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Pozměňovací návrh 18
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V důsledku vědeckého a technického 
pokroku lze zjišťovat přítomnost stále 
nižších hodnot reziduí veterinárních léčiv 
v potravinách.

(1) V důsledku vědeckého a technického 
pokroku lze zjišťovat přítomnost dosud 
nezjištěných reziduí veterinárních léčiv 
v potravinách a identifikovat je ve stále 
nižších koncentracích.

Or. pl

Odůvodnění

Vědecký pokrok v této oblasti spočívá v nových možnostech měření stále nižších koncentrací 
specifických léčivých látek v živočišných tkáních, které nabízejí stále citlivější techniky 
měření, a ve schopnosti zjistit přítomnost dosud nezjištěných reziduí. Tento pokrok se týká 
kvality i množství. Nové znění jasněji vystihuje změny, ke kterým v tomto ohledu došlo.

Pozměňovací návrh 19
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V zájmu ochrany veřejného zdraví by 
měly být maximální limity reziduí 
stanoveny v souladu s obecně uznávanými 
zásadami hodnocení bezpečnosti 
a s přihlédnutím k toxikologickému 
riziku, znečištění životního prostředí, 
jakož i k nezáměrným mikrobiologickým 
a farmakologickým důsledkům reziduí. 
Jiná vědecká hodnocení bezpečnosti 
dotčených látek, která mohla být 
provedena mezinárodními organizacemi 
nebo vědeckými výbory založenými 
v rámci Společenství, by měla být rovněž 
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zohledněna.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh v rámci nařízení více zdůrazňuje ochranu zdraví.

Pozměňovací návrh 20
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu ochrany lidského zdraví by 
měly být maximální limity reziduí 
stanoveny v souladu s obecně uznávanými 
zásadami hodnocení bezpečnosti 
a s přihlédnutím k toxikologickému 
riziku, znečištění životního prostředí, 
jakož i k nezáměrným mikrobiologickým 
a farmakologickým důsledkům reziduí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Společenství v rámci své činnosti pro 
Codex Alimentarius přispívá k rozvoji 
mezinárodních norem pro maximální 
limity reziduí a současně zajišťuje, aby se 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, jíž 
bylo ve Společenství dosaženo, 
nesnižovala. Společenství by proto mělo 
bez dalšího posouzení rizik převzít 
maximální limity reziduí stanovené 

(20) Společenství v rámci své činnosti pro 
Codex Alimentarius přispívá k rozvoji 
mezinárodních norem pro maximální 
limity reziduí veterinárních léčiv 
v potravinách a současně zajišťuje, aby se 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, jíž 
bylo ve Společenství dosaženo, 
nesnižovala. Společenství by proto mělo 
bez dalšího posouzení rizik převzít 
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Codexem, které na příslušném zasedání 
výboru Codex alimentarius podpořilo.
Soulad mezi mezinárodními normami 
a právními předpisy Společenství pro 
limity reziduí v potravinách se takto bude 
dále zvyšovat.

maximální limity reziduí stanovené 
Codexem, které na příslušném zasedání 
výboru Codex alimentarius podpořilo.
Soulad mezi mezinárodními normami 
a právními předpisy Společenství pro 
limity reziduí veterinárních léčiv
v potravinách se takto bude dále zvyšovat.

Or. pl

Odůvodnění

Jasnější znění.

Pozměňovací návrh 22
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Společenství v rámci své činnosti pro 
Codex Alimentarius přispívá k rozvoji 
mezinárodních norem pro maximální 
limity reziduí a současně zajišťuje, aby se 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, jíž 
bylo ve Společenství dosaženo, 
nesnižovala. Společenství by proto mělo 
bez dalšího posouzení rizik převzít 
maximální limity reziduí stanovené 
Codexem, které na příslušném zasedání 
výboru Codex alimentarius podpořilo. 
Soulad mezi mezinárodními normami 
a právními předpisy Společenství pro 
limity reziduí v potravinách se takto bude 
dále zvyšovat.

(20) Společenství v rámci své činnosti pro 
Codex Alimentarius přispívá k rozvoji 
mezinárodních norem pro maximální 
limity reziduí a současně zajišťuje, aby se 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, jíž 
bylo ve Společenství dosaženo, 
nesnižovala. Společenství by proto mělo 
převzít maximální limity reziduí stanovené 
Codexem, které na příslušném zasedání 
výboru Codex alimentarius podpořilo, pod 
podmínkou provedení přezkumu látek, 
které v EU nejsou povoleny, a zvláštních 
synergických a kumulativních účinků 
specifických látek, které mohou být 
škodlivé pro lidské zdraví. Soulad mezi 
mezinárodními normami a právními 
předpisy Společenství pro limity reziduí 
v potravinách se takto bude dále zvyšovat, 
aniž by byla ohrožena úroveň ochrany 
požadovaná pro povolení ve Společenství.
Komise musí formálně zapojit Evropský 
parlament před dosažením dohody.
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Pozměňovací návrh 23
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Potraviny podléhají kontrolám reziduí 
farmakologicky účinných látek v souladu 
s nařízením (ES) č. 882/2004. Přestože 
nejsou limity reziduí podle uvedeného 
nařízení pro takové látky stanoveny, 
mohou se taková rezidua objevit 
v důsledku znečištění životního prostředí 
nebo výskytu přírodního metabolitu 
u zvířete. Laboratorní metody jsou schopny 
taková rezidua zjistit v čím dál menším 
množství. V souvislosti s těmito rezidui 
byly v členských státech zavedeny různé 
kontrolní postupy.

(21) Potraviny podléhají kontrolám 
přítomnosti reziduí farmakologicky 
účinných látek v souladu s nařízením (ES) 
č. 882/2004. Přestože nejsou limity reziduí 
podle uvedeného nařízení pro takové látky 
stanoveny, mohou se taková rezidua 
objevit v důsledku znečištění životního 
prostředí nebo výskytu přírodního 
metabolitu u zvířete. Laboratorní metody 
jsou schopny taková rezidua zjistit v čím 
dál nižších koncentracích. V souvislosti 
s těmito rezidui byly v členských státech 
zavedeny různé kontrolní postupy.

Or. pl

Odůvodnění

Jasnější znění.

Pozměňovací návrh 24
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proto je vhodné, aby v zájmu usnadnění 
obchodu v rámci Společenství a dovozů 
Společenství zavedlo postupy pro 
stanovení referenčních hodnot pro kontroly 
koncentrací reziduí, jež mají podle 

Proto je vhodné, aby v zájmu usnadnění 
obchodu v rámci Společenství a dovozů 
Společenství zavedlo postupy pro 
stanovení referenčních hodnot pro kontroly 
koncentrací reziduí, jejichž laboratorní 
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vědeckého doporučení zanedbatelný vliv 
na spotřebitele a jejichž laboratorní 
analýza je technicky proveditelná. 

analýza je technicky proveditelná, aniž by 
byla narušena ochrana lidského zdraví ve 
Společenství. Stanovení referenčních 
hodnot pro kontroly by však v žádném 
případě nemělo omlouvat nezákonné 
užívání nepovolených látek k léčbě zvířat 
určených k produkci potravin. Proto jsou 
veškerá rezidua těchto látek v potravě 
skutečně nežádoucí.

Or. es

Odůvodnění

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. 

Pozměňovací návrh 25
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – úvodní část a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla a postupy 
v zájmu stanovení: 

1. Toto nařízení stanoví pro účely zajištění 
bezpečnosti potravin pravidla a postupy 
v zájmu stanovení:

(a) maximální koncentrace reziduí 
farmakologicky účinné látky, jež mohou 
být povoleny v potravinách živočišného 
původu („maximální limity reziduí“);

(a) maximální koncentrace reziduí 
farmakologicky účinné látky obsažené ve 
veterinárních léčivých přípravcích nebo 
biocidních produktech používaných při 
chovu zvířat, jež mohou být povoleny 
v potravinách živočišného původu 
(„maximální limity reziduí“);

Or. es
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Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu k prvnímu odstavci je zdůraznění obecného účelu tohoto 
nařízení, kterým je ochrana veřejného zdraví. 
Pozměňovací návrh k písmenu a) lépe vystihuje obě kategorie látek, na které se použijí 
maximální limity reziduí.

Pozměňovací návrh 26
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) maximální koncentrace reziduí 
farmakologicky účinné látky, jež mohou 
být povoleny v potravinách živočišného 
původu („maximální limity reziduí“);

(Netýká se anglického znění.)

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh 27
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) hladiny reziduí farmakologicky účinné 
látky, kterou lze tolerovat, neboť vystavení 
spotřebitele nižším hodnotám reziduí, než 
je tato hladina, prostřednictvím potravin 
obsahujících danou látku, se považuje za 
zanedbatelné („referenční hodnota pro 
opatření“).

b) minimálního obsahu analytu ve vzorku, 
pokud jde o rezidua farmakologicky 
účinných látek, které nejsou předmětem 
klasifikace podle čl. 13 odst. 2 bodů a), b) 
nebo c), přičemž tento obsah musí být 
zjištěn a potvrzen referenční kontrolní 
laboratoří určenou podle nařízení (ES) 
č. 882/2004 schválenou analytickou 
metodou v souladu s požadavky 
Společenství („referenční hodnota pro 
opatření“).
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Or. fr

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 28
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) hladiny reziduí farmakologicky účinné 
látky, kterou lze tolerovat, neboť vystavení 
spotřebitele nižším hodnotám reziduí, než 
je tato hladina, prostřednictvím potravin 
obsahujících danou látku, se považuje za 
zanedbatelné („referenční hodnota pro 
opatření“).

