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Ændringsforslag 18
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De videnskabelige og tekniske fremskridt 
gør det muligt at påvise forekomsten af 
stadig mindre restkoncentrationer af 
veterinærlægemidler.

De videnskabelige og tekniske fremskridt 
gør det muligt at påvise forekomsten af 
hidtil ikke påviste restkoncentrationer af 
veterinærlægemidler i fødevarer og at 
identificere dem i stadig lavere 
koncentrationer.

Or. pl

Begrundelse

Det videnskabelige fremskridt på dette område består i de nye muligheder for at måle stadig 
lavere koncentrationer af specifikke lægemiddelstoffer i dyrevæv, som mere og mere 
følsomme måleteknikker giver mulighed for, og i muligheden for at påvise hidtil ikke påviste 
stoffer. Fremskridtet er både kvalitativt og kvantitativt. Ændringen af ordlyden giver en 
tydeligere idé om, hvilke ændringer der er sket i denne henseende.     

Ændringsforslag 19
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Af hensyn til beskyttelsen af 
folkesundheden bør 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer fastsættes i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte principper for 
sikkerhedsvurdering under hensyn til 
toksikologiske risici, miljøforurening samt 
restkoncentrationers utilsigtede 
mikrobiologiske og farmakologiske 
virkninger. Der bør ligeledes tages hensyn 
til andre videnskabelige 
sikkerhedsvurderinger af de pågældende 
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stoffer, som er foretaget af internationale 
organisationer eller videnskabelige 
komitéer, der er etableret inden for 
Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger sundhedsbeskyttelsesaspektet i forordningen.

Ændringsforslag 20
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed bør 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer fastsættes i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte principper for 
sikkerhedsvurdering under hensyn til 
toksikologiske risici, miljøforurening samt 
restkoncentrationers utilsigtede 
mikrobiologiske og farmakologiske 
virkninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 21
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fællesskabet medvirker inden for 
rammerne af Codex Alimentarius til 
udviklingen af internationale standarder for 

(20) Fællesskabet medvirker inden for 
rammerne af Codex Alimentarius til 
udviklingen af internationale standarder for 
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maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, samtidig med at det 
sørger for, at det høje niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed, der er 
indført i Fællesskabet, ikke sænkes. 
Fællesskabet bør derfor overtage de 
Codex-maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som det har støttet på 
det relevante møde i Codex Alimentarius-
Kommissionen, uden at der skal foretages 
en yderligere risikovurdering. Hermed vil 
overensstemmelsen mellem internationale 
standarder og Fællesskabets lovgivning 
vedrørende grænseværdier for 
restkoncentrationer i fødevarer blive 
yderligere styrket.

maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer af 
veterinærlægemidler i fødevarer, samtidig 
med at det sørger for, at det høje niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed, der er 
indført i Fællesskabet, ikke sænkes. 
Fællesskabet bør derfor overtage de 
Codex-maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som det har støttet på 
det relevante møde i Codex Alimentarius-
Kommissionen, uden at der skal foretages 
en yderligere risikovurdering. Hermed vil 
overensstemmelsen mellem internationale 
standarder og Fællesskabets lovgivning 
vedrørende grænseværdier for 
restkoncentrationer af 
veterinærlægemidler i fødevarer blive 
yderligere styrket.

Or. pl

Begrundelse

En tydeligere ordlyd.

Ændringsforslag 22
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Fællesskabet medvirker inden for 
rammerne af Codex Alimentarius til 
udviklingen af internationale standarder for 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, samtidig med at det 
sørger for, at det høje niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed, der er 
indført i Fællesskabet, ikke sænkes. 
Fællesskabet bør derfor overtage de 
Codex-maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som det har støttet på 
det relevante møde i Codex Alimentarius-

(20) Fællesskabet medvirker inden for 
rammerne af Codex Alimentarius til 
udviklingen af internationale standarder for 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, samtidig med at det 
sørger for, at det høje niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed, der er 
indført i Fællesskabet, ikke sænkes. 
Fællesskabet bør derfor overtage de 
Codex-maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som det har støttet på 
det relevante møde i Codex Alimentarius-
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Kommissionen, uden at der skal foretages 
en yderligere risikovurdering. Hermed vil 
overensstemmelsen mellem internationale 
standarder og Fællesskabets lovgivning 
vedrørende grænseværdier for 
restkoncentrationer i fødevarer blive 
yderligere styrket.

Kommissionen, med forbehold af en 
kontrol af de stoffer, der ikke er godkendt 
i EU, og af bestemte synergetiske og 
kumulative virkninger af bestemte stoffer, 
der er betænkelige i forhold til 
menneskers sundhed. Hermed vil 
overensstemmelsen mellem internationale 
standarder og Fællesskabets lovgivning 
vedrørende grænseværdier for 
restkoncentrationer i fødevarer blive 
yderligere styrket uden at forringe det 
beskyttelsesniveau, som kræves til en 
godkendelse i Fællesskabet.
Kommissionen skal inddrage Europa-
Parlamentet formelt før godkendelsen.

Or. en

Ændringsforslag 23
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Fødevarer er underlagt kontrol af 
restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer i henhold til forordning 
(EF) nr. 882/2004. Selv om der ikke er 
fastsat grænseværdier for 
restkoncentrationer i medfør af denne 
forordning, kan der forekomme 
restkoncentrationer af sådanne stoffer på 
grund af miljøforurening eller forekomsten 
af en naturlig metabolit i dyret. Ved hjælp 
af laboratoriemetoder kan der påvises 
stadig mindre restkoncentrationer af 
sådanne stoffer. Restkoncentrationer af 
denne art har givet anledning til forskellig 
kontrolpraksis i medlemsstaterne.

(21) Fødevarer er underlagt kontrol med 
hensyn til forekomst af restkoncentrationer 
af farmakologisk virksomme stoffer i 
henhold til forordning (EF) nr. 882/2004. 
Selv om der ikke er fastsat grænseværdier 
for restkoncentrationer i medfør af denne 
forordning, kan der forekomme 
restkoncentrationer af sådanne stoffer på 
grund af miljøforurening eller forekomsten 
af en naturlig metabolit i dyret. Ved hjælp 
af laboratoriemetoder kan der påvises 
stadig lavere restkoncentrationer af 
sådanne stoffer. Restkoncentrationer af 
denne art har givet anledning til forskellig 
kontrolpraksis i medlemsstaterne.

Or. pl
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Begrundelse

  Klarere ordlyd.

Ændringsforslag 24
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at lette handelen mellem 
medlemsstaterne og importen bør 
Fællesskabet derfor indføre procedurer for 
fastsættelse af et referencegrundlag for 
kontroltiltag vedrørende 
restkoncentrationer, for hvilke den 
videnskabelige rådgivning har vist, at 
forbrugereksponeringen er ubetydelig, og 
at det er teknisk muligt at foretage en 
laboratorieanalyse. 

For at lette handelen mellem 
medlemsstaterne og importen bør 
Fællesskabet derfor indføre procedurer for 
fastsættelse af et referencegrundlag for 
kontroltiltag vedrørende 
restkoncentrationer, for hvilke det er 
teknisk muligt at foretage en 
laboratorieanalyse, idet der opretholdes et 
højt niveau for beskyttelse af menneskers 
sundhed i Fællesskabet. Fastsættelsen af 
et referencegrundlag for kontroltiltag bør 
dog ikke forstås sådan, at ulovlig 
anvendelse af ikke godkendte stoffer til 
behandling af dyr bestemt til 
fødevareproduktion tillades.  Alle 
restkoncentrationer af disse stoffer i 
fødevarer er således uønskede.

Or. en

Begrundelse

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. 
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Ændringsforslag 25
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 1 - stk. 1 - indledning og litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indeholder bestemmelser 
og procedurer med henblik på at fastlægge 
følgende: 

1. I det øjemed at garantere 
fødevaresikkerheden indeholder denne 
forordning bestemmelser og procedurer 
med henblik på at fastlægge følgende: 

a) den maksimale restkoncentration af et 
farmakologisk virksomt stof, som kan 
tillades i animalske fødevarer 
("maksimalgrænseværdi for 
restkoncentration") 

a) den maksimale restkoncentration af et 
farmakologisk virksomt stof i et 
veterinærmedicinsk lægemiddel eller et 
biocidholdigt produkt, der anvendes i 
opdræt af dyr, som kan tillades i animalske 
fødevarer ("maksimalgrænseværdi for 
restkoncentration") 

Or. es

Begrundelse

Ændringen af indledningen forsøger at understrege denne forordnings generelle målsætning 
om beskyttelse af folkesundheden.
Ændringen af litra a) giver en bedre afgrænsning af de to kategorier af stoffer, som begrebet 
maksimalgrænseværdi for restkoncentration finder anvendelse på.

Ændringsforslag 26
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 1 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den maksimale restkoncentration af et 
farmakologisk virksomt stof, som kan 
tillades i animalske fødevarer 
("maksimalgrænseværdi for 
restkoncentration")

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 27
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 1 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den tolerancetærskel for en 
restkoncentration af et farmakologisk 
virksomt stof, under hvilken menneskers 
eksponering for den pågældende 
restkoncentration i fødevarer, der 
indeholder stoffet, betragtes som 
ubetydelig ("referencegrundlag for tiltag").

b) for restkoncentrationer af 
farmakologisk virksomme stoffer, der ikke 
er klassificeret i henhold til artikel 13, stk. 
2, litra a), b) eller c), minimumsindholdet 
af en analysand i en prøve, som i det 
mindste skal påvises og bekræftes af et 
referencelaboratorium, der er udpeget i 
henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, 
ved hjælp af en analysemetode, som er 
valideret efter Fællesskabets krav 
("referencegrundlag for tiltag"). 

Or. fr

Begrundelse

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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Ændringsforslag 28
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 1 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den tolerancetærskel for en 
restkoncentration af et farmakologisk 
virksomt stof, under hvilken menneskers 
eksponering for den pågældende 
restkoncentration i fødevarer, der 
indeholder stoffet, betragtes som 
ubetydelig ("referencegrundlag for tiltag"). 

b) den tærskel for en restkoncentration af 
et farmakologisk virksomt stof, der 
fastsættes med henblik på kontrol i 
forbindelse med visse stoffer, for hvilke 
der ikke er fastsat en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentration i overensstemmelse med 
denne forordning ("referencegrundlag for 
tiltag").

