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Tarkistus18
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tieteen ja tekniikan kehityksen ansiosta 
elintarvikkeissa voidaan havaita yhä 
pienempiä eläinlääkejäämiä.

(1) Tieteen ja tekniikan kehityksen ansiosta 
elintarvikkeissa voidaan havaita tähän asti 
havaitsematta jääneitä eläinlääkejäämiä ja 
tunnistaa ne yhä pienempinä 
pitoisuuksina.

Or. pl

Perustelu

Tieteellinen kehitys tällä alalla koostuu entistä herkempien mittaustekniikoiden tarjoamista 
uusista mahdollisuuksista mitata yhä pienempiä eläinlääkeaineiden pitoisuuksia eläinten 
kudoksista ja kyvystä havaita tähän asti havaitsematta jääneitä aineita. Edistys on sekä 
laadullista että määrällistä. Uudella sanamuodolla tuodaan selkeämmin esiin ajatus asiassa 
tapahtuneista muutoksista. 

Tarkistus 19
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Kansanterveyden suojelemiseksi 
jäämien enimmäismäärät olisi 
vahvistettava yleisesti tunnustettujen 
turvallisuudenarvioinnin normien 
mukaisesti ottaen huomioon 
toksikologiset riskit, ympäristön 
saastuminen samoin kuin jäämistä 
tahattomasti syntyvät mikrobiologiset ja 
farmakologiset vaikutukset. Lisäksi olisi 
otettava huomioon kansainvälisten 
järjestöjen tai yhteisön tiedekomiteoiden
mahdollisesti tekemät tieteelliset 
arvioinnit aineiden turvallisuudesta.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan terveyden suojelua.

Tarkistus 20
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ihmisten terveyden suojelemiseksi 
jäämien enimmäismäärät olisi 
vahvistettava yleisesti tunnustettujen 
turvallisuudenarvioinnin normien 
mukaisesti ottaen huomioon 
toksikologiset riskit, ympäristön 
saastuminen samoin kuin jäämistä 
tahattomasti syntyvät mikrobiologiset ja 
farmakologiset vaikutukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Yhteisö osallistuu Codex Alimentarius 
-toiminnan yhteydessä jäämien 
enimmäismääriä koskevien kansainvälisten 
normien kehittämiseen ja varmistaa 
samalla, ettei yhteisön tavoitteena oleva 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
heikkene. Yhteisön olisi siksi otettava 
ilman uutta riskinarviointia käyttöön ne 
jäämiä koskevat Codex Alimentarius -
enimmäismäärät, joita se on tukenut 

(20) Yhteisö osallistuu Codex Alimentarius 
-toiminnan yhteydessä elintarvikkeissa 
esiintyvien eläinlääkkeiden jäämien 
enimmäismääriä koskevien kansainvälisten 
normien kehittämiseen ja varmistaa 
samalla, ettei yhteisön tavoitteena oleva 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
heikkene. Yhteisön olisi siksi otettava 
ilman uutta riskinarviointia käyttöön ne 
jäämiä koskevat Codex Alimentarius -
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asianomaisessa Codex Alimentarius -
komitean kokouksessa. Tämä lisää 
entisestään yhtenäisyyttä elintarvikkeissa 
esiintyvien jäämien enimmäismääriä 
koskevien kansainvälisten normien ja 
yhteisön säädösten välillä.

enimmäismäärät, joita se on tukenut 
asianomaisessa Codex Alimentarius -
komitean kokouksessa. Tämä lisää 
entisestään yhtenäisyyttä elintarvikkeissa 
esiintyvien eläinlääkkeiden jäämien 
enimmäismääriä koskevien kansainvälisten 
normien ja yhteisön säädösten välillä.

Or. pl

Perustelu

Kohtaan lisätään selvennys.

Tarkistus 22
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Yhteisö osallistuu Codex Alimentarius 
-toiminnan yhteydessä jäämien 
enimmäismääriä koskevien kansainvälisten 
normien kehittämiseen ja varmistaa 
samalla, ettei yhteisön tavoitteena oleva 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
heikkene. Yhteisön olisi siksi otettava 
ilman uutta riskinarviointia käyttöön ne 
jäämiä koskevat Codex Alimentarius 
-enimmäismäärät, joita se on tukenut 
asianomaisessa Codex Alimentarius 
-komitean kokouksessa. Tämä lisää 
entisestään yhtenäisyyttä elintarvikkeissa 
esiintyvien jäämien enimmäismääriä 
koskevien kansainvälisten normien ja 
yhteisön säädösten välillä.