(b) hladiny reziduí farmakologicky účinné 
látky z důvodů kontroly s ohledem na 
některé látky, pro něž ještě nebyly 
stanoveny maximální limity reziduí 
v souladu s tímto nařízením („referenční 
hodnoty pro opatření“).

Or. es

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu písmena b) je vyjasnění pojmu „referenční hodnota pro 
opatření“ zavedením přesnější definice bez souvislosti s pojmem vystavení, který by mohl být 
vykládán tak, že zeslabuje požadavek na bezpečnost.
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Pozměňovací návrh 29
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) maximální koncentrace reziduí 
farmakologicky účinné látky, přičemž při 
nižší koncentraci se vystavení životního 
prostředí této látce považuje za 
zanedbatelné.

Or. en

Odůvodnění

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
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.

Pozměňovací návrh 30
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Patří sem případně ustanovení o užívání 
farmakologicky účinných látek a jejich 
uvádění na trh.

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o vyjasnění, zejména pokud jde o ustanovení článku 13.

Pozměňovací návrh 31
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „zvířaty určenými k produkci potravin“ 
zvířata vykrmovaná, chovaná, držená, 
poražená nebo sebraná speciálně za účelem 
produkce potravin.

b) „zvířaty určenými k produkci potravin“ 
zvířata vykrmovaná, chovaná, držená 
a poražená nebo sebraná speciálně za 
účelem produkce potravin.

Or. pl

Odůvodnění

Odstraněné nepřesnosti polského znění s důsledky pro anglické znění.

Pozměňovací návrh 32
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „rezidui farmakologicky účinných látek“ 
všechny farmakologicky účinné látky 
vyjádřené v mg/kg nebo μg/kg čerstvé 
tkáně, ať už účinné složky, pomocné látky 
nebo produkty rozkladu a jejich 
metabolity, které zůstávají v potravinách 
získaných ze zvířat;

(Netýká se českého znění.)

Or. pl
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 33
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny farmakologicky účinné látky 
používané ve veterinárních léčivých 
přípravcích podávaných zvířatům určeným 
k produkci potravin jsou předmětem 
stanoviska Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) týkajícího 
se maximálních limitů reziduí a vydaného 
Výborem pro veterinární léčivé přípravky 
(dále jen „výbor“).

Všechny farmakologicky účinné látky 
používané ve veterinárních léčivých 
přípravcích podávaných zvířatům určeným 
k produkci potravin jsou předmětem 
stanoviska Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) týkajícího 
se maximálních limitů reziduí a maximální 
koncentrace v životním prostředí
a vydaného Výborem pro veterinární léčivé 
přípravky (dále jen „výbor“).

Or. en

Odůvodnění

Zavedení rámce pro hodnocení posuzování vlivů na životní prostředí (ERA) u veterinárních 
léčivých přípravků do tohoto nařízení by umožnilo, aby evropské regulační orgány používaly 
normalizovaný přístup na všechny účinné látky používané ve veterinárních léčivých 
přípravcích bez ohledu na to, zda na léčiva z nich získaná byly uplatněny centralizované nebo 
vnitrostátní autorizační postupy.

Pozměňovací návrh 34
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny farmakologicky účinné látky 
používané ve veterinárních léčivých 
přípravcích podávaných zvířatům určeným 

S výjimkou případů, na které se použije 
postup Codex Alimentarius, uvedený 
v čl. 13 odst. 3, jsou všechny
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k produkci potravin jsou předmětem 
stanoviska Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) týkajícího 
se maximálních limitů reziduí a vydaného 
Výborem pro veterinární léčivé přípravky 
(dále jen „výbor“).

farmakologicky účinné látky používané ve 
veterinárních léčivých přípravcích 
podávaných ve Společenství zvířatům 
určeným k produkci potravin předmětem 
stanoviska Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) týkajícího 
se maximálních limitů reziduí a vydaného 
Výborem pro veterinární léčivé přípravky 
(dále jen „výbor“), stanoveným v souladu 
s články 55 a 20 nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Za tímto účelem podá agentuře žádost 
držitel registrace veterinárního léčivého 
přípravku, v němž byla taková látka 
použita, žadatel o takovou registraci nebo 
osoba hodlající o registraci požádat.

Za tímto účelem podá agentuře žádost 
žadatel o registraci veterinárního léčivého 
přípravku, v němž byla taková látka 
použita, žadatel o takovou registraci (nebo 
případně držitel registrace) nebo osoba 
hodlající o registraci požádat.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 35
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě méně běžných druhů nebo 
použití mohou žádost agentuře podat jiné 
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osoby.

Or. fr

Odůvodnění

Obecně v případě méně běžných druhů nebo použití, jako je tomu například u včel, váhají 
podniky schopné vyvinout veterinární léčivý přípravek s podáním žádosti o stanovisko týkající 
se maximálních limitů reziduí z důvodu složitosti a nákladnosti dokumentace. Je nutné 
ponechat možnost předložit dokumentaci s žádostí o stanovení maximálních limitů reziduí 
jiným osobám. Jakmile podniky tyto limity obdrží, budou povzbuzeny k vývoji léčivého 
přípravku.

Pozměňovací návrh 36
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem vědeckého posouzení rizik 
a doporučení pro řízení rizika je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví 
a současně zaručit, aby neměl nedostatek 
vhodných veterinárních léčivých přípravků 
negativní dopad na zdraví lidí a na zdraví 
a dobré životní podmínky zvířat.

2. Cílem vědeckého posouzení rizik 
a doporučení pro řízení rizika je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví 
a současně zaručit, aby neměl nedostatek 
vhodných veterinárních léčivých přípravků 
negativní dopad na zdraví lidí, na zdraví 
a dobré životní podmínky zvířat a na 
bezpečnost životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na posouzení vlivů na životní prostředí (ERA) (které jsou stanoveny od doby před 
rokem 2000) by mohly být stanoveny pro účinné látky využívané v léčivých veterinárních 
přípravcích stejným způsobem, jako byly stanoveny maximální limity reziduí podle 
hodnotícího postupu Společenství. To by zajistilo vysokou úroveň bezpečnosti životního 
prostředí a zabránilo zbytečnému zdvojování úsilí generických společností tím, že musí 
opakovat celé soubory údajů o vlivech na životní prostředí (někdy včetně studií rozpadu 
v životním prostředí a dalších studií o toxicitě). 
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Pozměňovací návrh 37
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zajistit dostupnost registrovaných 
veterinárních léčivých přípravků pro 
případy chorob postihujících druhy určené 
k produkci potravin zváží výbor při 
provádění vědeckého posouzení rizik a při 
přípravě doporučení pro řízení rizika 
použití maximálních limitů reziduí 
stanovených pro farmakologicky účinné 
látky v konkrétní potravině pro jinou 
potravinu získanou ze stejných druhů nebo
u jednoho nebo několika konkrétních druhů 
pro jiné druhy.

V souladu s cílem zajistit vysokou úroveň 
ochrany zdraví a se zásadami stanovenými 
v článku 6 výbor s cílem zajistit dostupnost 
registrovaných veterinárních léčivých 
přípravků pro případy chorob postihujících 
druhy určené k produkci potravin zváží při 
provádění vědeckého posouzení rizik a při 
přípravě doporučení pro řízení rizika 
použití maximálních limitů reziduí 
stanovených pro farmakologicky účinné 
látky v konkrétní potravině pro jinou 
potravinu získanou ze stejných druhů nebo 
u jednoho nebo několika konkrétních druhů 
pro jiné druhy. V případě extrapolace mezi 
různými živočišnými druhy by při 
stanovování maximálních limitů reziduí 
měl být uplatněn minimálně bezpečnostní 
faktor 10. 

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj podporuje cíl stanovený v návrhu Komise, který se týká zlepšení testovacích 
postupů větším využíváním extrapolace (např. uplatnění výsledků na jiné potraviny nebo 
živočišné druhy) při posuzování rizik. Tento cíl přispěje ke zvýšení dostupnosti účinných látek, 
zejména pro menší skupiny zvířat (kozy, ovce atd.). Zde navrhované změny slouží pouze 
k zajištění toho, aby i při uplatnění extrapolace muselo dojít k přiměřenému snížení 
povolených hodnot reziduí. 
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Pozměňovací návrh 38
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zajistit dostupnost registrovaných 
veterinárních léčivých přípravků pro 
případy chorob postihujících druhy určené 
k produkci potravin zváží výbor při 
provádění vědeckého posouzení rizik a při 
přípravě doporučení pro řízení rizika 
použití maximálních limitů reziduí 
stanovených pro farmakologicky účinné 
látky v konkrétní potravině pro jinou 
potravinu získanou ze stejných druhů nebo 
u jednoho nebo několika konkrétních druhů 
pro jiné druhy.

S cílem zajistit dostupnost registrovaných 
veterinárních léčivých přípravků pro 
případy chorob postihujících druhy určené 
k produkci potravin zváží agentura 
(s vědomím nutnosti poskytovat vysokou 
míru ochrany veřejného zdraví) při 
provádění vědeckého posouzení rizik a při 
přípravě doporučení pro řízení rizika:

(a) použití maximálních limitů reziduí 
stanovených pro farmakologicky účinné 
látky v konkrétní potravině nebo pro jinou 
potravinu získanou ze stejných druhů nebo 

(b) použití maximálních limitů reziduí 
stanovených pro farmakologicky účinné 
látky u jednoho nebo několika konkrétních 
druhů pro jiné druhy, nebo 

(c) použití maximálních limitů reziduí 
stanovených pro farmakologicky účinné 
látky v konkrétní potravině získané 
z jednoho druhu pro jinou potravinu 
získanou z jiného druhu.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit postup extrapolace:

Odpovědnost by neměl nést Výbor pro veterinární léčivé přípravky, ale spíše agentura 
samotná, neboť extrapolace přesahuje sféru pouhého posuzování rizik a je také spojena 
s řízením rizik (které nespadá do působnosti Výboru).

