв случай Европейския 
орган за безопасност на храните 
гарантира, че становището ще бъде 
предоставено на Комисията в срок от 
210 дни след получаване на искането.

заличава се

Or. fr

Обосновка

In keeping with Amendment 96 to Article 18(1).

Изменение 99
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да изпрати искане 
до Европейския орган за безопасност на 
храните за оценка на риска по 
отношение на това, дали отправните 
точки за действие са достатъчни за 
защита на човешкото здраве. В такъв 
случай Европейския орган за 
безопасност на храните гарантира, че 
становището ще бъде предоставено на 
Комисията в срок от 210 дни след 
получаване на искането.

2. Комисията изпраща искане до 
Европейския орган за безопасност на 
храните за оценка на риска по 
отношение на това, дали праговите 
стойности на действие са достатъчни 
за защита на човешкото здраве. В такъв 
случай Европейския орган за 
безопасност на храните гарантира, че 
становището ще бъде предоставено на 
Комисията в срок от 210 дни след 
получаване на искането.
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Or. fr

Обосновка

The reference points for action should be established on the basis of not just laboratories' 
detection capabilities but also a risk assessment. This will allow for the accidental and 
unavoidable presence of residues (formed as a result of environmental contamination or the 
occurrence of a natural metabolite in the animal – see Recital 21) which do not pose a public 
health risk and in respect of which consumer exposure is negligible but which are detectable 
in foods of animal origin without a maximum residue limit having been set.

Изменение 100
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката на риска взема под 
внимание правилата, които следва да 
бъдат приети от Комисията в 
консултация с Европейския орган за 
безопасност на храните.

заличава се

Or. fr

Обосновка

In keeping with Amendment 96 to Article 18(1).

Изменение 101
Marios Matsakis

Предложение за регламент
Член 18 — параграф 3 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Оценката на риска взема под 
внимание правилата, които следва да 
бъдат приети от Комисията в
консултация с Европейския орган за 

3. Оценката на риска взема под 
внимание съответните научни 
правила, които следва да бъдат приети 
от Комисията след консултация с 
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безопасност на храните. Европейския орган за безопасност на 
храните.

Or. en

Изменение 102
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 19 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Предлагане на пазара

Ако максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества или 
референтните количества, 
установени в съответствие с 
настоящия регламент, бъдат 
превишени, продуктът не се предлага 
на пазара като храна, преработен 
като храна или смесен с храни.

Or. en

Обосновка

There should be legal consequences for exceeding limits or reference quantities. A ban on 
marketing and mixing would appear to be the appropriate measure and relieves the 
inspecting authorities from making a decision on the ground.

Изменение 103
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 19а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай, че при извършване на 
проверка на хранителни продукти от 
животински произход, резултатите 
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от лабораторния анализ потвърдят 
наличието на фармакологично 
активна субстанция, която не е 
предмет на класификация по силата 
на член 13, параграф 2, букви а), б) или 
в), в количество по-голямо или равно 
на праговата стойност на действие 
на тази субстанция, за съответната 
партида се счита, че не отговаря на 
правото на Общността.
2. В случай, че резултатите от 
лабораторния анализ на хранителни 
продукти от животински произход са 
по-ниски от праговата стойност на 
действие, въвеждането на тези 
продукти в хранителната верига се 
разрешава. Компетентният орган 
поддържа регистър на резултатите в 
случай на повторна нужда. В случай, 
че резултатите от лабораторните 
анализи на продукти с един и същ 
произход покажат повтарящ се модел 
– индикатор на потенциален проблем, 
компетентният орган информира за 
това Комисията и останалите 
държави-членки в рамките на 
Постоянния комитет по 
хранителната верига и здравето на 
животните. Комисията отнася 
въпроса на вниманието на 
компетентния орган на държавата 
или държавите на произход и внася 
съответни предложения.
3. Елементите на тези мерки се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 21.

Or. fr

Обосновка

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire 
des aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités 
inférieur, égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé 
humaine, il faut autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels 
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on retrouve des résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est 
cohérent avec l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la 
commercialisation d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de 
substances pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé 
humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
de limite maximale de résidus fixée.

Изменение 104
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на [60] дни след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
Комисията приема, в съответствие с 
процедурата по регулиране, упомената в 
член 20, параграф 2, Регламент, който 
съдържа фармакологичноактивните
субстанции и тяхната класификация по 
отношение на максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества, в 
съответствие с Приложение I — IV на
Регламент (ЕИО) № 2377/90. 

В рамките на [90] дни след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
Комисията приема, в съответствие с 
процедурата по регулиране, упомената в 
член 20, параграф 3, регламент, който 
съдържа фармакологично активните
субстанции и тяхната класификация по 
отношение на максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества, в 
съответствие с приложения I — IV към
Регламент (ЕИО) № 2377/90. 

Or. en

Обосновка

This relates to the adoption of the annexe to this regulation. The regulatory procedure with 
scrutiny should be applied in this case. 

Изменение 105
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регламент (ЕИО) № 2377/90 се 
отменя.

1. Регламент (ЕИО) № 2377/90 и 
Решение 2005/34/ЕО се отменят.
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Решение 2002/657/ЕО се изменя както 
следва: 
а) член 4 се отменя, 
б) понятието „минимално изисквани 
граници на ефективност (МИГЕ)“ се 
заменя с „отправни точки за 
действие“.

Or. fr

Обосновка

This amendment is in keeping with previous amendments seeking to do away with the concept 
of tolerance levels.

Accordingly, Decision 2005/34/EC, which provided for a tolerance level for residues of some 
banned substances detected in imported foods, should also be repealed.

Furthermore, the term 'reference points for action' should replace 'minimum required 
performance limits (MRPL)' in Decision 2002/657/EC, to ensure that the terminology is the 
same as that used in the future 'MRL' regulation.

Изменение 106
Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 23 — параграф 1 — алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на действие на Решения 
2002/657/ЕО и 2005/34/ЕО на 
Комисията изтича три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент. Приетите нови актове 
отговарят на критериите за оценка 
на риска от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Both decisions set Minimum Required Performance Levels (MRPLs) for pharmacologically 
active substances for which no MRLs have been set, particularly for substances that are not 
used as veterinary medicinal products or substances that are prohibited here but that are
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used quite legitimately abroad. The decisions on the MRPLs should be adapted with regard to 
the new legal framework (see in particular Article 17 ff.). A transitional period should be 
provided.
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