(20) Yhteisö osallistuu Codex Alimentarius 
-toiminnan yhteydessä jäämien 
enimmäismääriä koskevien kansainvälisten 
normien kehittämiseen ja varmistaa 
samalla, ettei yhteisön tavoitteena oleva 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso 
heikkene. Yhteisön olisi siksi otettava 
ilman uutta riskinarviointia käyttöön ne 
jäämiä koskevat Codex Alimentarius 
-enimmäismäärät, joita se on tukenut 
asianomaisessa Codex Alimentarius 
-komitean kokouksessa, edellyttäen, että 
tarkastellaan uudelleen aineita, joita ei 
ole hyväksytty EU:ssa, ja tiettyjen 
ihmisten terveydelle mahdollisesti 
vahingollisten aineiden synergisiä ja 
kumuloituvia vaikutuksia.   Tämä lisää 
entisestään yhtenäisyyttä elintarvikkeissa 
esiintyvien jäämien enimmäismääriä 
koskevien kansainvälisten normien ja 
yhteisön säädösten välillä vaarantamatta 
yhteisön luvansaannin edellyttämää 
suojelun tasoa. Komission on otettava 
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Euroopan parlamentti virallisesti mukaan 
ennen hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 23
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Elintarvikkeissa esiintyviä 
farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
jäämiä on asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti valvottava. Vaikkei kyseisille 
aineille olisikaan vahvistettu jäämien 
enimmäismääriä tämän asetuksen 
mukaisesti, jäämiä voi kuitenkin esiintyä 
ympäristön saastumisen vuoksi tai eläimen 
luonnollisena aineenvaihduntatuotteena. 
Tällaisia jäämiä pystytään havaitsemaan 
laboratoriomenetelmillä yhä pienempinä 
määrinä. Jäsenvaltiot ovat omaksuneet 
näiden jäämien osalta erilaisia 
valvontamenettelyjä.

(21) Elintarvikkeissa esiintyviä 
farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
jäämien pitoisuuksia on asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 mukaisesti valvottava.
Vaikkei kyseisille aineille olisikaan 
vahvistettu jäämien enimmäismääriä tämän 
asetuksen mukaisesti, jäämiä voi kuitenkin 
esiintyä ympäristön saastumisen vuoksi tai 
eläimen luonnollisena 
aineenvaihduntatuotteena. Tällaisia jäämiä 
pystytään havaitsemaan 
laboratoriomenetelmillä yhä pienempinä 
pitoisuuksina. Jäsenvaltiot ovat 
omaksuneet näiden jäämien osalta erilaisia 
valvontamenettelyjä.

Or. pl

Perustelu

Kohtaan lisätään selvennys.
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Tarkistus 24
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen vuoksi on asianmukaista, että 
yhteisö vahvistaa menettelyt, joilla 
asetetaan valvontatoimia varten viitearvot 
sellaiselle jäämäpitoisuudelle, jolla 
kuluttajan saama altistus on tieteellisten 
lausuntojen mukaan merkityksettömän 
pieni ja jolla laboratorioanalyysi on 
teknisesti toteutettavissa, mikä helpottaisi 
yhteisön sisäistä kauppaa ja tuontia.

(22) Sen vuoksi on asianmukaista, että 
yhteisö vahvistaa menettelyt, joilla 
asetetaan valvontatoimia varten viitearvot 
sellaisille jäämäpitoisuuksille, joilla 
laboratorioanalyysi on teknisesti 
toteutettavissa, mikä helpottaisi yhteisön 
sisäistä kauppaa ja tuontia heikentämättä 
ihmisten terveyden korkeatasoista 
suojelua yhteisössä. Viitearvojen 
asettaminen valvontatoimia varten ei 
kuitenkaan tarkoita luvattomien aineiden 
laittoman käytön sallimista 
elintarviketuotantoon käytettävien 
eläinten hoidossa. Siksi elintarvikkeista ei 
pitäisi löytyä näiden aineiden jäämiä.

Or. es

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 25
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään säännöt ja 
menettelyt, joita noudattaen vahvistetaan 

(1) Tässä asetuksessa säädetään 
elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi
säännöt ja menettelyt, joita noudattaen 
vahvistetaan

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämän suurin sallittu pitoisuus 
eläinperäisessä elintarvikkeessa, 
jäljempänä ’jäämän enimmäismäärä’ 

(a) karjanhoidossa käytettäviin 
eläinlääkkeisiin tai biosidituotteisiin 
sisältyvän farmakologisesti vaikuttavan 
aineen jäämän suurin sallittu pitoisuus 
eläinperäisessä elintarvikkeessa, 
jäljempänä ’jäämän enimmäismäärä’

Or. es

Perustelu

Ensimmäiseen kappaleeseen tehdyn muutoksen tarkoituksena on korostaa asetuksen yleistä 
tavoitetta eli kansanterveyden suojelua.  
a alakohdan muuttamisella rajoitetaan tarkemmin kaksi aineryhmää, joihin sovelletaan 
jäämän enimmäismäärää.