Pozměňovací návrh také vyjasňuje současný koncept extrapolace uvedením její možné oblasti 
použití: mezi různými tkáněmi, mezi různými druhy nebo mezi různými druhy a tkáněmi 
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současně. Žádná z nich nesmí ohrozit bezpečnost spotřebitele.

Pozměňovací návrh 39
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise po konzultaci s agenturou 
stanoví pravidla použití maximální 
hodnoty reziduí týkající se dané potraviny 
u jiné potraviny stejného druhu, nebo 
týkající se jednoho nebo více druhů 
u jiných druhů. Tato pravidla upřesní, jak 
a za jakých podmínek mohou být vědecké 
údaje týkající se reziduí v dané potravině 
nebo u jednoho nebo několika druhů 
použity ke stanovení maximálních limitů 
reziduí v jiných potravinách nebo u jiných 
druhů.
Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto nařízení 
jeho doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví podmínky, za kterých Komise může stanovit podrobná 
pravidla pro uplatnění konceptu extrapolace.

Pozměňovací návrh 40
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecké posouzení rizika zváží 
metabolismus a vylučování 

1. Vědecké posouzení rizika zváží 
metabolismus, vylučování a vyměšování
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farmakologicky účinné látky u příslušných 
živočišných druhů a druh reziduí a jejich 
množství, jaké může člověk v průběhu 
života přijmout bez jakéhokoli citelného 
zdravotního rizika, vyjádřené jako 
přijatelná denní dávka (dále jen „ADI“).
K ADI lze použít alternativní přístupy, 
pokud byly stanoveny Komisí, jak je 
uvedeno v čl. 12 odst. 1.

farmakologicky účinné látky u příslušných 
živočišných druhů a druh reziduí a jejich 
množství, jaké může člověk v průběhu 
života přijmout bez jakéhokoli citelného 
zdravotního rizika, vyjádřené jako 
přijatelná denní dávka (dále jen „ADI“).
K ADI lze použít alternativní přístupy, 
pokud byly stanoveny Komisí, jak je 
uvedeno v čl. 12 odst. 1.

Vědecké posouzení rizik zváží také dopad 
veškerých reziduí účinné látky, pokud jde 
o bezpečnost životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecké posouzení rizika zváží 
metabolismus a vylučování 
farmakologicky účinné látky u příslušných 
živočišných druhů a druh reziduí a jejich 
množství, jaké může člověk v průběhu 
života přijmout bez jakéhokoli citelného 
zdravotního rizika, vyjádřené jako 
přijatelná denní dávka (dále jen „ADI“). 
K ADI lze použít alternativní přístupy, 
pokud byly stanoveny Komisí, jak je 
uvedeno v čl. 12 odst. 1. 

1. Vědecké posouzení rizika zváží 
metabolismus a vylučování 
farmakologicky účinné látky u příslušných 
živočišných druhů a druh reziduí a jejich 
množství, jaké může člověk v průběhu 
života přijmout bez jakéhokoli citelného 
zdravotního rizika, vyjádřené jako 
přijatelná denní dávka (dále jen „ADI“), 
přičemž zvláště zohlední synergické 
a kumulativní účinky různých 
farmakologicky účinných látek a účinky 
na zranitelné kategorie osob. K ADI lze 
použít alternativní přístupy, pokud byly 
stanoveny Komisí, jak je uvedeno v čl. 12 
odst. 1. 

Posouzení rizik by mělo být v souladu se 
zásadami pro posuzování bezpečnosti 
potravin stanovenými v nařízení (ES) 
č. 178/2002.

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo zajištěno systematické stanovení limitů potravinového práva, měla by být zmíněna 
kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 178/2002, která slouží jako referenční bod pro 
potravinovou bezpečnost jako celek. Toto nařízení mimo jiné stanoví, že je třeba zohlednit 
zvláštní zranitelnost některých kategorií osob a synergické a kumulativní účinky. 
Pozměňovací návrh také obsahuje výslovné vyjasnění těchto dvou zvláště významných 
aspektů.

Pozměňovací návrh 42
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vědecké posouzení rizika zváží 
metabolismus a vylučování 
farmakologicky účinné látky u příslušných 
živočišných druhů a druh reziduí a jejich 
množství, jaké může člověk v průběhu 
života přijmout bez jakéhokoli citelného 
zdravotního rizika, vyjádřené jako 
přijatelná denní dávka (dále jen „ADI“). 
K ADI lze použít alternativní přístupy, 
pokud byly stanoveny Komisí, jak je 
uvedeno v čl. 12 odst. 1.

(Netýká se anglického znění.)

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se anglického znění.)

Pozměňovací návrh 43
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) rizika nezáměrných farmakologických (b) rizika nezáměrných toxikologických,
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nebo mikrobiologických důsledků pro 
člověka;

farmakologických nebo mikrobiologických 
důsledků pro člověka; 

Or. es

Odůvodnění

Toxikologická rizika by měla být také zahrnuta.

Pozměňovací návrh 44
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) druhu a množství rezidua, jež 
nepředstavuje zdravotní riziko pro životní 
prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Začlenění aspektu bezpečnosti životního prostředí do vědeckého posouzení rizik by zajistilo 
systematičnost přístupu a zjednodušení postupu.

Pozměňovací návrh 45
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nelze-li metabolismus a vylučování 
látky posoudit a má-li být látka použita ve 
prospěch zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, přihlédne vědecké 
posouzení rizika ke kontrolním údajům 
a k údajům o expozici.

3. Nelze-li metabolismus, vylučování 
a vyměšování látky posoudit a má-li být 
látka použita ve prospěch zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat, přihlédne 
vědecké posouzení rizika ke kontrolním 
údajům a k údajům o expozici.
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Or. en

Odůvodnění

„Vyměšování“ je relevantní pro posouzení vlivů na životní prostředí.  

Pozměňovací návrh 46
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nelze-li metabolismus a vylučování 
látky posoudit a má-li být látka použita ve 
prospěch zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, přihlédne vědecké 
posouzení rizika ke kontrolním údajům 
a k údajům o expozici.

3. Nelze-li metabolismus a vylučování 
látky posoudit a má-li být látka použita ve 
prospěch zdraví, přihlédne vědecké 
posouzení rizika ke kontrolním údajům 
a k údajům o expozici.

Or. es

Odůvodnění

Prioritou by v zásadě mělo být zdraví zvířat a neexistuje důvod pro léčebný přípravek, který 
prospívá pouze jejich dobrým životním podmínkám a ne jejich zdraví.

Pozměňovací návrh 47
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) dalších zákonitých faktorů, jako jsou 
technologické aspekty potravinářské 
výroby, proveditelnost kontrol, podmínky 
použití a aplikace látek ve veterinárních 
léčivých přípravcích a pravděpodobné 
nesprávné nebo nezákonné použití;

(b) dalších zákonitých faktorů, jako jsou 
technologické aspekty potravinářské 
výroby, proveditelnost kontrol, podmínky 
použití a aplikace látek ve veterinárních 
léčivých přípravcích a pravděpodobné 
nesprávné nebo nezákonné použití; 
nesprávné použití zahrnuje profylaktické 
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použití veterinárních léčivých přípravků, 
pokud je možno vyléčit nemoci 
provedením přiměřených a vhodných 
změn podmínek, ve kterých jsou zvířata 
chována;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) dalších zákonitých faktorů, jako jsou 
technologické aspekty potravinářské 
výroby, proveditelnost kontrol, podmínky 
použití a aplikace látek ve veterinárních 
léčivých přípravcích a pravděpodobné 
nesprávné nebo nezákonné použití; 

(b) dalších zákonitých faktorů, jako jsou 
technologické aspekty potravinářské 
výroby a výroby krmiv, proveditelnost 
kontrol, podmínky použití a aplikace látek 
ve veterinárních léčivých přípravcích 
a pravděpodobné nesprávné nebo 
nezákonné použití; 

Or. es

Odůvodnění

Jsou zahrnuty i postupy výroby krmiva (které by měly být vzaty v úvahu při provádění analýzy 
rizik). Vzhledem k tomu, že mnoho veterinárních léčivých přípravků je podáváno v krmivech 
nebo pitné vodě, měla by doporučení pro řízení rizik vzít v úvahu způsob, jakým dostupné 
technologie rizika ovlivňují.

Pozměňovací návrh 49
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) dalších zákonitých faktorů, jako jsou 
technologické aspekty potravinářské 
výroby, proveditelnost kontrol, podmínky 

(b) dalších zákonitých faktorů, jako jsou 
technologické aspekty potravinářské 
výroby, proveditelnost kontrol, podmínky 
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použití a aplikace látek ve veterinárních 
léčivých přípravcích a pravděpodobné 
nesprávné nebo nezákonné použití;

použití a aplikace látek ve veterinárních 
léčivých přípravcích, dodržování správné 
veterinární praxe a pravděpodobné 
nesprávné nebo nezákonné použití;

Or. fr

Odůvodnění

Vědecké posouzení rizik může doporučit stanovení velmi vysokých maximálních limitů, které 
jsou mnohem vyšší, než kolik je nutné pro umožnění používání příslušného veterinárního 
přípravku, při současném zachování správné veterinární praxe. Zohlednění správné 
veterinární praxe při stanovování maximálních limitů reziduí umožňuje stanovit limity, které 
zaručí nejen optimální ochranu lidského zdraví, ale také možnost zabránit nadměrnému 
užívání veterinárních přípravků.