Or. es

Begrundelse

Ændringen af litra b) har til formål at tydeliggøre begrebet "referencegrundlag for tiltag" 
med en mere præcis definition, som ikke er knyttet til begrebet eksponering, der kunne forstås 
som en svækkelse af sikkerhedskravet.

Ændringsforslag 29
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den maksimale restkoncentration af et 
farmakologisk virksomt stof, under 
hvilken miljøets eksponering for den 
pågældende restkoncentration betragtes 
som ubetydelig.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 30
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel  – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette indebærer i givet fald også 
fastlæggelse af bestemmelser om 
anvendelse og markedsføring af 
farmakologisk virksomme stoffer.

Or. en

Begrundelse

Præcisering især med hensyn til bestemmelserne i artikel 13.

Ændringsforslag 31
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "dyr bestemt til fødevareproduktion": 
dyr, der avles, opdrættes, holdes, slagtes 
eller udtages specifikt med henblik på 
fødevareproduktion.

b) "dyr bestemt til fødevareproduktion": 
dyr, der avles, opdrættes, holdes og slagtes 
eller udtages specifikt med henblik på 
fødevareproduktion.

Or. pl
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Begrundelse

    Fjernelse af unøjagtighed i den polske tekst med den deraf følgende virkning for den 
danske tekst.

Ændringsforslag 32
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer": alle farmakologisk 
virksomme stoffer, udtrykt i mg/kg eller 
μg/kg vådvægt, hvad enten der er tale om 
lægemiddelstoffer, hjælpestoffer eller 
nedbrydningsstoffer, og deres metabolitter, 
som er tilbage i animalske fødevarer

a) "restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer": alle farmakologisk 
virksomme stoffer, udtrykt i mg/kg eller 
μg/kg vådvægt af produktet, hvad enten 
der er tale om lægemiddelstoffer, 
hjælpestoffer eller nedbrydningsstoffer, og 
deres metabolitter, som er tilbage i 
animalske fødevarer

Or. pl

Begrundelse

Klarere ordlyd.

Ændringsforslag 33
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For ethvert farmakologisk virksomt stof, 
der skal anvendes i veterinærlægemidler til 
administration til dyr bestemt til 
fødevareproduktion, kræves der en 
udtalelse fra Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (herefter benævnt 
"agenturet"), udarbejdet af Udvalget for 

For ethvert farmakologisk virksomt stof, 
der skal anvendes i veterinærlægemidler  
til dyr bestemt til fødevareproduktion, 
kræves der en udtalelse fra Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (herefter benævnt 
"agenturet"), udarbejdet af Udvalget for 
Veterinærlægemidler (herefter benævnt 
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Veterinærlægemidler (herefter benævnt 
"udvalget"), vedrørende 
maksimalgrænseværdien for 
restkoncentrationer.

"udvalget"), vedrørende 
maksimalgrænseværdien for 
restkoncentrationer og den maksimale 
miljøkoncentration.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en ramme til evaluering af miljørisikovurderingen af veterinærlægemidler i 
denne forordning ville gøre det muligt for de europæiske reguleringsmyndigheder at benytte 
en standardiseret tilgang til alle virksomme stoffer, der anvendes i veterinærlægemidler, 
uanset om lægemidlerne underkastes centraliserede eller nationale godkendelsesprocedurer.

Ændringsforslag 34
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For ethvert farmakologisk virksomt stof, 
der skal anvendes i veterinærlægemidler til 
administration til dyr bestemt til 
fødevareproduktion, kræves der en 
udtalelse fra Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (herefter benævnt 
"agenturet"), udarbejdet af Udvalget for 
Veterinærlægemidler (herefter benævnt 
"udvalget"), vedrørende 
maksimalgrænseværdien for 
restkoncentrationer. 

Bortset fra de tilfælde, hvor den i artikel 
13, stk. 3, nævnte Codex Alimentarius-
procedure finder anvendelse, kræves der 
for ethvert farmakologisk virksomt stof, 
der skal anvendes i veterinærlægemidler i 
Fællesskabet til dyr bestemt til 
fødevareproduktion, en udtalelse fra Det 
Europæiske Lægemiddelagentur (herefter 
benævnt "agenturet") vedrørende 
maksimalgrænseværdien for 
restkoncentrationer, udarbejdet af Udvalget 
for Veterinærlægemidler (herefter benævnt 
"udvalget"), som nedsættes i 
overensstemmelse med hhv. artikel 55 og 
artikel 30 i forordning (EF) nr. 726/2004.

Med henblik herpå sender indehaveren af 
markedsføringstilladelsen for et 
veterinærlægemiddel, i hvilket et sådant 
stof er anvendt, eller den, der ansøger eller
agter at ansøge om en sådan 
markedsføringstilladelse, en ansøgning til 
agenturet. 

Med henblik herpå sender den, der 
ansøger om markedsføringstilladelse for 
et veterinærlægemiddel, i hvilket et sådant 
stof er anvendt, eller den, der agter at 
ansøge om en sådan 
markedsføringstilladelse, eller i givet fald 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
en ansøgning til agenturet. 
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Or. es

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 35
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af mindre udbredte dyrearter 
eller mindre udbredt anvendelse, kan 
andre personer indsende en ansøgning til 
agenturet.

Or. fr

Begrundelse

I tilfælde af mindre udbredte dyrearter eller mindre udbredt anvendelse som f.eks. bier, tøver 
de virksomheder, der kunne tænkes at udvikle et veterinærlægemiddel, generelt med at 
indsende en ansøgning vedrørende maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer på grund 
af den dermed forbundne kompleksitet og de dermed forbundne omkostninger.  Muligheden 
for at andre personer kan indsende en ansøgning vedrørende maksimalgrænseværdien for 
restkoncentrationer bør lades åben. Når først grænseværdien er fastsat, vil det anspore 
virksomhederne til at udvikle et lægemiddel.
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Ændringsforslag 36
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den videnskabelige risikovurdering og 
risikostyringsanbefalingerne har til formål 
at sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og samtidig at sørge 
for, at menneskers sundhed og dyrs 
sundhed og velfærd ikke påvirkes negativt 
af det utilstrækkelige udbud af egnede 
veterinærlægemidler.

2. Den videnskabelige risikovurdering og 
risikostyringsanbefalingerne har til formål 
at sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og samtidig at sørge 
for, at menneskers sundhed og dyrs 
sundhed og velfærd og miljøsikkerheden 
ikke påvirkes negativt af det 
utilstrækkelige udbud af egnede 
veterinærlægemidler.

Or. en

Begrundelse

Ligesom der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer efter en 
evalueringsprocedure, der er gennemført i Fællesskabet, kunne der indføres krav om 
miljørisikovurdering (der har eksisteret siden før 2000) for de virksomme stoffer, der 
anvendes i veterinærlægemidler. Dette ville sikre en høj grad af miljøsikkerhed og hindre det 
unødvendige dobbeltarbejde, der udføres af generiske virksomheder, fordi de er nødt til at 
gentage hele miljørisikooplysningsarbejdet (der i visse tilfælde indbefatter 
miljøskæbneundersøgelser og supplerende toksicitetstest).  

Ændringsforslag 37
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre udbuddet af godkendte 
veterinærlægemidler til behandling af 
tilstande hos arter bestemt til 
fødevareproduktion overvejer udvalget, når 
det gennemfører videnskabelige 
risikovurderinger og udarbejder 
risikostyringsanbefalinger, hvorvidt 
maksimalgrænseværdier for 

Under hensyntagen til målet om at sikre et 
højt niveau af sundhedsbeskyttelse og 
under hensyntagen til de principper, der 
er fastlagt i artikel 6, overvejer udvalget 
for at sikre udbuddet af godkendte 
veterinærlægemidler til behandling af 
tilstande hos arter bestemt til 
fødevareproduktion, når det gennemfører 
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restkoncentrationer, som er fastsat for et 
farmakologisk virksomt stof i en bestemt 
fødevare, kan anvendes i forbindelse med 
en anden fødevare hidrørende fra samme 
art, eller som er fastsat for en eller flere 
bestemte arter, kan anvendes i forbindelse 
med andre arter.

videnskabelige risikovurderinger og 
udarbejder risikostyringsanbefalinger, 
hvorvidt maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som er fastsat for et 
farmakologisk virksomt stof i en bestemt 
fødevare, kan anvendes i forbindelse med 
en anden fødevare hidrørende fra samme 
art, eller som er fastsat for en eller flere 
bestemte arter, kan anvendes i forbindelse 
med andre arter. Ved en ekstrapolering 
mellem forskellige dyrearter bør der 
anvendes en sikkerhedsfaktor på mindst 
10 ved fastsættelsen af 
maksimalgrænseværdierne for 
restkoncentrationer.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren støtter det mål, der er fastsat i Kommissionens forslag, om at forbedre 
testprocedurerne ved i højere grad at gøre brug af ekstrapolering (dvs. at anvende resultater 
på andre animalske fødevarer eller dyrearter) i forbindelse med risikovurdering. Dette mål vil 
bidrage til at øge tilgængeligheden af virksomme stoffer, navnlig for mindre dyregrupper 
(geder, får osv.) De ændringer, der foreslås her, har kun til formål at sikre, at der sker en 
passende reduktion af tilladte grænseværdier for restkoncentrationer, selv når ekstrapolering 
anvendes. 