Tarkistus 26
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämän suurin sallittu pitoisuus 
eläinperäisessä elintarvikkeessa, 
jäljempänä ’jäämän enimmäismäärä’

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämän suurin sallittu pitoisuus 
eläinperäisessä elintarvikkeessa, 
jäljempänä ’jäämän enimmäismäärä’ 

Or. pl
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 27
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämän pitoisuuden raja-arvo, jonka 
alittuessa kuluttajan elintarvikkeen kautta 
saama altistus jäämälle on 
merkityksettömän pieni, jäljempänä 
’toiminnan viitearvo’.

b) jäämille, jotka ovat peräisin sellaisista 
farmakologisesti vaikuttavista aineista, 
joita ei luokitella 13 artiklan 2 kohdan a, 
b tai c alakohdan mukaisesti, näytteessä 
olevan analyytin vähimmäispitoisuus, 
jonka asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti nimetty vertailulaboratorio voi 
osoittaa ja vahvistaa yhteisön vaatimusten 
mukaisesti validoidulla 
analyysimenetelmällä jäljempänä 
’toiminnan viitearvo’.

Or. fr

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 28
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämän pitoisuuden raja-arvo, jonka 
alittuessa kuluttajan elintarvikkeen kautta 
saama altistus jäämälle on 
merkityksettömän pieni, jäljempänä 
’toiminnan viitearvo’.

b) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämän pitoisuuden raja-arvo, joka on 
vahvistettu valvontaa koskevista syistä 
tietyille aineille, joille ei ole vahvistettu 
jäämien enimmäismäärää tämän 
asetuksen mukaisesti ’toiminnan 
viitearvot’

Or. es

Perustelu

b alakohdan muuttamisella pyritään selkeyttämään toiminnan viitearvon käsitettä 
tarkemmalla määrityksellä, joka ei liity altistuksen käsitteeseen, joka voitaisiin tulkita 
turvallisuusvaatimuksen lieventämiseksi. 

Tarkistus 29
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämän suurin sallittu pitoisuus, jonka 
alittuessa ympäristön altistuminen 
jäämälle on merkityksettömän pieni.

Or. en

Perustelu

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided.
However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 30
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tähän kuuluvat tarvittaessa myös 
farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
käyttöä ja markkinoille saattamista 
koskevat säännökset.

Or. en

Perustelu

Täsmennys erityisesti 13 artiklan säännöksiin liittyen.

Tarkistus 31
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’elintarviketuotantoon käytettävillä 
eläimillä’ tarkoitetaan eläimiä, joita 
pidetään, kasvatetaan, hoidetaan, 
teurastetaan tai kerätään nimenomaan 
elintarvikkeiden tuottamiseksi.

b) ’elintarviketuotantoon käytettävillä 
eläimillä’ tarkoitetaan eläimiä  joita 
pidetään, kasvatetaan, hoidetaan ja 
teurastetaan tai kerätään nimenomaan 
elintarvikkeiden tuottamiseksi.

Or. pl
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Perustelu

Poistettu epäjohdonmukaisuus puolalaisessa versiossa, joka vaikutti myös suomenkieliseen 
versioon. 

Tarkistus 32
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
jäämillä’ tarkoitetaan kaikkia 
farmakologisesti vaikuttavia aineita, jotka 
ilmaistaan mg/kg tai µg/kg tuorepainoa 
kohti ja jotka joko vaikuttavina aineina, 
apuaineina tai hajoamistuotteina tai niiden 
aineenvaihduntatuotteina jäävät 
eläinperäiseen elintarvikkeeseen

(a) ’farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
jäämillä’ tarkoitetaan kaikkia 
farmakologisesti vaikuttavia aineita, jotka 
ilmaistaan mg/kg tai µg/kg tuotteen
tuorepainoa kohti ja jotka joko vaikuttavina 
aineina, apuaineina tai hajoamistuotteina 
tai niiden aineenvaihduntatuotteina jäävät 
eläinperäiseen elintarvikkeeseen

Or. pl

Perustelu

Selkeämpi sanamuoto.