Pozměňovací návrh 50
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 7 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) toho, zda předpovídané koncentrace 
v životním prostředí jsou přijatelné pro 
ochranu životního prostředí, a případně 
podmínky nebo omezení použití daných 
látek.

Or. en

Odůvodnění

V některých případech mohou být koncentrace látek rizikem pro životní prostředí. Tento 
problém musí být vzat v úvahu v doporučeních týkajících se řízení rizik.
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Pozměňovací návrh 51
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Agentura zajistí, aby bylo stanovisko 
výboru vydáno do 210 dní po obdržení 
platné žádosti v souladu s článkem 3 
a odstavcem 1 tohoto článku. Tato lhůta 
bude přerušena, pokud si agentura vyžádá 
předložení doplňkových informací o dané 
látce v určité časové lhůtě, a to až do doby, 
kdy jsou požadované doplňkové informace 
předloženy.

2. Agentura zajistí, aby bylo stanovisko 
výboru vydáno do 210 dní po obdržení 
platné žádosti pro novou látku v souladu 
s článkem 3 a odstavcem 1 tohoto článku.
Tato lhůta bude přerušena, pokud si 
agentura vyžádá předložení doplňkových 
informací o dané látce v určité časové 
lhůtě, a to až do doby, kdy jsou 
požadované doplňkové informace 
předloženy.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění.

Pozměňovací návrh 52
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na farmakologicky účinné látky, které 
jsou povoleny pro použití ve veterinárních 
léčivých přípravcích ke dni vstupu tohoto 
nařízení v platnost, se použijí následující 
ustanovení:
(a) Komise po konzultaci s agenturou 
zveřejní časový plán pro posouzení těchto 
látek, včetně časových limitů pro 
předkládání informací uvedených v čl. 8 
odst. 1. Osoby odpovědné za prodej 
daného veterinárního léčivého přípravku 
zajistí předložení všech relevantních 
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informací Komisi. Příslušné orgány 
členských států upozorní Komisi na 
veškeré další relevantní skutečnosti.
(b) Poté, co se Komise do 30 dnů 
přesvědčí o tom, že informace byly 
předloženy správným způsobem, předá je 
neprodleně k posouzení agentuře, která 
vydá své stanovisko do 120 dnů. Tato 
lhůta bude přerušena, pokud si agentura 
vyžádá předložení doplňkových informací 
o dané látce v určené časové lhůtě.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění do souladu se stávajícím nařízením Rady č. 2377/90.

Pozměňovací návrh 53
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o látky neurčené k použití ve 
veterinárních léčivých přípravcích, které mají 
být uvedeny na trh Společenství a v souvislosti 
s nimiž nebyla podána žádost podle článku 3, 
mohou Komise nebo členské státy zaslat 
agentuře žádost o stanovisko ohledně 
maximálních limitů reziduí.

1. Komise nebo členské státy mohou
zaslat agentuře žádost o stanovisko 
ohledně maximálních limitů reziduí
farmakologicky účinných látek, 
nastane-li jedna z těchto okolností:

Použijí se články 4 až 8.
a) dotčená látka je povolena pro 
použití ve veterinárním léčivém 
přípravku ve třetí zemi a nebyla 
podána žádost, pokud jde o tuto 
látku, podle článku 3, nebo
b)dotčená látka je obsažena 
v léčivém přípravku, který má být 
použit na základě článku 11 
směrnice 2001/82/ES, avšak nebyla 
podána žádost, pokud jde o tuto 
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látku, podle článku 3, nebo
c) dotčená látka je obsažena 
v biocidním produktu používaném 
při chovu zvířat a maximální limity 
reziduí musí být stanoveny na 
základě čl. 10 odst. 2 bodu (ii) 
písm. b) směrnice 98/8/ES.
2. Použijí se články 4 až 7.
Žádosti o stanovisko uvedené 
v prvním odstavci tohoto článku 
musí dodržet formát a obsah 
předepsaný Komisí podle čl. 12 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 54
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o látky neurčené k použití ve 
veterinárních léčivých přípravcích, které 
mají být uvedeny na trh Společenství 
a v souvislosti s nimiž nebyla podána 

1. Pokud jde o látky neurčené k použití ve 
veterinárních léčivých přípravcích, které 
mají být uvedeny na trh Společenství 
a v souvislosti s nimiž nebyla podána 
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žádost podle článku 3, mohou Komise 
nebo členské státy zaslat agentuře žádost 
o stanovisko ohledně maximálních limitů 
reziduí. 

žádost podle článku 3, mohou Komise,
členské státy nebo třetí strana sledující 
oprávněný zájem zaslat agentuře žádost 
o stanovisko ohledně maximálních limitů 
reziduí. 

Or. en

Odůvodnění

V odstavci 3 je navrhováno, aby žádost mohly podávat i třetí strany, ačkoli tato možnost není 
zahrnuta v odstavci 1. Jedná se o systematické vyjasnění.

Pozměňovací návrh 55
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 15 dní od přijetí konečného 
stanoviska jej agentura předá Komisi 
a případně členskému státu nebo straně, 
jež vznesla požadavek, a uvede 
odůvodnění svých závěrů.

3. Do 15 dní od přijetí konečného 
stanoviska jej agentura předá Komisi 
a případně členskému státu, jež vznesl
požadavek, a uvede odůvodnění svých 
závěrů.

Or. en

Odůvodnění

Právo požádat o stanovisko agentury o stanovení maximálních limitů reziduí by mělo být 
vyhrazeno Komisi a členským státům.

Pozměňovací návrh 56
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně na 
povolené farmakologicky účinné látky, 
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pokud by náklady na postup stanovení 
limitů reziduí byly nepřiměřené ve vztahu 
k hospodářským výnosem z těchto látek, 
vzhledem k omezenému rozšíření 
živočišných druhů nebo jejich menšímu 
hospodářskému významu („méně 
významná použití“). V případě 
extrapolace mezi různými živočišnými 
druhy se při stanovování maximálních 
limitů reziduí uplatní minimálně 
bezpečnostní faktor 10. 
Komise může regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 20 odst. 3 stanovit 
přesnější požadavky pro uplatnění tohoto 
odstavce.

Or. en

Odůvodnění

Extrapolace uvedená v článku 5 neřeší všechny problémy týkající se omezené dostupnosti 
veterinárních léčivých přípravků pro živočišné druhy menšího hospodářského významu nebo 
pro druhy, pro něž by postup stanovení limitů neměl hospodářský smysl, vzhledem k nízké 
míře jejich výnosu. Pozměňovací návrh se snaží řešit tento skutečný problém, který je často 
závažný pro ochranu zvířat a jejich zdraví, i když by stále byla žádoucí hlubší diskuse. 

Pozměňovací návrh 57
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise, žadatel podle článku 3 
nebo členský stát podle článku 9 na 
základě nových informací domnívá, že je 
nezbytné přehodnotit stanovisko v zájmu 
ochrany lidského zdraví nebo zdraví zvířat, 
může agenturu požádat o vydání nového 
stanoviska pro dané látky.

Pokud se Komise, žadatel podle článku 3 
nebo členský stát podle článku 9 na 
základě nových informací domnívá, že je 
nezbytné přehodnotit stanovisko v zájmu 
ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo 
bezpečnosti životního prostředí, může 
agenturu požádat o vydání nového 
stanoviska pro dané látky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Článek 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise, žadatel podle článku 3 
nebo členský stát podle článku 9 na 
základě nových informací domnívá, že je 
nezbytné přehodnotit stanovisko v zájmu 
ochrany lidského zdraví nebo zdraví zvířat, 
může agenturu požádat o vydání nového 
stanoviska pro dané látky.

Pokud se Komise, jakákoli osoba, která 
podala žádost o stanovisko podle článku 3 
nebo členský stát podle článku 9 na 
základě nových informací domnívá, že je 
nezbytné přehodnotit stanovisko v zájmu 
ochrany lidského zdraví nebo zdraví zvířat, 
může agenturu požádat o vydání nového 
stanoviska pro dané látky.

Žádost doplňují informace vysvětlující 
problém, na nějž je třeba se zaměřit. Pro 
nové stanovisko se použije čl. 8 odst. 2 a 4 
nebo čl. 9 odst. 2 a 3.

Žádost doplňují informace vysvětlující 
problém, na nějž je třeba se zaměřit. Pro 
nové stanovisko se použije čl. 8 odst. 2 až
4 nebo čl. 9 odst. 2 a 3.

Or. es

Odůvodnění

Navržené nové znění vyjasňuje, kdo může podat žádost o přezkum a za jakých podmínek:

– osoby, které podaly žádost o stanovisko podle článku 3 mohou požádat o jeho přezkum a

– Komise a členské státy mohou požádat o přezkum nejen pokud jde o stanoviska, která 
podporovaly podle článku 9, ale také pokud jde o stanoviska, která byla podporována třetími 
stranami podle článku 3.