Ændringsforslag 38
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre udbuddet af godkendte 
veterinærlægemidler til behandling af 
tilstande hos arter bestemt til 
fødevareproduktion overvejer udvalget, når 
det gennemfører videnskabelige 
risikovurderinger og udarbejder 
risikostyringsanbefalinger, hvorvidt
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som er fastsat for et 

For at sikre udbuddet af godkendte 
veterinærlægemidler til behandling af 
sygdomme hos arter bestemt til 
fødevareproduktion overvejer agenturet, 
idet det altid tager hensyn til behovet for 
at sikre en højt niveau for beskyttelse af 
folkesundheden, når det gennemfører 
videnskabelige risikovurderinger og 
udarbejder risikostyringsanbefalinger,  
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farmakologisk virksomt stof i en bestemt 
fødevare, kan anvendes i forbindelse med
en anden fødevare hidrørende fra samme 
art, eller som er fastsat for en eller flere 
bestemte arter, kan anvendes i forbindelse 
med andre arter. 

følgende:

a) muligheden for at anvende 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som er fastsat for et 
farmakologisk virksomt stof i en bestemt 
fødevare eller i en anden fødevare 
hidrørende fra samme art, eller   

b) muligheden for at anvende 
maksimalgrænseværdier  for 
restkoncentrationer, som er fastsat for et 
farmakologisk virksomt stof for en eller 
flere bestemte arter, i forbindelse med 
andre arter, eller

c) muligheden for at anvende 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som er fastsat for et 
farmakologisk virksomt stof i en bestemt 
fødevare eller i en anden fødevare 
hidrørende fra én art, til et andet 
fødevareprodukt hidrørende fra andre 
arter.  

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget forsøger at tydeliggøre ekstrapoleringsproceduren.

Ansvaret for ekstrapolering bør ikke påhvile Udvalget for Veterinærlægemidler, men 
agenturet selv, fordi ekstrapolering går ud over rammerne for en ren risikovurdering og også 
hænger sammen med risikostyring (hvilket ligger uden for udvalgets kompetence).

Ændringsforslaget skaber også klarhed over selve begrebet ekstrapolering ved at anføre det 
potentielle anvendelsesområde herfor: mellem forskellige væv, mellem forskellige arter eller 
forskellge arter og væv samtidig,  alt sammen uden at bringe forbrugernes sikkerhed i fare.
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Ændringsforslag 39
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen fastsætter efter samråd 
med agenturet reglerne for, hvorvidt 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som er fastsat for en 
bestemt fødevare, kan anvendes i 
forbindelse med en anden fødevare 
hidrørende fra samme art, eller som er 
fastsat for en eller flere arter, kan
anvendes i forbindelse med andre arter.   
Disse regler fastlægger, hvordan og under 
hvilke omstændigheder videnskabelige 
data vedrørende restkoncentrationer i en 
bestemt fødevare eller i en eller flere arter 
kan anvendes til at fastsætte 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer i andre fødevarer 
eller andre arter.
Disse foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, der supplerer forordningen, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 3. 

Or. es

Begrundelse

Hermed opstilles betingelser for, hvordan Kommissionen kan fastsætte detaljerede regler for 
anvendelse af ekstrapolering. 
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Ændringsforslag 40
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved den videnskabelige risikovurdering 
tages der hensyn til farmakologisk 
virksomme stoffers metabolisme og 
nedbrydning hos relevante dyrearter og til, 
hvilken type og hvor stor en mængde 
restkoncentrationer der kan indtages af 
mennesker gennem et helt liv uden nogen 
mærkbar sundhedsrisiko, udtrykt som 
acceptabel daglig indtagelse (ADI). Der 
kan anvendes andre tilgange til ADI, hvis 
de er fastlagt af Kommissionen i henhold 
til artikel 12, stk. 1.

1. Ved den videnskabelige risikovurdering 
tages der hensyn til farmakologisk 
virksomme stoffers metabolisme,
nedbrydning og udskillelse hos relevante 
dyrearter og til, hvilken type og hvor stor 
en mængde restkoncentrationer der kan 
indtages af mennesker gennem et helt liv 
uden nogen mærkbar sundhedsrisiko, 
udtrykt som acceptabel daglig indtagelse 
(ADI). Der kan anvendes andre tilgange til 
ADI, hvis de er fastlagt af Kommissionen i 
henhold til artikel 12, stk. 1. 

Ved den videnskabelige risikovurdering 
tages der ligeledes hensyn til den 
virkning, som eventuelle 
restkoncentrationer af det virksomme stof 
har med hensyn til miljøsikkerheden. 

Or. en

Ændringsforslag 41
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved den videnskabelige risikovurdering 
tages der hensyn til farmakologisk 
virksomme stoffers metabolisme og 
nedbrydning hos relevante dyrearter og til, 
hvilken type og hvor stor en mængde 
restkoncentrationer der kan indtages af 
mennesker gennem et helt liv uden nogen 
mærkbar sundhedsrisiko, udtrykt som 
acceptabel daglig indtagelse (ADI). Der 
kan anvendes andre tilgange til ADI, hvis 

1. 1. Ved den videnskabelige 
risikovurdering tages der hensyn til 
farmakologisk virksomme stoffers 
metabolisme og nedbrydning hos relevante 
dyrearter og til, hvilken type og hvor stor 
en mængde restkoncentrationer der kan 
indtages af mennesker gennem et helt liv 
uden nogen mærkbar sundhedsrisiko, 
under særlig hensyntagen til synergetiske 
og kumulative virkninger af forskellige 
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de er fastlagt af Kommissionen i henhold 
til artikel 12, stk. 1. 

farmakologisk virksomme stoffer og 
indvirkningen på særligt følsomme 
befolkningsgrupper, udtrykt som 
acceptabel daglig indtagelse (ADI). Der 
kan anvendes andre tilgange til ADI, hvis 
de er fastlagt af Kommissionen i henhold 
til artikel 12, stk. 1. 

Ved risikovurderingen skal principperne 
for sikkerhedsvurdering af fødevarer i 
forordning (EF) nr. 178/2002 følges.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse ved fastsættelsen af fødevareretlige grænseværdier skal der 
medtages en henvisning til sikkerhedskriterierne i forordning (EF) nr. 178/2002, som udgør 
referencegrundlaget for hele lovgivningen om fødevaresikkerhed. Denne forordning sikrer 
bl.a., at der tages hensyn til, at visse befolkningsgrupper er særlig følsomme, og til 
synergetiske og kumulative virkninger. Ændringsforslaget indeholder også en udtrykkelig 
præcisering af disse to yderst vigtige aspekter.

Ændringsforslag 42
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved den videnskabelige risikovurdering 
tages der hensyn til farmakologisk 
virksomme stoffers metabolisme og 
nedbrydning hos relevante dyrearter og til, 
hvilken type og hvor stor en mængde 
restkoncentrationer der kan indtages af 
mennesker gennem et helt liv uden nogen 
mærkbar sundhedsrisiko, udtrykt som 
acceptabel daglig indtagelse (ADI). Der 
kan anvendes andre tilgange til ADI, hvis 
de er fastlagt af Kommissionen i henhold 
til artikel 12, stk. 1.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Ændringsforslag 43
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) risikoen for utilsigtede farmakologiske
eller mikrobiologiske virkninger hos 
mennesker 

b) risikoen for utilsigtede toksikologiske
eller mikrobiologiske virkninger hos 
mennesker 

Or. es

Begrundelse

De toksikologiske risici bør også medtages.

Ændringsforslag 44
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 2 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) type og mængde restkoncentrationer, 
som anses for ikke at udgøre en fare for 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af miljøsikkerheden i den videnskabelige risikovurdering ville sikre en mere 
konsekvent metode og forenkle proceduren.
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Ændringsforslag 45
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis stoffets metabolisme og 
nedbrydning ikke kan vurderes og 
anvendelsen af stoffet har til formål at 
fremme dyrs sundhed og velfærd, kan der 
ved den videnskabelige risikovurdering 
tages hensyn til overvågnings- eller 
eksponeringsdata.

3. Hvis stoffets metabolisme, nedbrydning 
og udskillelse ikke kan vurderes og 
anvendelsen af stoffet har til formål at 
fremme dyrs sundhed og velfærd, kan der 
ved den videnskabelige risikovurdering 
tages hensyn til overvågnings- eller 
eksponeringsdata.

Or. en

Begrundelse

"Udskillelse" bør medtages i miljørisikovurderingen.  

Ændringsforslag 46
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis stoffets metabolisme og 
nedbrydning ikke kan vurderes og 
anvendelsen af stoffet har til formål at 
fremme dyrs sundhed og velfærd, kan der 
ved den videnskabelige risikovurdering 
tages hensyn til overvågnings- eller 
eksponeringsdata.

3. Hvis stoffets metabolisme og 
nedbrydning ikke kan vurderes og 
anvendelsen af stoffet har til formål at 
fremme sundheden, kan der ved den 
videnskabelige risikovurdering tages 
hensyn til overvågnings- eller 
eksponeringsdata.

Or. es

Begrundelse

Principielt bør det være dyrenes sundhed, som er det vigtigste, og der findes næppe  et 
lægemiddel, der kun bidrager til dyrs velfærd og ikke til deres sundhed.
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Ændringsforslag 47
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 7 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre relevante faktorer såsom de 
teknologiske aspekter af 
fødevareproduktion, kontrolmulighederne, 
betingelserne for brug og for anvendelse af 
stofferne i veterinærlægemidler samt 
sandsynligheden for misbrug eller ulovlig 
anvendelse

b) andre relevante faktorer såsom de 
teknologiske aspekter af 
fødevareproduktion, kontrolmulighederne, 
betingelserne for brug og for anvendelse af 
stofferne i veterinærlægemidler samt 
sandsynligheden for misbrug eller ulovlig 
anvendelse; en profylaktisk anvendelse af 
veterinærlægemidler skal også anses som 
misbrug, hvis sygdomme kan styres ved at 
foretage passende og rimelige ændringer 
af opdrætsbetingelserne

Or. en

Ændringsforslag 48
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 7 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre relevante faktorer såsom de 
teknologiske aspekter af 
fødevareproduktion, kontrolmulighederne, 
betingelserne for brug og for anvendelse af 
stofferne i veterinærlægemidler samt 
sandsynligheden for misbrug eller ulovlig 
anvendelse 

b) andre relevante faktorer såsom de 
teknologiske aspekter af fødevare- og 
foderproduktion, kontrolmulighederne, 
betingelserne for brug og for anvendelse af 
stofferne i veterinærlægemidler samt 
sandsynligheden for misbrug eller ulovlig 
anvendelse 

Or. es

Begrundelse

Foderproduktionsprocesserne medtages også, fordi der bør tages hensyn til disse i 
forbindelse med risikoanalysen. Eftersom dyrene ofte får veterinærlægemidlerne i foderet 
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eller drikkevandet, skal risikostyringsanbefalingerne tage højde for, på hvilken måde den til 
rådighed værende teknologi har indflydelse på risikoen. 