Tarkistus 33
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
elintarviketuotantoon käytettäville 
eläimille annettavissa eläinlääkkeissä, 
osalta on hankittava Euroopan 
lääkevirastolta, jäljempänä ’lääkevirasto’, 
jäämien enimmäismäärää koskeva 

Kaikkien farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
elintarviketuotantoon käytettäville 
eläimille annettavissa eläinlääkkeissä, 
osalta on hankittava Euroopan 
lääkevirastolta, jäljempänä ’lääkevirasto’, 
jäämien enimmäismäärää ja 
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lausunto, jonka muotoilee 
eläinlääkekomitea, jäljempänä ’komitea’.

enimmäispitoisuutta ympäristössä 
koskeva lausunto, jonka muotoilee 
eläinlääkekomitea, jäljempänä ’komitea’.

Or. en

Perustelu

Kun tähän asetukseen sisällytetään puitteet eläinlääkkeiden ympäristöriskien arvioinnille, 
Euroopan sääntelyviranomaiset voivat soveltaa vakiolähestymistapaa kaikkiin 
eläinlääkkeissä käytettäviin vaikuttaviin aineisiin riippumatta siitä, sovelletaanko kyseisiin 
lääkkeisiin keskitettyjä vai kansallisia lupamenettelyjä.

Tarkistus 34
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
elintarviketuotantoon käytettäville 
eläimille annettavissa eläinlääkkeissä, 
osalta on hankittava Euroopan 
lääkevirastolta, jäljempänä ’lääkevirasto’, 
jäämien enimmäismäärää koskeva 
lausunto, jonka muotoilee 
eläinlääkekomitea, jäljempänä ’komitea’.

Lukuun ottamatta tapauksia, joissa on 
noudatettava 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua Codex Alimentariuksen 
menettelyä, kaikkien farmakologisesti 
vaikuttavien aineiden, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi elintarviketuotantoon 
käytettäville eläimille yhteisössä 
annettavissa eläinlääkkeissä, osalta on 
hankittava Euroopan lääkevirastolta, 
jäljempänä ’lääkevirasto’, jäämien 
enimmäismäärää koskeva lausunto, jonka 
muotoilee eläinlääkekomitea, jäljempänä 
’komitea’, joka on perustettu asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 55 a 30 artiklan 
mukaisesti.

Sitä eläinlääkettä, jossa kyseistä ainetta 
käytetään, koskevan myyntiluvan haltijan 
tai hakijan taikka myyntiluvan hakemista 
suunnittelevan henkilön on toimitettava 
lääkevirastolle lausuntoa koskeva 
hakemus.

Sitä eläinlääkettä, jossa kyseistä ainetta 
käytetään, koskevan myyntiluvan hakijan 
taikka myyntiluvan hakemista 
suunnittelevan henkilön tai tarvittaessa 
myyntiluvan haltijan on toimitettava 
lääkevirastolle lausuntoa koskeva 
hakemus.

Or. es
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 35
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on harvinaisista tai vähän 
käytetyistä eläinlajeista, muut henkilöt 
voivat jättää virastolle hakemuksen.

Or. es fr

Perustelu

Yleisesti kun on kyse harvinaisista tai vähän käytetyistä eläinlajeista, esimerkiksi mehiläisistä, 
eläinlääkkeitä kehittävät yritykset ovat haluttomia toimittamaan jäämien enimmäismääriä 
koskevia hakemuksia asian hankaluuden ja kustannusten takia. On annettava myös muille 
ihmisille mahdollisuus jättää jäämien enimmäismääriä koskevia hakemuksia. Kun se on 
saatu, myös yritykset rohkaistuvat kehittämään lääkkeitä.
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Tarkistus 36
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tieteellisellä riskinarvioinnilla ja 
riskinhallintasuosituksilla on pyrittävä 
varmistamaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu ja samalla myös se, 
ettei ihmisten terveydelle eikä eläinten 
terveydelle tai hyvinvoinnille aiheudu 
haittaa siitä, ettei saatavilla ole 
asianmukaisia eläinlääkkeitä.

2. Tieteellisellä riskinarvioinnilla ja 
riskinhallintasuosituksilla on pyrittävä 
varmistamaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu ja samalla myös se, 
ettei ihmisten terveydelle eikä eläinten 
terveydelle tai hyvinvoinnille ja 
ympäristön turvallisuudelle aiheudu 
haittaa siitä, ettei saatavilla ole 
asianmukaisia eläinlääkkeitä.