Pozměňovací návrh 59
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s regulativním postupem 
uvedeným v čl. 20 odst. 2 schválí Komise 

1. Komise po konzultaci s agenturou 
schválí pravidla upravující:
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po konzultaci s agenturou:

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí se přijímají v případě písmene 
a) v souladu s regulativním postupem 
podle čl. 21 odst. 2 a v případě písmene b) 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení metodiky posuzování a řízení rizik je ústředním aspektem tohoto nařízení 
a Evropský parlament by proto měl být zapojen do jejího přijímání. Proto je navrhována 
změna z regulativního postupu na regulativní postup s kontrolou. Stejný postup je navíc 
stanoven pro případ rozhodnutí o extrapolaci v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 61
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise po konzultaci s agenturou 
schválí pravidla použití maximální 
hodnoty reziduí konkrétních potravin pro
jiné potraviny pocházející ze stejných 
druhů nebo jednoho nebo několika 
konkrétních druhů pro jiné druhy, jak je 
uvedeno v článku 5. Tato pravidla 
upřesňují, jak a za jakých okolností 
mohou být vědecké údaje o reziduích v 

2. Komise po konzultaci s agenturou 
schválí na základě čl. 5 odst. 1a opatření, 
jejichž účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení jeho doplněním, a to
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 20 odst. 3.



AM\705998CS.doc 31/60 PE400.626v01-00

CS

konkrétních potravinách nebo u jednoho 
nebo několika druhů použity ke stanovení 
maximálních limitů reziduí v jiných 
potravinách nebo u jiných druhů.
Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise klasifikuje farmakologicky 
účinné látky podle stanoviska agentury 
o maximálních limitech reziduí v souladu 
s články 4, 9 nebo 10. 

1. Komise klasifikuje farmakologicky 
účinné látky podle stanoviska agentury 
o maximálních limitech reziduí v souladu 
s články 4, 9 nebo 10 a o bezpečné 
koncentraci v životním prostředí v souladu 
s články 4 a 10.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o důsledek pozměňovacího návrhu 3 k článku 4 a pozměňovacího návrhu 10 k článku 
10. 

Pozměňovací návrh 63
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Klasifikace obsahuje seznam 
farmakologicky účinných látek a skupiny 

2. Klasifikace pro bezpečnost potravin
obsahuje seznam farmakologicky účinných 
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léčiv, do nichž patří. Na základě 
klasifikace se rovněž pro každou takovou 
látku stanoví:

látek a skupiny léčiv, do nichž patří. Na 
základě klasifikace se rovněž pro každou 
takovou látku stanoví:

Or. en

Pozměňovací návrh 64
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zda není třeba stanovit maximální 
limity reziduí;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 65
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) zákaz podávání látky. (d) zákaz přítomnosti látky nebo jejích 
reziduí v živočišném produktu.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud je přítomnost látky nebo jejích reziduí v potravinách živočišného původu nebezpečná 
pro lidské zdraví, ať už v jakémkoli množství, je třeba zakázat umístění produktů, v nichž je 
přítomnost této látky nebo reziduí zjištěna, na trh. Zákaz podávání látky není dostačující. 
Evropa navíc nemá možnost zakázat podávání látky ve třetích zemích. Toto znění by tedy 
znamenalo, že by látka byla zakázána pouze pokud jde o evropské produkty, a nikoli o 
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produkty dovážené.

Pozměňovací návrh 66
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví, na základě 
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10 nebo na základě hlasování 
Společenství ve výboru Codex alimentarius 
pro stanovení maximálních limitů reziduí 
pro farmakologicky účinné látky používané 
ve veterinárních léčivých přípravcích. Ve 
druhém případě se nevyžaduje doplňkové 
posouzení agentury.

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví, na základě
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10 nebo na základě schválení Komisí 
(pokud Společenství nevznese námitky) ve 
výboru Codex alimentarius pro stanovení 
maximálních limitů reziduí pro 
farmakologicky účinné látky používané ve 
veterinárních léčivých přípravcích. Ve 
druhém případě se nevyžaduje doplňkové 
posouzení agentury.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má v úmyslu vyjasnit dva pojmy:

Maximální limity reziduí jsou prvky řízení rizik a měly by být přezkoumávány kdykoli to bude 
považováno za nezbytné pro zajištění plnění jejich úlohy: zejména zajištění bezpečnosti 
spotřebitele.

EU schválí maximální limity reziduí stanovené výborem Codex alimentarius, až je tento výbor 
přijme bez výhrad na straně EU. Schválení EU by nemělo vést automaticky k přijetí, pokud 
není zajištěno schválení ve výboru Codex alimentarius.
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Pozměňovací návrh 67
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví, na základě 
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10 nebo na základě hlasování 
Společenství ve výboru Codex alimentarius 
pro stanovení maximálních limitů reziduí 
pro farmakologicky účinné látky používané 
ve veterinárních léčivých přípravcích. Ve 
druhém případě se nevyžaduje doplňkové 
posouzení agentury.

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví:

(a) na základě stanoviska agentury 
v souladu s články 4, 9 nebo 10; nebo
(b) na základě hlasování Společenství ve 
výboru Codex alimentarius pro stanovení 
maximálních limitů reziduí pro 
farmakologicky účinné látky používané ve 
veterinárních léčivých přípravcích, pokud 
byly zohledněné vědecké údaje 
zpřístupněny zástupci Společenství ve 
výboru Codex alimentarius před jeho 
hlasováním. Ve takovém případě se 
nevyžaduje doplňkové posouzení agentury.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zvyšuje transparentnost rozhodnutí výboru Codex alimentarius.
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Pozměňovací návrh 68
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví, na základě 
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10 nebo na základě hlasování 
Společenství ve výboru Codex alimentarius 
pro stanovení maximálních limitů reziduí 
pro farmakologicky účinné látky používané 
ve veterinárních léčivých přípravcích. Ve 
druhém případě se nevyžaduje doplňkové 
posouzení agentury.

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví, na základě 
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10 nebo na základě hlasování 
Společenství ve výboru Codex alimentarius 
pro stanovení maximálních limitů reziduí 
pro farmakologicky účinné látky používané 
ve veterinárních léčivých přípravcích. Ve 
druhém případě může mít hlasování 
Společenství kladný výsledek pouze pokud 
bylo provedeno vědecké posouzení rizik 
podle článku 6 a doporučení pro řízení 
rizika podle článku 7. Nevyžaduje se tedy 
doplňkové posouzení agentury.

Or. fr

Odůvodnění

Diskuse ve výboru Codex alimentarius nebo v jiných mezinárodních orgánech nesmí sloužit 
jako záminka pro přijetí volnějších maximálních limitů reziduí, než je tomu v Evropě.

Pozměňovací návrh 69
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví, na základě 
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10 nebo na základě hlasování 
Společenství ve výboru Codex 
alimentarius pro stanovení maximálních 

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví, na základě 
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10. Maximální limity reziduí 
schválené Společenstvím pro 
farmakologicky účinné látky používané ve 
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limitů reziduí pro farmakologicky účinné 
látky používané ve veterinárních léčivých 
přípravcích. Ve druhém případě se 
nevyžaduje doplňkové posouzení agentury. 

veterinárních léčivých přípravcích musí 
mít stejnou hodnotu jako platná 
ustanovení Společenství na ochranu 
zdraví. Doplňkové posouzení agentury 
v zájmu ochrany zdraví, pokud jde 
o synergické a kumulativní účinky 
různých farmakologicky účinných látek, 
se vyžaduje v případě, že agentura nebo
příslušné orgány členského státu mají 
pochybnosti týkající se ochrany zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou zpřístupněny nové informace o rizicích látky, musí existovat možnost požádat 
o nové stanovisko, a to i pokud jde o limity stanovené výborem Codex alimentarius. Jedná se 
v zásadě o vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 70
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dříve než Komise schválí maximální 
limity reziduí ve výboru Codex 
alimentarius, použije se postup stanovený 
v čl. 21 odst. 3. Komise může schválit 
maximální limity reziduí ve výboru Codex 
alimentarius pouze pokud zaručují 
stejnou úroveň bezpečnosti pro lidské 
zdraví jako právní předpisy Společenství. 
Je nutno vzít v úvahu článek 13 písm. e) 
nařízení (ES) č. 178/2002.

Or. en

Odůvodnění

Schvalování maximálních limitů reziduí ve výboru Codex alimentarius – na rozdíl od čistě 
vnitřních rozhodnutí Společenství – podléhá pouze velmi omezené demokratické nebo 
parlamentní kontrole. Rozhodnutí týkající se výboru Codex alimentarius by proto měla 
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podléhat stejným požadavkům na postup a účast jako vnitřní rozhodnutí Společenství. 

Limity tohoto výboru musí zaručit, pokud ne stejnou, tak alespoň srovnatelnou úroveň 
ochrany. Podporuje to také odkaz na nařízení (ES) č. 178/2002.

Pozměňovací návrh 71
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jsou-li vědecké údaje neúplné, mohou 
být pro farmakologicky aktivní látky 
stanoveny prozatímní maximální limity 
reziduí, pokud neexistují důvody 
k předpokladu, že navrhované hladiny 
reziduí daných látek představují riziko pro 
lidské zdraví.

4. Jsou-li vědecké údaje neúplné, mohou 
být pro farmakologicky aktivní látky 
stanoveny prozatímní maximální limity 
reziduí, pokud neexistují důvody 
k předpokladu, že navrhované hladiny 
reziduí daných látek představují riziko pro 
lidské zdraví. Rozhodnutí o riziku musí 
být založeno na zásadách stanovených 
v článku 6 a v pravidlech stanovených 
v článku 12.