Ændringsforslag 49
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 7 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre relevante faktorer såsom de 
teknologiske aspekter af 
fødevareproduktion, kontrolmulighederne, 
betingelserne for brug og for anvendelse af 
stofferne i veterinærlægemidler samt 
sandsynligheden for misbrug eller ulovlig 
anvendelse

b) andre relevante faktorer såsom de 
teknologiske aspekter af 
fødevareproduktion, kontrolmulighederne, 
betingelserne for brug og for anvendelse af 
stofferne i veterinærlægemidler, respekt 
for god veterinærmedicinsk praksis samt 
sandsynligheden for misbrug eller ulovlig 
anvendelse

Or. fr

Begrundelse

Den videnskabelige risikovurdering kan føre til fastsættelse af en MRL-værdi, der er meget 
højere end, hvad der er nødvendigt for, at anvendelsen af veterinærlægemidlet kan ske i 
overensstemmelse med god veterinærmedicinsk praksis. Hvis der tages hensyn til god 
veterinærmedicinsk praksis ved fastsættelse af MRL-værdier, kan der fastsættes 
grænseværdier, som ikke blot sikrer en optimal beskyttelse af folkesundheden, men også gør 
det muligt at undgå overdreven anvendelse af veterinærlægemidler.

Ændringsforslag 50
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 7 - litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) hvorvidt den beregnede 
miljøkoncentration er acceptabel, hvad 
angår beskyttelse af miljøet, og om der 
bør fastsættes betingelser eller 
restriktioner for brugen af det 
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pågældende stof.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde kan stofkoncentrationer udgøre en miljørisiko. Dette hensyn skal medtages i 
risikostyringsanbefalingerne.

Ændringsforslag 51
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturet sikrer, at udvalget afgiver 
udtalelse senest 210 dage efter 
modtagelsen af en gyldig ansøgning, jf. 
artikel 3 og stk. 1 i denne artikel. Hvis 
agenturet inden for en bestemt periode 
anmoder om supplerende oplysninger om 
det pågældende stof, suspenderes denne 
frist, indtil de pågældende oplysninger er 
indgivet.

2. Agenturet sikrer, at udvalget afgiver 
udtalelse senest 210 dage efter 
modtagelsen af en gyldig ansøgning om et 
nyt stof, jf. artikel 3 og stk. 1. Hvis 
agenturet inden for en bestemt periode 
anmoder om supplerende oplysninger om 
det pågældende stof, suspenderes denne 
frist, indtil de pågældende oplysninger er 
indgivet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre øget klarhed.

Ændringsforslag 52
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende gælder for farmakologisk 
virksomme stoffer, som er godkendt til 
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brug i veterinærmedicinske præparater på 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden:
a) Efter høring af agenturet offentliggør 
Kommissionen en tidsplan for 
undersøgelse af disse stoffer tillige med 
tidsfrister for fremlæggelse af de i artikel 
8, stk. 1, omhandlede oplysninger. De for 
markedsføringen af de pågældende 
veterinærmedicinske præparater 
ansvarlige skal sikre, at alle relevante 
oplysninger fremlægges for 
Kommissionen.  De kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne skal 
forelægge Kommissionen alle andre 
relevante oplysninger.
b) Når Kommissionen inden 30 dage har 
sikret sig, at oplysningerne er fremlagt 
forskriftsmæssigt, forelægger den straks 
oplysningerne for agenturet, som afgiver 
udtalelse inden for en frist på 120 dage. 
Hvis agenturet inden for en specificeret 
periode anmoder om supplerende 
oplysninger om det pågældende stof, 
suspenderes denne frist.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer ordlyden i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 
2377/90.

Ændringsforslag 53
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen eller medlemsstaterne 
kan anmode agenturet om en udtalelse 
vedrørende maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer af stoffer, der ikke er 

1. Kommissionen eller medlemsstaterne 
kan anmode agenturet om en udtalelse 
vedrørende maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer af farmakologisk 
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bestemt til anvendelse i 
veterinærlægemidler, og som skal 
markedsføres i Fællesskabet, og for hvilke 
der ikke er blevet indgivet en ansøgning i 
henhold til artikel 3. Artikel 4-8 finder 
anvendelse. 

virksomme stoffer under en af følgende 
omstændigheder:

a) hvis det pågældende stof er godkendt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel i et 
tredjeland, og der ikke er indgivet en 
ansøgning for dette stof i henhold til 
artikel 3, eller
b) hvis det pågældende stof indgår i et 
lægemiddel til anvendelse i 
overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 
2001/82/EF, men der ikke er indgivet en 
ansøgning for dette stof i henhold til 
artikel 3, eller
c) hvis det pågældende stof indgår i et 
biocidholdigt produkt, der anvendes til 
opdræt af dyr, og der skal fastsættes en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer i overensstemmelse 
med artikel 10, stk. 2, nr. ii), litra b), i 
direktiv 98/8/EF.
2. Artikel 4-7 finder anvendelse.
De i stk. 1 nævnte anmodninger om 
udtalelser skal opfylde de krav vedrørende 
form og indhold, der er fastsat af 
Kommissionen, jf. artikel 12, stk. 1.

Or. es

Begrundelse

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 
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Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.

Ændringsforslag 54
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 9 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen eller medlemsstaterne 
kan anmode agenturet om en udtalelse 
vedrørende maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer af stoffer, der ikke er 
bestemt til anvendelse i 
veterinærlægemidler, og som skal 
markedsføres i Fællesskabet, og for hvilke 
der ikke er blevet indgivet en ansøgning i 
henhold til artikel 3. 

1. Kommissionen, medlemsstaterne eller 
en tredjemand, der varetager berettigede 
interesser, kan anmode agenturet om en 
udtalelse vedrørende 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer af stoffer, der ikke er 
bestemt til anvendelse i 
veterinærlægemidler, og som skal 
markedsføres i Fællesskabet, og for hvilke 
der ikke er blevet indgivet en ansøgning i 
henhold til artikel 3. 

Or. en

Begrundelse

I stk. 3 formodes det, at tredjemand også kan indgive ansøgninger, selv om denne mulighed 
ikke er nævnt i stk. 1. Systematisk præcisering.
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Ændringsforslag 55
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 15 dage efter vedtagelsen af den 
endelige udtalelse sender agenturet denne 
til Kommissionen og i givet fald til den 
medlemsstat eller den part, der fremsatte 
anmodningen, sammen med begrundelsen 
for sine konklusioner.

3. Senest 15 dage efter vedtagelsen af den 
endelige udtalelse sender agenturet denne 
til Kommissionen og i givet fald til den 
medlemsstat, der fremsatte anmodningen, 
sammen med begrundelsen for sine 
konklusioner.

Or. en

Begrundelse

Retten til at anmode agenturet om en udtalelse om maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer bør være begrænset til Kommissionen og medlemsstaterne.

Ændringsforslag 56
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for 
godkendte farmakologisk virksomme 
stoffer, for hvilke omkostningerne ved en 
procedure til fastsættelse af 
grænseværdier for restkoncentrationer er 
ude af proportion med den økonomiske 
indtjening på stoffet som følge af 
dyreartens ringe udbredelse eller dens 
ringe økonomiske betydning ("minor 
uses"). Ved en ekstrapolering mellem 
forskellige dyrearter bør der anvendes en 
sikkerhedsfaktor på mindst 10 ved 
fastsættelsen af 
maksimalgrænseværdierne for 
restkoncentrationer.
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Kommissionen kan i overensstemmelse 
med forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 20, stk. 3, fastlægge de nærmere 
krav vedrørende anvendelsen af dette 
stykke.

Or. en

Begrundelse

Ekstrapolering i henhold til artikel 5 løser ikke alle problemer med det ringe udbud af 
veterinærlægemidler, når det gælder dyrearter af mindre økonomisk betydning, eller når det 
som følge af de små omsætningsmængder ville være økonomisk uhensigtsmæssigt at 
gennemføre en procedure for fastsættelse af grænseværdier. Dette ændringsforslag sigter på 
at løse dette reelle problem, der ofte er alvorligt ud fra hensynet til dyrebeskyttelse og 
dyresundhed, idet en mere indgående diskussion dog uden tvivl ville være ønskelig. 

Ændringsforslag 57
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finder Kommissionen, ansøgeren, jf. 
artikel 3, eller en medlemsstat, jf. artikel 9, 
at nye oplysninger nødvendiggør en 
revurdering af en udtalelse af hensyn til 
beskyttelsen af menneskers eller dyrs 
sundhed, kan den/han anmode agenturet 
om en ny udtalelse om de pågældende 
stoffer.

Finder Kommissionen, ansøgeren, jf. 
artikel 3, eller en medlemsstat, jf. artikel 9, 
at nye oplysninger nødvendiggør en 
revurdering af en udtalelse af hensyn til 
beskyttelsen af menneskers eller dyrs 
sundhed eller miljøet, kan den/han anmode 
agenturet om en ny udtalelse om de 
pågældende stoffer.

Or. en
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Ændringsforslag 58
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finder Kommissionen, ansøgeren, jf. 
artikel 3, eller en medlemsstat, jf. artikel 9, 
at nye oplysninger nødvendiggør en 
revurdering af en udtalelse af hensyn til 
beskyttelsen af menneskers eller dyrs 
sundhed, kan den/han anmode agenturet 
om en ny udtalelse om de pågældende 
stoffer. 

Finder Kommissionen, enhver, der har 
indgivet en anmodning om udtalelse, jf. 
artikel 3, eller en medlemsstat, jf. artikel 9, 
at nye oplysninger nødvendiggør en
revurdering af en udtalelse af hensyn til 
beskyttelsen af menneskers eller dyrs 
sundhed, kan den/han anmode agenturet 
om en ny udtalelse om de pågældende 
stoffer. 