Prozatímní maximální limity reziduí se 
použijí po stanovené časové období, které 
nepřesáhne pět let. Toto období lze 
jedenkrát prodloužit o dobu nepřesahující 
dva roky, prokáže-li se, že díky takovému 
prodloužení budou prováděné vědecké 
studie dokončeny.

Prozatímní maximální limity reziduí se 
použijí po stanovené časové období, které 
nepřesáhne tři roky. Toto období lze 
jedenkrát prodloužit o dobu nepřesahující 
dva roky, prokáže-li se, že díky takovému 
prodloužení budou prováděné vědecké 
studie dokončeny.

Or. en

Odůvodnění

Maximální pětiletá doba pro prozatímní povolení se jeví jako příliš dlouhá. Dané látky 
obvykle prošly povolovacím postupem nebo jiným testovacím postupem, což znamená, že 
požadované výsledky by měly být k dispozici do tří let. Jedná se o delší období, než jaké platí 
pro stanovování limitů podle obvyklého postupu.
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Pozměňovací návrh 72
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – úvodní část a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Podávání látky zvířatům určeným 
k produkci potravin je zakázáno na 
základě stanoviska podle článků 4, 9 nebo 
10, pokud:

6. Přítomnost látky nebo jejích reziduí 
v živočišném produktu je zakázána na 
základě stanoviska podle článků 4, 9 nebo 
10, pokud:

(a) jakékoli použití farmakologicky 
účinných látek pro zvířata určená k 
produkci potravin představuje ohrožení 
lidského zdraví;

(a) jakákoli přítomnost farmakologicky 
účinných látek nebo jejich reziduí 
v potravinách živočišného původu
představuje ohrožení lidského zdraví;

Or. fr

Odůvodnění

Soulad s pozměňovacím návrhem k čl. 13 – odst. 2 – písm. d).

Pozměňovací návrh 73
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) jakékoli použití farmakologicky 
účinných látek pro zvířata určená 
k produkci potravin představuje ohrožení 
lidského zdraví;

(Netýká se anglického znění.)

Or. pl

Odůvodnění

   

(Netýká se anglického znění.)
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Pozměňovací návrh 74
Avril Doyle

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 a
Klasifikace pro bezpečnost životního 

prostředí
1. Na základě klasifikace pro bezpečnost 
životního prostředí se stanoví seznam 
farmakologicky aktivních látek a rovněž 
se pro každou takovou látku stanoví:
(a) maximální koncentrace v životním 
prostředí; 
(b) maximální koncentrace v životním 
prostředí;
(c) neexistence maximální koncentrace 
v životním prostředí;
(d) zákaz podávání látky.
2. Maximální koncentrace v životním 
prostředí se stanoví, pokud se to považuje 
za nezbytné v zájmu ochrany životního 
prostředí na základě stanoviska agentury 
v souladu s články 4 nebo 10.
3. Jsou-li vědecké údaje neúplné, mohou 
být pro farmakologicky aktivní látky 
stanoveny prozatímní maximální 
koncentrace v životním prostředí, pokud 
neexistují důvody k předpokladu, že 
navrhované hladiny reziduí daných látek 
představují riziko pro životní prostředí. 
Prozatímní maximální koncentrace 
v životním prostředí se použijí po 
stanovené časové období, které 
nepřesáhne pět let. Toto období lze 
jedenkrát prodloužit o dobu nepřesahující 
dva roky, prokáže-li se, že díky takovému 
prodloužení budou prováděné vědecké 
studie dokončeny.
4. Maximální koncentrace v životním 
prostředí se nestanoví, pokud to na 
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základě stanoviska podle článků 4 nebo 
10 není nezbytné v zájmu ochrany 
životního prostředí.
5. Podávání látky zvířatům určeným k 
produkci potravin je zakázáno na základě 
stanoviska podle článků 4 nebo 10, 
pokud:
(a) jakékoli použití farmakologicky 
účinných látek pro zvířata určená k 
produkci potravin představuje 
nepřijatelné riziko pro životní prostředí;
(b) nelze dospět k závěru ohledně vlivu 
reziduí látky na životní prostředí.
6. Ukáže-li se to nezbytné v zájmu 
ochrany životního prostředí, zahrnuje 
klasifikace podmínky a zákazy použití 
nebo podávání farmakologicky účinné 
látky použité ve veterinárních léčivých 
přípravcích, na niž se vztahují maximální 
koncentrace v životním prostředí nebo pro 
niž nebyly žádné maximální koncentrace 
v životním prostředí stanoveny.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit systematičnost přístupu, zabránit zbytečnému 
plýtvání zdroji a zjednodušit postup posuzování vlivů veterinárních léčivých přípravků na 
životní prostředí

Pozměňovací návrh 75
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 a
Zrychlený postup pro stanovisko agentury
Ve zvláštních případech, kdy je nutné 
veterinární léčivý přípravek nebo biocidní 
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produkt naléhavě povolit z důvodů, které 
se týkají ochrany veřejného zdraví nebo 
zdraví nebo dobrých životních podmínek 
zvířat, může Komise, jakákoli osoba, která 
podala žádost o stanovisko podle článku 3, 
nebo členský stát požádat agenturu 
o provedení zrychleného postupu 
stanovení maximálních limitů reziduí 
farmakologicky účinné látky obsažené 
v těchto produktech. 
Formát a obsah žádosti předepíše Komise 
podle ustanovení čl. 12 odst. 1.
Bez ohledu na ustanovení čl. 9 odst. 2 
a čl. 8 odst. 2 agentura zajistí, aby 
stanovisko výboru mohlo být vydáno do 
150 dnů po obdržení žádosti.

Or. es

Odůvodnění

Pro mimořádně naléhavé případy, jež vyžadují reakci na závažné onemocnění, které nelze 
léčit povoleným léčivým přípravkem a které má zásadní dopad na zdraví nebo dobré životní 
podmínky hospodářských zvířat, je nutné stanovit zrychlený postup. Společný postup 
stanovení maximálních limitů reziduí by zpomalil reakci na onemocnění.

Pozměňovací návrh 76
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely klasifikace podle článku 13 
připraví Komise návrh nařízení do 30 dní 
od obdržení stanoviska agentury 
uvedeného ve článku 4, čl. 9 odst. 1 nebo 
článku 10. Komise rovněž připraví návrh
nařízení do 30 dní po obdržení výsledku 
hlasování delegace Společenství ve výboru 
Codex alimentarius pro stanovení 
maximálních limitů reziduí ve výboru 
Codex alimentarius uvedeném v čl. 13 

1. Pro účely klasifikace podle článku 13 
připraví Komise návrhy nařízení do 30 dní 
od obdržení stanoviska agentury 
uvedeného ve článku 4, čl. 9 odst. 1 nebo 
článku 10. Komise rovněž připraví návrhy
nařízení do 30 dní po obdržení výsledku 
hlasování delegace Společenství ve výboru 
Codex alimentarius pro stanovení 
maximálních limitů reziduí ve výboru 
Codex alimentarius uvedeném v čl. 13 
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odst. 3. odst. 3.
Pokud návrh nařízení není v souladu se 
stanoviskem agentury, připojí Komise 
podrobné odůvodnění rozdílů.

Pokud návrhy nařízení nejsou v souladu se 
stanoviskem agentury, připojí Komise 
podrobné odůvodnění rozdílů.

Or. en

Odůvodnění

Množné číslo je zde použito pro označení jak maximálních limitů reziduí, tak limitů pro 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 77
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely klasifikace podle článku 13 
připraví Komise návrh nařízení do 30 dní 
od obdržení stanoviska agentury 
uvedeného ve článku 4, čl. 9 odst. 1 nebo 
článku 10. Komise rovněž připraví návrh 
nařízení do 30 dní po obdržení výsledku 
hlasování Společenství pro stanovení 
maximálních limitů reziduí ve výboru 
Codex alimentarius uvedeném v čl. 13 
odst. 3.

1. Pro účely klasifikace podle článku 13 
připraví Komise návrh nařízení do 30 dní 
od obdržení stanoviska agentury 
uvedeného ve článku 4, čl. 9 odst. 1 nebo 
článku 10. Komise rovněž připraví návrh 
nařízení do 30 dní po obdržení výsledku 
schvalovacího postupu o maximálních 
limitech reziduí bez výhrad Společenství 
a schvalovacího postupu výboru Codex 
alimentarius uvedeného v čl. 13 odst. 3.

Pokud návrh nařízení není v souladu se 
stanoviskem agentury, připojí Komise
podrobné odůvodnění rozdílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud byla agentura požádána 
o stanovisko a návrh nařízení není 
v souladu s tímto stanoviskem, připojí 
Komise podrobné odůvodnění rozdílů. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jasnosti by se měl čl. 14 odst 1 pododstavec 2 stát samostatným odstavcem.

Pozměňovací návrh 79
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise přijme nařízení uvedené 
v odstavci 1 regulativním postupem podle 
čl. 20 odst. 2, a to do 30 dnů od konce 
tohoto postupu. 

2. Komise přijme nařízení uvedené 
v odstavci 1 regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 20 odst. 3, a to do 90
dnů od konce tohoto postupu.

Or. en

Odůvodnění

Regulativní postup s kontrolou se zde jeví jako vhodný. Lhůta by měla být prodloužena, aby 
umožnila přiměřenou účast Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 80
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme nařízení uvedené 
v odstavci 1 regulativním postupem podle 
čl. 20 odst. 2, a to do 30 dnů od konce 
tohoto postupu. 