Anmodningen skal ledsages af en 
redegørelse for det spørgsmål, der skal 
behandles. Artikel 8, stk. 2 og 4, eller 
artikel 9, stk. 2 og 3, finder anvendelse på 
den nye udtalelse. 

Anmodningen skal ledsages af en 
redegørelse for det spørgsmål, der skal 
behandles. Artikel 8, stk. 2 - 4, eller artikel 
9, stk. 2 og 3, finder anvendelse på den nye 
udtalelse. 

Or. es

Begrundelse

Den nye tekst, der foreslås, gør det tydeligt, hvem og under hvilke omstændigheder der kan 
anmode om en revurdering, nemlig:

- de, der i henhold til artikel 3 har anmodet om en vurdering, kan anmode om en revurdering, 
og

- Kommissionen og medlemsstaterne kan anmode om revurdering ikke blot af de vurderinger, 
som de har foranlediget i henhold til artikel 9, men også af vurderinger, som tredjemand har 
anmodet om i henhold til artikel 3.

Ændringsforslag 59
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager i samråd med 1. Kommissionen vedtager i samråd med 
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agenturet og efter forskriftsproceduren i 
artikel 20, stk. 2, følgende:

agenturet bestemmelser om:

Or. en

Ændringsforslag 60
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelserne træffes i tilfælde af litra a) 
efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 
2, og i tilfælde af litra b) efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelsen af de metoder, der skal anvendes til risikovurdering og risikostyring, er et 
kerneaspekt ved denne forordning, hvorfor Europa-Parlamentet bør inddrages i vedtagelsen. 
Det foreslås derfor at skifte fra forskriftsproceduren til forskriftsproceduren med kontrol. Den 
samme procedure skal desuden anvendes for afgørelser om ekstrapolering i henhold til stk. 2.

Ændringsforslag 61
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager i samråd med 
agenturet regler vedrørende anvendelsen af 
en maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer, der er fastsat for en 
bestemt fødevare, i forbindelse med en 
anden fødevare fra samme art, eller som er 
fastsat for en eller flere bestemte arter, i 
forbindelse med andre arter, jf. artikel 5.

2.«I overensstemmelse med artikel 5, 
stk. 1a, vedtager Kommissionen i samråd 
med agenturet foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning ved at 
supplere den, jf. forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 3.
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Disse regler bestemmer, hvordan og 
under hvilke omstændigheder 
videnskabelige data om 
restkoncentrationer i en bestemt fødevare 
eller i en eller flere bestemte arter kan 
anvendes til fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer i andre fødevarer 
eller arter.
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 20, stk. 3.

Or. es

Ændringsforslag 62
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen klassificerer de 
farmakologisk virksomme stoffer, for 
hvilke agenturet har afgivet udtalelse om 
maksimalgrænseværdien for 
restkoncentrationer i henhold til artikel 4, 9 
eller 10. 

1. Kommissionen klassificerer de 
farmakologisk virksomme stoffer, for 
hvilke agenturet har afgivet udtalelse om 
maksimalgrænseværdien for 
restkoncentrationer i henhold til artikel 4, 9 
eller 10 og om miljøkoncentrationen i 
henhold til artikel 4 og 10. 

Or. en

Begrundelse

Som følge af ændringsforslag 3 til artikel 4 og ændringsforslag 10 til artikel 10. 
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Ændringsforslag 63
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klassifikationen skal indeholde en liste 
over farmakologisk virksomme stoffer og 
de terapeutiske grupper, de tilhører. I 
forbindelse med klassifikationen skal der 
desuden for hvert af disse stoffer fastsættes 
følgende:

2. Klassifikationen vedrørende 
fødevaresikkerheden skal indeholde en 
liste over farmakologisk virksomme stoffer 
og de terapeutiske grupper, de tilhører. I 
forbindelse med klassifikationen skal der 
desuden for hvert af disse stoffer fastsættes 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 64
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 2 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at der ikke er fastsat en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer,  

c) at der ikke er behov for at fastsætte en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer,  

Or. es

Begrundelse

Formålet er at skabe større klarhed. Litraet vedrører stoffer, der anses for harmløse. Med den 
hidtidige ordlyd omfattede dette litra andre stoffer, for hvilke der af mangel på oplysninger 
eller af andre årsager ikke havde kunnet fastsættes en sikker grænseværdi.
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Ændringsforslag 65
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 2 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et forbud mod administration af stoffet. d) et forbud mod forekomst af et stof eller 
rester heraf i et animalsk produkt.

Or. fr

Begrundelse

Hvis forekomst af et stof eller rester heraf i fødevarer af animalsk oprindelse er farlig for 
menneskers sundhed, uanset i hvilken mængde, må det forbydes at markedsføre produkter, 
hvori stoffet kan påvises. Det er ikke nok at forbyde anvendelse af stoffet. Desuden kan EU 
ikke forbyde anvendelse af et stof i tredjelande, så denne ordlyd ville betyde, at et stof kun kan 
forbydes i EU-produkter og ikke i importerede produkter.

Ændringsforslag 66
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed som følge af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10 eller som følge af 
Fællesskabets stemmeafgivelse i Codex 
Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel. I 
sidstnævnte tilfælde er en yderligere 
vurdering fra agenturet ikke påkrævet. 

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed på grundlag af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10, eller hvis Codex 
Alimentarius-Kommissionen uden 
indsigelse fra Fællesskabets side vedtager
en maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel. I 
sidstnævnte tilfælde er en yderligere 
vurdering fra agenturet ikke påkrævet. 

Or. es
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Begrundelse

Formålet er at skabe klarhed over to punkter.

Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer er redskaber til risikoforvaltning og bør 
revideres så ofte, det anses for nødvendigt, for at de kan opfylde deres mission,, nemlig at 
garantere forbrugersikkerheden.

EU vedtager  Codex' maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, når Codex har 
godkendt dem uden forbehold fra EU's side. Det forhold, at EU går ind for disse 
maksimalgrænseværdier må ikke føre til, at de vedtages automatisk, hvis de ikke til sidst 
godkendes i Codex.

Ændringsforslag 67
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed som følge af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10 eller som følge af 
Fællesskabets stemmeafgivelse i Codex 
Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel. I 
sidstnævnte tilfælde er en yderligere 
vurdering fra agenturet ikke påkrævet.

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed: 

a) som følge af en udtalelse fra agenturet i 
henhold til artikel 4, 9 eller 10, eller
b) som følge af Fællesskabets 
stemmeafgivelse i Codex Alimentarius for 
fastsættelse af en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel, 
forudsat at de videnskabelige oplysninger, 
der er under overvejelse er blevet stillet til 
rådighed for Fællesskabets repræsentant i 
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Codex Alimentarius før afstemningen i 
Codex Alimentarius-Kommissionen. I så
tilfælde er en yderligere vurdering fra 
agenturet ikke påkrævet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at øge gennemsigtigheden i Codex Alimentarius' 
afgørelser.

Ændringsforslag 68
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed som følge af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10 eller som følge af 
Fællesskabets stemmeafgivelse i Codex 
Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel. I 
sidstnævnte tilfælde er en yderligere 
vurdering fra agenturet ikke påkrævet.

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed som følge af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10 eller som følge af 
Fællesskabets stemmeafgivelse i Codex 
Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel. I 
sidstenævnte tilfælde kan Fællesskabet 
kun give stemme for, hvis der er 
gennemført en videnskabelig 
risikovurdering som beskrevet i artikel 6, 
og de i artikel 7 anførte 
risikostyringsanbefalinger er blevet 
fastsat. En yderligere vurdering fra 
agenturet er derfor ikke påkrævet.

Or. fr
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Begrundelse

Drøftelserne i Codex eller i andre internationale organismer må ikke tjene som påskud for at 
indføre mindre strenge grænseværdier end dem, der indføres i Europa.

Ændringsforslag 69
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed som følge af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10 eller som følge af 
Fællesskabets stemmeafgivelse i Codex 
Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel. I 
sidstnævnte tilfælde er en yderligere 
vurdering fra agenturet ikke påkrævet. 

3. 3. Der fastsættes en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed som følge af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10. Maksimalgrænseværdier, 
som Fællesskabet har godkendt for et 
farmakologisk virksomt stof, der er 
beregnet til at blive anvendt i et 
veterinærlægemiddel i Codex 
Alimentarius, skal være i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
gældende sundhedsbeskyttelse. En 
yderligere vurdering fra agenturet, der er 
nødvendig for sundhedsbeskyttelsen i det 
mindste med hensyn til mulige 
synergetiske og kumulative virkninger af 
forskellige farmakologisk virksomme 
stoffer, er påkrævet, hvis agenturet eller 
medlemsstaternes kompetente organer 
nærer betænkeligheder med hensyn til 
sundhedsbeskyttelsen.

Or. en

Begrundelse

Hvis der fremkommer ny viden om et stofs risici, skal det også ved Codex-værdier være muligt 
at anmode om en ny vurdering. Dette ændringsforslag tjener i det væsentlige som en 
præcisering. 



AM\705998DA.doc 39/64 PE400.626v01-00

DA

Ændringsforslag 70
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Før Kommissionen godkender 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer i Codex Alimentarius 
skal proceduren i henhold til artikel 21, 
stk. 3, anvendes. Kommissionen må kun 
tilslutte sig fastsættelsen af 
maksimalgrænseværdier i Codex 
Alimentarius, hvis disse garanterer en 
tilsvarende grad af sikkerhed for 
menneskets sundhed som 
fællesskabslovgivningen. Der skal tages 
hensyn til artikel 13, litra e), i forordning 
(EF) nr. 178/2002.

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen af grænseværdier for restkoncentrationer i Codex Alimentarius er - i 
modsætning til rent fællesskabsinterne afgørelser - kun i meget begrænset omfang underlagt 
demokratisk eller parlamentarisk kontrol. Afgørelser i forbindelse med Codex bør derfor være 
omfattet af de samme krav til procedure og inddragelse som fællesskabsinterne beslutninger. 

Codex-værdier skal garantere om ikke et identisk så dog i det mindste et sammenligneligt 
sikkerhedsniveau. Dette sikres også ved hjælp af henvisningen til forordning (EF) nr. 
178/2002.

Ændringsforslag 71
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan fastsættes en foreløbig 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 

4. Der kan fastsættes en foreløbig 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
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virksomt stof i tilfælde, hvor de 
videnskabelige data er ufuldstændige, 
forudsat at der ikke er grund til at antage, 
at restkoncentrationer af det pågældende 
stof inden for den foreslåede grænse udgør 
en sundhedsfare for mennesker.

virksomt stof i tilfælde, hvor de 
videnskabelige data er ufuldstændige, 
forudsat at der ikke er grund til at antage, 
at restkoncentrationer af det pågældende 
stof inden for den foreslåede grænse udgør 
en sundhedsrisiko for mennesker. Til 
grund for risikovurderingen skal lægges 
principperne i artikel 6 og de 
bestemmelser, der er fastsat i artikel 12.

Den foreløbige maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer skal gælde i en bestemt 
periode, som ikke må overstige fem år. 
Denne periode kan forlænges én gang med 
en periode på højst to år, hvis det er 
godtgjort, at forlængelsen vil gøre det 
muligt at afslutte igangværende 
videnskabelige undersøgelser.

Den foreløbige maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer skal gælde i en bestemt 
periode, som ikke må overstige tre år. 
Denne periode kan forlænges én gang med 
en periode på højst to år, hvis det er 
godtgjort, at forlængelsen vil gøre det 
muligt at afslutte igangværende 
videnskabelige undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

En gyldighedsperiode på fem år for en foreløbig godkendelse er for lang. Som regel har de 
berørte stoffer gennemgået en godkendelses- eller en anden testprocedure inden tre år, hvilket 
betyder, at de nødvendige resultater så skulle foreligge.  Dette er en længere periode end den, 
der gælder for fastsættelsen af værdier ved en normal procedure.

Ændringsforslag 72
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 6 - indledning og litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Administration af et stof til dyr bestemt 
til fødevareproduktion forbydes som følge 
af en udtalelse i henhold til artikel 4, 9 eller 
10 under følgende omstændigheder:

6. Forekomst af et stof eller rester heraf i 
et animalsk produkt forbydes på grundlag 
af udtalelse afgivet i henhold til artikel 4, 9 
eller 10 under følgende omstændigheder:

a) hvis enhver anvendelse af det
farmakologisk virksomme stof på dyr 
bestemt til fødevareproduktion udgør en 
sundhedsfare for mennesker

a) hvis enhver forekomst af det 
farmakologisk virksomme stof eller rester 
heraf i fødevarer af animalsk oprindelse
udgør en sundhedsfare for mennesker
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Or. fr

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 13, stk. 2, litra d).

Ændringsforslag 73
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 6 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis enhver anvendelse af det 
farmakologisk virksomme stof på dyr 
bestemt til fødevareproduktion udgør en 
sundhedsfare for mennesker

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

   

(Vedrører ikke den danske tekst)    

Ændringsforslag 74
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Klassifikation med henblik på 

miljøsikkerhed
1. Klassifikationen med henblik på 
miljøsikkerhed omfatter en liste over 
farmakologisk virksomme stoffer og i 
forbindelse med hvert enkelt af disse 
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stoffer fastsættelse af følgende:
a) en maksimal miljøkoncentration 
a) en foreløbig maksimal 
miljøkoncentration
c) at der ikke er fastsat en maksimal 
miljøkoncentration
d) et forbud mod anvendelse af stoffet.
2. Der fastsættes en maksimal 
miljøkoncentration, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed ifølge en udtalelse 
fra agenturet i henhold til artikel 4 eller 
10.
3. Der kan fastsættes en foreløbig 
maksimal miljøkoncentration for et 
farmakologisk virksomt stof i tilfælde, 
hvor de videnskabelige data er 
ufuldstændige, forudsat at der ikke er 
grund til at antage, at restkoncentrationer 
af det pågældende stof inden for den 
foreslåede grænse udgør en fare for 
miljøet. Den foreløbige maksimale 
miljøkoncentration gælder i en bestemt 
periode, som ikke må overstige fem år. 
Denne periode kan forlænges én gang 
med en periode på højst to år, hvis det er 
godtgjort, at forlængelsen vil gøre det 
muligt at afslutte igangværende 
videnskabelige undersøgelser.
4. Der fastsættes ikke nogen maksimal 
miljøkoncentration, hvis det som følge af 
en udtalelse i henhold til artikel 4 eller 10 
ikke er nødvendigt af hensyn til 
miljøbeskyttelsen.
5. Anvendelse af et stof til dyr bestemt til 
fødevareproduktion forbydes ifølge en 
udtalelse i henhold til artikel 4 eller 10 
under følgende omstændigheder:
a) hvis enhver anvendelse af det 
farmakologisk virksomme stof på dyr 
bestemt til fødevareproduktion udgør en 
uacceptabel risiko for miljøet
b) hvis der ikke kan drages nogen endelig 
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konklusion, for så vidt angår 
virkningerne af restkoncentrationer af 
stoffet for miljøsikkerheden.
6. Såfremt det anses det for nødvendigt af 
hensyn til miljøbeskyttelsen, skal 
klassifikationen også indeholde 
betingelser og restriktioner for brug og 
for anvendelse af et farmakologisk 
virksomt stof i veterinærlægemidler, for 
hvilket der gælder en maksimal 
miljøkoncentration, eller for hvilket der 
ikke er fastsat en maksimal 
miljøkoncentration.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre en ensartet fremgangsmåde, undgå unødigt 
spild af ressourcer og forenkle proceduren for miljørisikovurdering af veterinærlægemidler.

Ændringsforslag 75
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Hasteprocedure for agenturets afgivelse 

af udtalelse
I specifikke tilfælde, når det af hensyn til 
beskyttelse af folkesundheden, 
dyresundheden eller dyrevelfærden er 
nødvendigt med hurtig godkendelse af et 
veterinærlægemiddel eller et biocidholdigt 
produkt, kan Kommissionen, enhver, der 
har anmodet om en udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 3, eller en 
medlemsstat anmode agenturet om at 
anvende en hasteprodecure til vurdering 
af maksimalgrænseværdien for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
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virksomt stof i de pågældende produkter. 
Anmodningens form og indhold fastsættes 
af Kommissionen i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 12, stk. 1.
Uanset bestemmelserne i artikel 9, stk. 2 
og i artikel 8, stk. 2, sikrer agenturet sig, 
at udvalget kan afgive sin udtalelse inden 
for en frist på 150 dage efter 
anmodningens modtagelse.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre en hasteprocedure til særligt hastende tilfælde, hvor en alvorlig 
sygdom skal bekæmpes på grund af dens indvirkning på dyrs sundhed eller velfærd, og ikke 
kan bekæmpes med godkendte lægemidler. Den almindelige procedure til fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer hæmmer en hurtig indgriben til bekæmpelse 
af sygdommen.

Ændringsforslag 76
Avril Doyle

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på den i artikel 13 
omhandlede klassifikation udarbejder 
Kommissionen et udkast til forordning 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
agenturets udtalelse, jf. artikel 4, artikel 9, 
stk. 1, eller artikel 10. Kommissionen 
udarbejder også et udkast til forordning 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
resultatet af Fællesskabets stemmeafgivelse 
i Codex Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer, jf. artikel 13, stk. 3.

1. Med henblik på den i artikel 13 
omhandlede klassifikation udarbejder 
Kommissionen udkast til forordning senest 
30 dage efter modtagelsen af agenturets
udtalelse, jf. artikel 4, artikel 9, stk. 1, eller 
artikel 10. Kommissionen udarbejder også 
udkast til forordning senest 30 dage efter 
modtagelsen af resultatet af Fællesskabets 
stemmeafgivelse i Codex Alimentarius for 
fastsættelse af en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, jf. artikel 13, stk. 3.

○Er udkastet til forordning ikke i 
overensstemmelse med agenturets 
udtalelse, giver Kommissionen en 
detaljeret redegørelse for grundene til 

Er udkastene til forordning ikke i 
overensstemmelse med agenturets 
udtalelse, giver Kommissionen en 
detaljeret redegørelse for grundene til 
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forskellene. forskellene.

Or. en

Begrundelse

Der anvendes pluralis her for at beskrive både maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer og for miljøet.

Ændringsforslag 77
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på den i artikel 13 
omhandlede klassifikation udarbejder 
Kommissionen et udkast til forordning 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
agenturets udtalelse, jf. artikel 4, artikel 9, 
stk. 1, eller artikel 10. Kommissionen 
udarbejder også et udkast til forordning 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
resultatet af Fællesskabets 
stemmeafgivelse i Codex Alimentarius for 
fastsættelse af en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, jf. artikel 13, stk. 3. 

1. Med henblik på den i artikel 13 
omhandlede klassifikation udarbejder 
Kommissionen et udkast til forordning 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
agenturets udtalelse, jf. artikel 4, artikel 9, 
stk. 1, eller artikel 10. Kommissionen 
udarbejder også et udkast til forordning 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
resultatet af Codex Alimentarius-
Kommissionens vedtagelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer, uden indsigelse fra 
Fællesskabets side, jf. artikel 13, stk. 3.

Er udkastet til forordning ikke i 
overensstemmelse med agenturets 
udtalelse, giver Kommissionen en 
detaljeret redegørelse for grundene til 
forskellene. 

Or. es
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Ændringsforslag 78
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når agenturet anmodes om en 
udtalelse, og udkastet til forordning ikke i 
overensstemmelse med denne udtalelse, 
giver Kommissionen en detaljeret 
redegørelse for årsagerne til denne 
forskel. 

Or. es

Begrundelse

Det tidligere stk. 1 i denne artikel splittes for tydelighedens skyld op i to stykker.

Ændringsforslag 79
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte forordning vedtages 
af Kommissionen efter 
forskriftsproceduren i artikel 20, stk. 2, og 
senest 30 dage efter afslutningen af denne 
procedure. 

2. Den i stk. 1 nævnte forordning vedtages 
af Kommissionen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 20, stk. 3, og senest 90 dage efter 
afslutningen af denne procedure.