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že odstavec 1 tohoto článku byl nyní rozdělen, stává se odstavec 2 
odstavcem 2a.

Pozměňovací návrh 81
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V případě zrychleného postupu 
uvedeného v článku 13a Komise přijme 
nařízení uvedené odstavci 1 do 15 dnů od 
ukončení regulativního postupu 
uvedeného v čl. 20 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění tohoto odstavce je potřebné v důsledku zavedení naléhavého postupu.
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Pozměňovací návrh 82
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Analytické metody vypouští se
Agentura konzultuje s referenčními 
laboratořemi Společenství pro laboratorní 
analýzy reziduí určené Komisí podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 vhodné 
analytické metody zjišťování reziduí 
farmakologicky účinných látek, pro než 
byly maximální limity reziduí stanoveny 
v souladu s článkem 13. Agentura 
poskytne tyto metody referenčním 
laboratořím Společenství a vnitrostátním 
referenčním laboratořím jmenovaným 
podle nařízení (ES) č. 882/2004. 

Or. es

Odůvodnění

Tento článek by měl být vyjmut a vložen jako článek 18 do hlavy IV závěrečných ustanovení.

Pozměňovací návrh 83
Marios Matsakis

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura konzultuje s referenčními 
laboratořemi Společenství pro laboratorní 
analýzy reziduí určené Komisí podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 vhodné 
analytické metody zjišťování reziduí 
farmakologicky účinných látek, pro než 
byly maximální limity reziduí stanoveny 
v souladu s článkem 13. Agentura poskytne 
tyto metody referenčním laboratořím 

Agentura konzultuje s referenčními 
laboratořemi Společenství pro laboratorní 
analýzy reziduí určené Komisí podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 vhodné 
a harmonizované analytické metody 
zjišťování reziduí farmakologicky 
účinných látek, pro než byly maximální 
limity reziduí stanoveny v souladu 
s článkem 13. Agentura poskytne tyto 
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Společenství a vnitrostátním referenčním 
laboratořím jmenovaným podle nařízení 
(ES) č. 882/2004.

metody referenčním laboratořím 
Společenství a vnitrostátním referenčním 
laboratořím jmenovaným podle nařízení 
(ES) č. 882/2004.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nemohou zakázat nebo 
bránit dovozu potravin živočišného 
původu a jejich uvádění na trh z důvodů 
souvisejících s maximálními limity 
reziduí, pokud jsou v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení a jeho 
prováděcími opatřeními.

Členské státy zakáží dovoz potravin 
živočišného původu, které obsahující 
rezidua farmakologicky účinných látek, 
jež nejsou obsaženy v klasifikaci podle 
čl. 13 odst. 2 písm. a) a b) nebo c), a jejich 
umístění na trh.

Or. fr

Odůvodnění

 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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Pozměňovací návrh 85
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oběh potravin 

Členské státy nemohou zakázat nebo 
bránit dovozu potravin živočišného 
původu a jejich uvádění na trh z důvodů 
souvisejících s maximálními limity 
reziduí, pokud jsou v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení a jeho 
prováděcími opatřeními.

Pokud jsou dostupné základní údaje 
o dotčených látkách, může Komise zaslat 
Evropskému úřadu pro bezpečnost 
potravin žádost o posouzení rizik, zda jsou 
referenční hodnoty pro opatření 
přiměřené k ochraně lidského zdraví. 
V takových případech Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin zajistí, aby Komise 
obdržela stanovisko do 210 dní od 
obdržení žádosti.

Or. es

Čl. 18 – odst. 2 návrhu Komise

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se jedná o otázku obecné povahy, je rozumnější začlenit ji pod tuto 
hlavu.
Referenční hodnoty pro opatření přestávají být nástrojem řízení rizik pouze v případě 
dovážených potravin; mají důležitou úlohu v mezinárodním obchodu. Proto musí být po 
členských státech konkrétně požadováno, aby (uváděním maximálních limitů reziduí nebo 
referenčních hodnot pro opatření) nebránily oběhu potravin, které splňují ustanovení tohoto 
nařízení.

Články 16 a 18 mění umístnění – viz pozměňovací návrh 95 k článku 18.

Pozměňovací návrh 86
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 16 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovení prahu tolerance pro dovážené 
potraviny nesmí vést k opatřením pro 
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řízení, která jsou výhodnější pro 
producenty ze třetích zemí než pro 
producenty evropské, pokud je posléze 
uvedeným producentům zcela zakázáno 
používání léčivých látek a přítomnost 
reziduí v potravinách.
Proto je nutno ve snaze chránit veřejné 
zdraví zakázat dovozy potravin ze třetích 
zemí, které obsahují rezidua látek, jejichž 
používání je v Evropské unii zakázáno. 

Or. fr

Odůvodnění

Lze uvést příklad nifursolu a dalších derivátů arzenu, které jsou v Evropské unii zakázány, 
avšak které jsou ve velké míře používány v USA, zejména pro boj proti histomonóze krůt. 
V současné době chovatelé krůt v Evropské unii nedisponují žádným přípravkem pro boj proti 
histomonóze. Dovozy krůtího masa, které pochází z USA nebo Brazílie a které je vyrobeno 
z krůt, jimž byly nifursol a další deriváty arzenu podávány, jsou však možné, což znevýhodňuje 
evropská odvětví.

Pozměňovací návrh 87
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Používání neklasifikovaných látek

Je zakázáno podávání veterinárních 
léčivých přípravků obsahujících 
farmakologicky účinné látky, které nejsou 
uvedeny v příloze, zvířatům určeným 
k produkci potravin. To se nevztahuje na 
klinické pokusy povolené příslušnými 
vnitrostátními orgány na základě 
oznámení nebo schválení v souladu 
s příslušnými právními předpisy, pokud 
potraviny ze zvířat používaných při těchto 
pokusech neobsahují rezidua škodlivá pro 
lidské zdraví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Hlava III
(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásady posuzování rizik podle článků 4 až 
8 se použijí s cílem zaručit vysokou 
úroveň ochrany zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční hodnoty pro opatření se 
pravidelně revidují s ohledem na technický 
pokrok.

Referenční hodnoty pro opatření se revidují 
s ohledem na jakékoli nové údaje týkající 
se ochrany lidského zdraví a potravního 
řetězce.

Or. fr
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Odůvodnění

 Minimální limity reziduí, které jsou v návrhu nařízení nazvány „referenčními hodnotami pro 
opatření“, musí být také v případě potřeby revidovány s ohledem na vědecký pokrok, zejména 
pokud se některé látky ukáží jako nebezpečné pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 91
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční hodnoty pro opatření se 
pravidelně revidují s ohledem na technický 
pokrok.

Referenční hodnoty pro opatření se 
pravidelně revidují s ohledem na technický 
pokrok a nové informace, které je potřeba 
zohlednit při posuzování rizik pro lidské 
zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Při stanovování prahů referenčních hodnot pro opatření je také nezbytné zvážit riziko pro 
lidské zdraví. Jejich revize tedy nesmí brát v úvahu pouze technologické hledisko.

Pozměňovací návrh 92
Marios Matsakis

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční hodnoty pro opatření se 
pravidelně revidují s ohledem na technický 
pokrok.

Referenční hodnoty pro opatření se 
pravidelně revidují s ohledem na technický 
pokrok a/nebo na jakékoli nové údaje 
týkající se ochrany lidského zdraví 
a potravního řetězce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční hodnoty pro opatření se 
pravidelně revidují s ohledem na technický 
pokrok. 

Referenční hodnoty pro opatření se 
pravidelně revidují s ohledem na technický 
a vědecký pokrok. 

Or. es

Odůvodnění

Vědecký pokrok by měl být také zohledněn. Tento článek se stává článkem 15.

Pozměňovací návrh 94
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny živočišného původu, které 
obsahují farmakologicky účinné látky, pro 
něž nebyly stanoveny maximální limity 
reziduí, nesmí být umisťovány na trh. 
Tento zákaz se uplatní i v případě, že jsou 
pro tyto látky stanoveny zvláštní detekční 
limity na základě jiných ustanovení 
Společenství, a tyto detekční limity jsou 
překročeny.

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že rozhodnutí podle tohoto ustanovení budou vedena zejména obchodními 
aspekty. To však samo o sobě nesmí zpochybnit, že základní zásady posuzování rizik 
a ochrany zdraví musí být i v těchto případech nadále zaručeny. 
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Pozměňovací návrh 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt 

Návrh nařízení
Článek 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody stanovení referenčních hodnot 
pro opatření 

Oběh potravin

1. Referenční hodnoty pro opatření jsou 
stanoveny na základě obsahu analytu ve 
vzorku, který mohou zjistit a potvrdit 
referenční kontrolní laboratoře určené 
podle nařízení (ES) č. 882/2004 
schválenou analytickou metodou 
v souladu s požadavky Společenství. 
Příslušná referenční laboratoř 
Společenství poskytuje Společenství 
poradenství, pokud jde o provádění 
analytických metod.

Členské státy nemohou překážet nebo 
bránit dovozu potravin živočišného 
původu a jejich uvádění na trh z důvodů 
souvisejících s maximálními limity 
reziduí, pokud jsou v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení a jeho 
prováděcími opatřeními.

2. Komise může zaslat Evropskému úřadu 
pro bezpečnost potravin žádost 
o posouzení rizik, zda jsou referenční 
hodnoty pro opatření přiměřené 
k ochraně lidského zdraví. V takových 
případech Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin zajistí, aby Komise obdržela 
stanovisko do 210 dní od obdržení žádosti. 
3. Posouzení rizik přihlédne k pravidlům, 
jež má Komise přijmout po konzultaci 
s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin. 
Tato pravidla, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto nařízení 
jeho doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Or. es

Článek 16 návrhu Komise
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Odůvodnění

Aby byla zajištěna větší míra bezpečnosti všech stanovených referenčních hodnot pro 
opatření, Komise musí (nikoli „může“) požádat Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
o stanovisko týkající se všech látek, pro které jsou referenční hodnoty pro opatření stanoveny, 
pokud jsou dostupné základní vědecké údaje.

Články 16 a 18 mění umístnění – viz pozměňovací návrh 85 k článku 16.

Pozměňovací návrh 96
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Referenční hodnoty pro opatření jsou 
stanoveny na základě obsahu analytu ve 
vzorku, který mohou zjistit a potvrdit 
referenční kontrolní laboratoře určené 
podle nařízení (ES) č. 882/2004 
schválenou analytickou metodou v souladu 
s požadavky Společenství. Příslušná 
referenční laboratoř Společenství poskytuje 
Společenství poradenství, pokud jde 
o provádění analytických metod.

1. Referenční hodnoty pro opatření jsou 
stanoveny na základě obsahu analytu ve 
vzorku, který musí zjistit a potvrdit 
alespoň referenční kontrolní laboratoře 
určené podle nařízení (ES) č. 882/2004 
schválenou analytickou metodou v souladu 
s požadavky Společenství. Příslušná 
referenční laboratoř Společenství poskytuje 
Společenství poradenství, pokud jde 
o provádění analytických metod.

Or. fr

Odůvodnění

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.
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Pozměňovací návrh 97
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise určí referenční hodnoty pro 
opatření na základě analýzy rizika 
přítomnosti látky a jejích reziduí 
v produktech živočišného původu. 

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité stanovit referenční hodnoty pro opatření, která zohlední nejen zjišťovací schopnost 
laboratoří, ale také analýzu rizika. Umožní to tolerovat náhodnou a nevyhnutelnou 
přítomnost reziduí (vytvořených v důsledku znečištění životního prostředí nebo výskytu 
přírodního metabolitu – viz bod odůvodnění 21), která nepředstavují riziko pro lidské zdraví 
a jejichž vliv na spotřebitele je zanedbatelný, avšak jejichž stopy se nacházejí v potravinách 
živočišného původu, aniž by nicméně byly stanoveny maximální limity reziduí.

Pozměňovací návrh 98
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může zaslat Evropskému úřadu 
pro bezpečnost potravin žádost 
o posouzení rizik, zda jsou referenční 
hodnoty pro opatření přiměřené 
k ochraně lidského zdraví. V takových 
případech Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin zajistí, aby Komise obdržela 
stanovisko do 210 dní od obdržení žádosti.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

v souladu s pozměňovacím návrhem 96 k čl. 18 – odst. 1.

Pozměňovací návrh 99
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může zaslat Evropskému úřadu 
pro bezpečnost potravin žádost o posouzení 
rizik, zda jsou referenční hodnoty pro 
opatření přiměřené k ochraně lidského 
zdraví. V takových případech Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin zajistí, aby 
Komise obdržela stanovisko do 210 dní od 
obdržení žádosti.

2. Komise zašle Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin žádost o posouzení 
rizik, zda jsou referenční hodnoty pro 
opatření přiměřené k ochraně lidského 
zdraví. V takových případech Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin zajistí, aby 
Komise obdržela stanovisko do 210 dní od 
obdržení žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité stanovit referenční hodnoty pro opatření, která zohlední nejen zjišťovací schopnost 
laboratoří, ale také analýzu rizika. Umožní to tolerovat náhodnou a nevyhnutelnou 
přítomnost reziduí (vytvořených v důsledku znečištění životního prostředí nebo výskytu 
přírodního metabolitu – viz bod odůvodnění 21), která nepředstavují riziko pro lidské zdraví 
a jejichž vliv na spotřebitele je zanedbatelný, avšak jejichž stopy se nacházejí v potravinách 
živočišného původu, aniž by nicméně byly stanoveny maximální limity reziduí.

Pozměňovací návrh 100
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik přihlédne k pravidlům, 
jež má Komise přijmout po konzultaci 
s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin.

vypouští se
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Odůvodnění

v souladu s pozměňovacím návrhem 96 k čl. 18 – odst. 1.

Pozměňovací návrh 101
Marios Matsakis

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení rizik přihlédne k pravidlům, 
jež má Komise přijmout po konzultaci 
s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin.

3. Posouzení rizik přihlédne k relevantním 
vědeckým pravidlům, jež má Komise 
přijmout po konzultaci s Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Umisťování na trh

Pokud dojde k překročení maximálních 
limitů reziduí nebo referenčních množství 
stanovených podle tohoto nařízení, nesmí 
být produkt umístěn na trh jako potravina, 
zpracován do potravin ani smíchán 
s potravinami.

Or. en
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S překročením limitů nebo referenčních množství by měly být spojeny právní následky. Zákaz 
prodeje a mísení se jeví jako vhodné opatření, které zbavuje kontrolní orgány povinnosti 
rozhodovat z těchto důvodů.

Pozměňovací návrh 103
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že jsou provedeny kontroly 
potravin živočišného původu a že výsledky 
analytických přezkumů potvrdí přítomnost 
farmakologicky aktivních látek, které 
nejsou předmětem klasifikace podle čl. 13 
odst. 2 písm. a), b) nebo c), na úrovni 
stejné nebo vyšší, než je její referenční 
hodnota pro opatření, je dotyčná šarže 
považována za potraviny, které nejsou 
v souladu s právem Společenství.
2. Pokud výsledky analytických přezkumů 
provedených u potravin živočišného 
původu nedosahují referenční hodnoty 
pro opatření, je začlenění těchto produktů 
do potravinového řetězce povoleno. 
Příslušný orgán vede rejstřík výsledků pro 
případ opakované potřeby. V případě, že 
výsledky analytických přezkumů, pokud 
jde o produkty, jež mají stejný původ, 
vykazují opakující se vzorec signalizující 
problémy, informuje o tom příslušný 
orgán Komisi a ostatní členské státy 
v rámci Stálého výboru pro potravinový 
řetězec a zdraví zvířat. Komise na tento 
problém upozorní příslušný orgán země 
nebo zemí původu a předloží vhodné 
návrhy.
3. Podrobnosti o těchto opatřeních se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 21.
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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 
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.

Pozměňovací návrh 104
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [60] dní po vstupu tohoto nařízení 
v platnost Komise přijme, v souladu 
s regulativním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 2, nařízení uvádějící 
farmakologicky účinné látky a jejich 
klasifikaci týkající se maximálních limitů 
reziduí v souladu s přílohami I až IV 
nařízení (EHS) č. 2377/90. 

Do [90] dní po vstupu tohoto nařízení 
v platnost Komise přijme, v souladu 
s regulativním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 3, nařízení uvádějící 
farmakologicky účinné látky a jejich 
klasifikaci týkající se maximálních limitů 
reziduí v souladu s přílohami I až IV 
nařízení (EHS) č. 2377/90. 

Or. en

Odůvodnění

Toto se vztahuje na přijetí přílohy tohoto nařízení. V tomto případě by se měl použít 
regulativní postup s kontrolou. 



AM\705998CS.doc 59/60 PE400.626v01-00

CS

Pozměňovací návrh 105
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nařízení (EHS) č. 2377/90 se zrušuje. 1. Nařízení (EHS) č. 2377/90 a rozhodnutí 
2005/34/ES se zrušují. 

Rozhodnutí 2002/657/ES se mění takto: 
– a) článek 4 se zrušuje. 
– b) výraz „minimální požadované 
pracovní limity (MRPLs)“ se nahrazuje 
výrazem „referenční hodnoty“.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vytváří soulad s předchozími pozměňovacími návrhy tím, že zrušuje 
pojem hladiny tolerance.
Je také potřeba navrhnout zrušení rozhodnutí 2005/34/ES, kterým byl zaveden práh 
„tolerance“ pro rezidua některých zakázaných látek, odhalená v potravinách.

Stejně tak pojem „referenční hodnoty“ nahradil v rozhodnutí 2002/657/ES pojem „minimální 
požadované pracovní limity“ tak, aby obsahovalo stejnou terminologii, jako budoucí nařízení 
o maximálních limitech reziduí.

Pozměňovací návrh 106
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platnost rozhodnutí Komise 2002/657/ES 
a 2005/34/ES skončí tři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Jakákoli nově 
přijatá nařízení musí splňovat kritéria 
posuzování rizik tohoto nařízení.

Or. en



PE400.626v01-00 60/60 AM\705998CS.doc

CS

Odůvodnění

Obě rozhodnutí stanovila minimální požadované pracovní limity (MRPLs) pro 
farmakologicky účinné látky, pro které nebyly stanoveny žádné maximální limity reziduí, 
zejména pro látky, které nejsou používány jako veterinární léčivé přípravky, nebo látky, které 
jsou v EU zakázány, ale mimo EU se legitimně používají. Rozhodnutí o MRPLs by mělo být 
přijato s ohledem na nový legislativní rámec (viz zejména článek 17 f f). Mělo by být 
stanoveno přechodné období.
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