Or. en

Begrundelse

Det forekommer passende at anvende forskriftsproceduren med kontrol i dette tilfælde. 
Fristen bør forlænges for at give Europa-Parlamentet mulighed for at deltage på passende 
vis.
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Ændringsforslag 80
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i stk. 1 nævnte forordning 
vedtages af Kommissionen efter 
forskriftsproceduren i artikel 20, stk. 2, og 
senest 30 dage efter afslutningen af denne 
procedure. 

Or. es

Begrundelse

Som følge af opsplitningen af stk. 1 i to stykker, bliver det tidligere stk. 2 til stk. 3.

Ændringsforslag 81
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 14 - stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. I tilfælde af anvendelse af den i artikel 
13a nævnte hasteprocedure, vedtager 
Kommissionen den i stk. 1 omtalte 
forordning senest 15 dage efter 
afslutningen af den i artikel 20, stk. 2, 
nævnte forskriftsprocedure.

Or. es

Begrundelse

Indførelsen af hasteproceduren gør det nødvendigt at indføje dette stykke.



PE400.626v01-00 48/64 AM\705998DA.doc

DA

Ændringsforslag 82
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Analysemetoder udgår
Agenturet rådfører sig med EF-
referencelaboratorier, som er udpeget af 
Kommissionen til laboratorieanalyse af 
restkoncentrationer i henhold til 
forordning (EF) nr. 882/2004, vedrørende 
egnede analysemetoder til påvisning af 
restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer i henhold til artikel 
13. Agenturet stiller de pågældende 
metoder til rådighed for de EF-
referencelaboratorier og nationale 
referencelaboratorier, der er udpeget i 
henhold til forordning (EF) nr. 882/2004. 

Or. es

Begrundelse

Denne artikel flyttes og indsættes som artikel 18 i afsnit IV om afsluttende bestemmelser.

Ændringsforslag 83
Marios Matsakis

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Agenturet rådfører sig med EF-
referencelaboratorier, som er udpeget af 
Kommissionen til laboratorieanalyse af 
restkoncentrationer i henhold til forordning 
(EF) nr. 882/2004, vedrørende egnede 
analysemetoder til påvisning af 

Agenturet rådfører sig med EF-
referencelaboratorier, som er udpeget af 
Kommissionen til laboratorieanalyse af 
restkoncentrationer i henhold til forordning 
(EF) nr. 882/2004, vedrørende egnede og 
harmoniserede analysemetoder til 
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restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat 
maksimalgrænseværdier for
restkoncentrationer i henhold til artikel 13. 
Agenturet stiller de pågældende metoder til 
rådighed for de EF-referencelaboratorier 
og nationale referencelaboratorier, der er 
udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 
882/2004.

påvisning af restkoncentrationer af 
farmakologisk virksomme stoffer, for 
hvilke der er fastsat 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer i henhold til artikel 13. 
Agenturet stiller de pågældende metoder til 
rådighed for de EF-referencelaboratorier 
og nationale referencelaboratorier, der er 
udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 
882/2004.

Or. en

Ændringsforslag 84
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke forbyde eller 
forhindre import og markedsføring af 
animalske fødevarer af grunde, der 
vedrører maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, hvis bestemmelserne i 
denne forordning og dens 
gennemførelsesbestemmelser er overholdt.

Medlemsstaterne forbyder import og 
markedsføring af fødevarer af animalsk 
oprindelse, der indeholder rester af 
farmakologisk virksomme stoffer, som 
ikke er klassificeret i overensstemmelse 
med artikel 13, stk. 2, litra a), b) eller c).

Or. fr
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Begrundelse

 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.

Ændringsforslag 85
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fri bevægelighed for fødevarer 

Medlemsstaterne må ikke forbyde eller 
forhindre import og markedsføring af 
animalske fødevarer af grunde, der 
vedrører maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, hvis bestemmelserne 
i denne forordning og dens 
gennemførelsesbestemmelser er overholdt. 

Hvis de grundlæggende videnskabelige 
data for de pågældende stoffer er til 
rådighed, anmoder Kommissionen Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
om en risikovurdering med henblik på at 
afgøre, om referencegrundlaget for tiltag 
er tilstrækkeligt til at beskytte menneskers 
sundhed. I så fald sørger Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet for, at 
udtalelsen meddeles Kommissionen senest 
210 dage efter modtagelse af 
anmodningen. 

Or. es

Artikel 18, stk. 2, i Kommissionens forslag

Begrundelse

Eftersom dette er et spørgsmål af almen karakter, giver det bedre mening at anbringe det i 
dette afsnit.
Referencegrundlaget for tiltag (RPA) ophører med kun at være et risikostyringsredskab i 
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forbindelse med importerede fødevarer og kommer til at spille en vigtig rolle i den interne 
handel. Derfor skal medlemsstaterne udtrykkeligt være forpligtede til ikke under henvisning 
til maksimalgrænseværdier eller referencegrundlag for tiltag at opstille hindringer for den 
frie bevægelighed for fødevarer, som opfylder bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 16 og 18 bytter plads - se ændringsforslag 95 til artikel 18.

Ændringsforslag 86
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 16 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastsættelse af tolerancetærskler for 
importerede fødevarer må ikke føre til 
mere favorable administrative 
foranstaltninger for producenter i 
tredjelande end for EU-producenter, i 
tilfælde af at sidstnævnte er underkastet et 
totalt forbud mod anvendelse af 
lægemidler og mod forekomst af rester 
heraf i fødevarerne.
Som følge heraf forbydes det af hensyn til 
folkesundheden at importere fødevarer 
fra tredjelande, der indeholder rester af 
stoffer, som er forbudt i EU.  

Or. fr

Begrundelse

Som eksempel kan nævnes Nifursol og andre arsenikbaserede stoffer, der er forbudt i EU, 
men som i vidt omfang anvendes i USA, navnlig til bekæmpelse af typhlohepatitis hos 
kalkuner. På nuværende tidspunkt råder kalkunavlere i EU ikke over noget produkt til 
bekæmpelse af typhlohepatitis.  Det er ikke desto mindre muligt at importere kød fra kalkuner, 
som har fået nifursol og andre arsenikbaserede stoffer, fra USA eller Brasilien, hvilket er til 
skade for EU's producenter.
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Ændringsforslag 87
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Anvendelse af ikke-klassificerede stoffer

Det er forbudt at anvende 
veterinærlægemidler, der indeholder 
farmakologisk virksomme stoffer, som 
ikke er anført i bilaget, til dyr, der 
anvendes til fødevareproduktion. 
Undtaget er kliniske forsøg, der er 
godkendt af de behørige nationale 
myndigheder, efter at der er blevet ansøgt 
herom, eller de er godkendt i henhold til 
den relevante lovgivning, forudsat at 
fødevarer fremstillet af dyr, der anvendes í 
sådanne forsøg, ikke indeholder nogen 
restkoncentrationer, der er skadelige for 
menneskers sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 88
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Overskrift III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

REFERENCEGRUNDLAG FOR 
TILTAG 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 89
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principperne for risikovurdering i 
henhold til artikel 4 til 8 finder 
anvendelse med henblik på at sikre et højt 
niveau af sundhedsbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 90
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
regelmæssigt på baggrund af den 
teknologiske udvikling.

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
på baggrund af alle nye oplysninger 
vedrørende beskyttelse af menneskers 
sundhed og fødevarekæden.

Or. fr

Begrundelse

 De laveste grænseværdier for påvisning af rester, som kaldes "referencegrundlag for tiltag" i 
forslaget til forordning, bør om nødvendigt også revurderes på baggrund af det 
videnskabelige fremskridt, navnlig hvis visse stoffer viser sig at være farlige for 
folkesundheden.
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Ændringsforslag 91
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
regelmæssigt på baggrund af den
teknologiske udvikling.

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
regelmæssigt på baggrund af den 
teknologiske udvikling og nye oplysninger, 
der skal tages i betragtning i forbindelse 
med vurderingen af risici for menneskers 
sundhed.

Or. fr

Begrundelse

Det er også nødvendigt at tage hensyn til risikoen for menneskers sundhed i forbindelse med 
indførelse af et referencegrundlag for tiltag. En revision heraf bør således ikke kun tage 
hensyn til den teknologiske udvikling.

Ændringsforslag 92
Marios Matsakis

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
regelmæssigt på baggrund af den 
teknologiske udvikling.

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
regelmæssigt på baggrund af den 
teknologiske udvikling og/eller enhver ny 
oplysning om beskyttelse af menneskers 
sundhed og fødevarekæden.

Or. en
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Ændringsforslag 93
María Sornosa Martínez

Forslag til forordning
Artikel 17 - stk. 1 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
regelmæssigt på baggrund af den 
teknologiske udvikling. 

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
regelmæssigt på baggrund af den 
teknologiske og videnskabelige udvikling. 

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt også at tage hensyn til det videnskabelige fremskridt. Denne artikel bliver 
til artikel 15.

Ændringsforslag 94
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Animalske fødevarer, der indeholder 
farmakologisk virksomme stoffer, for 
hvilke der ikke er fastsat nogen 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, må ikke 
markedsføres. Dette forbud gælder også, 
hvis der er fastsat særlige 
påvisningsgrænser for sådanne stoffer i 
andre fællesskabsbestemmelser, og disse 
påvisningsgrænser overskrides.

Or. en

Begrundelse

Det er sandsynligt, at de afgørelser, der træffes i henhold til denne bestemmelse, i væsentlig 
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grad tage sigte på handelsmæssige aspekter. Det kan ikke i sig selv afvises, at de væsentlige 
principper for risikovurdering og sundhedsbeskyttelse også fortsat skal være garanteret i 
disse tilfælde. 

Ændringsforslag 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Forslag til forordning
Artikel 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoder til fastlæggelse af 
referencegrundlaget for tiltag 

Fri bevægelighed for fødevarer 

1. Referencegrundlaget for tiltag baseres 
på indholdet af en analysand i en prøve, 
som et referencelaboratorium, der er 
udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 
882/2004, kan påvise og bekræfte ved 
hjælp af en analysemetode, som er 
valideret efter Fællesskabets krav. I den 
forbindelse rådgiver det relevante EF-
referencelaboratorium Kommissionen 
med hensyn til gennemførelsen af 
analysemetoderne. 

Medlemsstaterne må ikke forbyde eller 
forhindre import og markedsføring af 
animalske fødevarer af grunde, der 
vedrører maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer eller 
referenceværdier for tiltag, hvis 
bestemmelserne i denne forordning og
dens gennemførelsesbestemmelser er 
overholdt. 

2. Kommissionen kan anmode Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
om en risikovurdering med henblik på at 
afgøre, om referencegrundlaget for tiltag 
er tilstrækkeligt til at beskytte menneskers 
sundhed. I så fald sørger Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet for, at 
udtalelsen afgives senest 210 dage efter 
modtagelsen af anmodningen. 
3. Ved risikovurderingen tages der hensyn 
til regler, som skal vedtages af 
Kommissionen i samråd med Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. 
Disse foranstaltninger, der har til formål 
at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning ved at supplere den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 21, stk. 3. 
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Or. es

Artikel 16 i Kommissionens forslag

Begrundelse

Af hensyn til en større sikkerhed i forbindelse med de referencegrundlag for tiltag, der 
fastsættes, skal (ikke "kan") Kommissionen obligatorisk anmode Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet om en udtalelse vedrørende alle de stoffer, for hvilke der 
fastsættes referencegrundlag for tiltag, hvis de grundlæggende videnskabelige oplysninger 
foreligger.

Artikel 16 og 18 bytter plads, se ændringsforslag 85 til artikel 16.

Ændringsforslag 96
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Referencegrundlaget for tiltag baseres på 
indholdet af en analysand i en prøve, som 
et referencelaboratorium, der er udpeget i 
henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, 
kan påvise og bekræfte ved hjælp af en 
analysemetode, som er valideret efter 
Fællesskabets krav. I den forbindelse 
rådgiver det relevante EF-
referencelaboratorium Kommissionen med 
hensyn til gennemførelsen af 
analysemetoderne.

1. Referencegrundlaget for tiltag baseres på 
indholdet af en analysand i en prøve, som i 
det mindste skal påvises og bekræftes af 
et referencelaboratorium, der er udpeget i 
henhold til forordning (EF) nr. 882/2004, 
ved hjælp af en analysemetode, som er 
valideret efter Fællesskabets krav. I den 
forbindelse rådgiver det relevante EF-
referencelaboratorium Kommissionen med 
hensyn til gennemførelsen af 
analysemetoderne.

Or. fr

Begrundelse

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 



PE400.626v01-00 58/64 AM\705998DA.doc

DA

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.

Ændringsforslag 97
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen fastsætter 
referencegrundlaget for tiltag efter en 
analyse af risikoen for, at det pågældende 
stof og rester heraf findes i produkter af 
animalsk oprindelse.  

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte et referencegrundlag, der ikke blot tager hensyn til laboratoriernes 
detektionsevne, men også til en risikoanalyse. Det giver mulighed for at tolerere en utilsigtet, 
men uundgåelig forekomst af restkoncentrationer (opstået som følge af miljøforurening eller 
forekomsten af en naturlig metabolit - jf. betragtning 21), der ikke udgør nogen risiko for 
menneskers sundhed, og som forbrugerne kun eksponeres for i ubetydelig grad, men som der 
kan påvises spor af i fødevarer af animalsk oprindelse, uden at der er blevet fastsat en 
maksimalgrænseværdi for restkoncentration. 

Ændringsforslag 98
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan anmode Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
om en risikovurdering med henblik på at 
afgøre, om referencegrundlaget for tiltag 

udgår
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er tilstrækkeligt til at beskytte menneskers 
sundhed. I så fald sørger Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet for, at 
udtalelsen afgives senest 210 dage efter 
modtagelsen af anmodningen.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 96 til artikel 18, stk. 1.

Ændringsforslag 99
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan anmode Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
om en risikovurdering med henblik på at 
afgøre, om referencegrundlaget for tiltag er 
tilstrækkeligt til at beskytte menneskers 
sundhed. I så fald sørger Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet for, at 
udtalelsen afgives senest 210 dage efter 
modtagelsen af anmodningen.

2. Kommissionen anmoder Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
om en risikovurdering med henblik på at 
afgøre, om referencegrundlaget for tiltag er 
tilstrækkeligt til at beskytte menneskers 
sundhed. I så fald sørger Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet for, at 
udtalelsen afgives senest 210 dage efter 
modtagelsen af anmodningen.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte et referencegrundlag, der ikke blot tager hensyn til laboratoriernes 
detektionsevne, men også til en risikoanalyse. Det giver mulighed for at tolerere en utilsigtet, 
men uundgåelig forekomst af restkoncentrationer (opstået som følge af miljøforurening eller 
forekomsten af en naturlig metabolit - jf. betragtning 21), der ikke udgør nogen risiko for 
menneskers sundhed, og som forbrugerne kun eksponeres for i ubetydelig grad, men som der 
kan påvises spor af i fødevarer af animalsk oprindelse, uden at der er blevet fastsat en 
maksimalgrænseværdi for restkoncentration. 
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Ændringsforslag 100
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 3 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved risikovurderingen tages der hensyn 
til regler, som skal vedtages af 
Kommissionen i samråd med Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 96 til artikel 18, stk. 1.

Ændringsforslag 101
Marios Matsakis

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 3 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved risikovurderingen tages der hensyn 
til regler, som skal vedtages af 
Kommissionen i samråd med Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

3. Ved risikovurderingen tages der hensyn 
til relevante videnskabelige bestemmelser, 
som skal vedtages af Kommissionen i 
samråd med Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Markedsføring

Overskrides maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer eller 
referencemængder, der er fastsat i 
henhold til denne forordning, må 
produktet ikke markedsføres som fødevare 
eller forarbejdes til fødevarer eller 
blandes med fødevarer.

Or. en

Begrundelse

Der bør være retlige konsekvenser af at overskride grænse- og referenceværdier. Et forbud 
mod markedsføring og blanding forekommer at være en passende foranstaltning og gør det 
lettere for kontrolmyndigheden at træffe en afgørelse på stedet.

Ændringsforslag 103
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der foretages kontrol af fødevarer 
af animalsk oprindelse, og resultaterne af 
de analytiske undersøgelser bekræfter 
tilstedeværelsen af et farmakologisk 
virksomt stof, som ikke er klassificeret i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, 
litra a), b) eller c), i en mængde svarende 
til eller større end referencegrundlaget for 
tiltag, anses det pågældende vareparti for 
ikke at være i overensstemmelse med 
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fællesskabslovgivningen.
2. Hvis resultaterne af de analytiske 
undersøgelser af de pågældende fødevarer 
af animalsk oprindelse ligger under 
referencegrundlaget for tiltag, godkendes 
de pågældende produkter til at indgå i 
fødevarekæden. Den kompetente 
myndighed fører et register over 
resultaterne i tilfælde af, at den samme 
situation skulle opstå igen. Hvis 
resultaterne af de analytiske 
undersøgelser af de fødevarer med samme 
oprindelse viser et tilbagevendende 
mønster, som tyder på et potentielt 
problem, informerer den kompetente 
myndighed Kommissionen og de andre 
medlemsstater herom i Den Stående 
Komité for Fødevarekæden og 
Dyresundhed. Kommissionen gør den 
kompetente myndighed i 
oprindelseslandet eller 
oprindelseslandene opmærksom på 
spørgsmålet og fremsætter passende 
forslag.
3. Enkelthederne i forbindelse med disse 
foranstaltninger vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
21.

Or. fr

Begrundelse

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.
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Ændringsforslag 104
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [60] dage efter denne forordnings 
ikrafttrædelse vedtager Kommissionen 
efter forskriftsproceduren i artikel 20, stk. 
2, en forordning, der indeholder de 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifikation med hensyn til 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer i overensstemmelse 
med bilag I-IV til forordning (EØF) nr. 
2377/90. 

Senest [90] dage efter denne forordnings 
ikrafttrædelse vedtager Kommissionen 
efter forskriftsproceduren i artikel 20, stk. 
3, en forordning, der indeholder de 
farmakologisk virksomme stoffer og deres 
klassifikation med hensyn til 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer i overensstemmelse 
med bilag I-IV til forordning (EØF) nr. 
2377/90. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører vedtagelsen af bilaget til denne forordning. 
Forskriftsproceduren med kontrol bør anvendes i dette tilfælde. 

Ændringsforslag 105
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 23 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forordning (EØF) nr. 2377/90 ophæves. 1. Forordning (EØF) nr. 2377/90 og 
beslutning 2005/34/EF ophæves. 

I afgørelse 2002/657/EF foretages 
følgende ændringer:
- a) Artikel 4 ophæves. 
- b) Termen "minimumsgrænser for 
analysemetoders ydeevne (MRPL)" 
erstattes med termen "referencegrundlag 
for tiltag".
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Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag i tilknytning til tidligere ændringsforslag om afskaffelse af begrebet 
tolerancetærskel.
Der bør ligeledes stilles forslag om at ophæve beslutning 2005/34/EF, der indførte en 
"tolerancetærskel" for restkoncentrationer af visse forbudte stoffer, som påvises i importerede 
fødevarer.

På samme måde skal begrebet "referencegrundlag for tiltag" erstatte begrebet 
"minimumsgrænser for analysemetoders ydeevne" i beslutning 2002/657/EF, således at man 
får den same terminologi som i den kommende forordning om maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer (MRL).

Ændringsforslag 106
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens afgørelser 2002/657/EF 
og 2005/34/EF træder ud af kraft senest 3 
år efter denne forordnings ikrafttræden. 
Alle nye forordninger, der vedtages, skal 
opfylde risikovurderingskriterierne i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

De to nævnte afgørelser fastlægger minimumsgrænser for analysemetoders ydeevne (MRPL) 
for farmakologisk virksomme stoffer, for hvilke der ikke er fastlagt nogen 
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL), især for stoffer, der ikke anvendes 
som veterinærlægemidler, eller stoffer, der er forbudt her, men i udlandet anvendes på ganske 
legitim måde. Afgørelserne vedrørende MRPL bør tilpasses med henblik på den nye 
lovgivningsmæssige ramme (se især artikel 17 ff). Der bør fastsættes en overgangsperiode.
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