Or. en

Perustelu

Samalla tavalla kuin jäämien enimmäismäärät on vahvistettu yhteisön arviointimenettelyä 
soveltaen, myös eläinlääkkeissä käytettäville vaikuttaville aineille voidaan asettaa 
ympäristöriskien arviointia koskevia vaatimuksia (joka on luotu jo ennen vuotta 2000). Näin 
varmistetaan ympäristön turvallisuus, eikä geneeristen valmisteiden valmistajien tarvitse 
toistaa tarpeettomasti kaikkia ympäristöriskitietopaketteja (joihin sisältyy joskus tutkimuksia 
aineiden käyttäytymisestä ympäristössä ja useampia toksisuustutkimuksia).

Tarkistus 37
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jotta elintarviketuotantoon käytettävien 
eläinlajien hoitoon olisi varmasti saatavana 
hyväksyttyjä eläinlääkkeitä, komitea 
harkitsee tehdessään tieteellisiä 
riskinarviointeja ja laatiessaan 
riskinhallintasuosituksia, voitaisiinko 
farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
jonkin tietyn elintarvikkeen osalta 
vahvistettuja jäämien enimmäismääriä 

Jotta elintarviketuotantoon käytettävien 
eläinlajien hoitoon olisi varmasti saatavana 
hyväksyttyjä eläinlääkkeitä, komitea 
harkitsee – ottaen samalla huomioon 
tavoitteena olevan ihmisten terveyden 
suojelun hyvän tason ja 6 artiklassa 
vahvistettujen periaatteiden toteutumisen 
– tehdessään tieteellisiä riskinarviointeja ja 
laatiessaan riskinhallintasuosituksia, 
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soveltaa samasta eläinlajista peräisin 
olevan toisen elintarvikkeen yhteydessä 
taikka voitaisiinko yhden tai useamman 
eläinlajin osalta vahvistettuja 
enimmäismääriä soveltaa toisten lajien 
yhteydessä.

voitaisiinko farmakologisesti vaikuttavalle 
aineelle jonkin tietyn elintarvikkeen osalta 
vahvistettuja jäämien enimmäismääriä 
soveltaa samasta eläinlajista peräisin 
olevan toisen elintarvikkeen yhteydessä 
taikka voitaisiinko yhden tai useamman 
eläinlajin osalta vahvistettuja
enimmäismääriä soveltaa toisten lajien 
yhteydessä. Kun ekstrapoloidaan 
eläinlajista toiseen, jäämien 
enimmäismääriä vahvistettaessa olisi 
sovellettava vähintään 
turvallisuuskerrointa 10.

Or. en

Perustelu

Valmistelija kannattaa komission ehdotuksessa esitettyä tavoitetta eli testausmenetelmien 
parantamista käyttämällä riskinarvioinnissa nykyistä enemmän ekstrapolointia (eli tulosten 
soveltamista toisiin elintarvikkeisiin tai eläinlajeihin). Näin parannetaan vaikuttavien 
aineiden saatavuutta erityisesti pienten eläinryhmien (vuohet, lampaat jne.) tapauksessa. 
Ehdotetuilla muutoksilla halutaan vain varmistaa, että ekstrapolointia sovellettaessa aineiden 
sallittuja jäämiä on vähennettävä vastaavasti.

Tarkistus 38
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jotta elintarviketuotantoon käytettävien 
eläinlajien hoitoon olisi varmasti saatavana 
hyväksyttyjä eläinlääkkeitä, komitea
harkitsee tehdessään tieteellisiä 
riskinarviointeja ja laatiessaan 
riskinhallintasuosituksia, voitaisiinko 
farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
jonkin tietyn elintarvikkeen osalta 
vahvistettuja jäämien enimmäismääriä 
soveltaa samasta eläinlajista peräisin 
olevan toisen elintarvikkeen yhteydessä 
taikka voitaisiinko yhden tai useamman 

Jotta elintarviketuotantoon käytettävien 
eläinlajien hoitoon olisi varmasti saatavana 
hyväksyttyjä eläinlääkkeitä, virasto, ottaen 
aina huomioon tarpeen varmistaa 
korkeatasoinen kansanterveyden suojelu, 
harkitsee tehdessään tieteellisiä 
riskinarviointeja ja laatiessaan 
riskinhallintasuosituksia, voitaisiinko
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eläinlajin osalta vahvistettuja 
enimmäismääriä soveltaa toisten lajien 
yhteydessä.

a) farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
jonkin tietyn elintarvikkeen osalta 
vahvistettuja jäämien enimmäismääriä 
soveltaa samasta eläinlajista peräisin 
olevan elintarvikkeen tai samasta 
eläinlajista peräisin olevan toisen 
elintarvikkeen yhteydessä, tai  

b) farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
yhden tai useamman eläinlajin osalta 
vahvistettuja jäämien enimmäismääriä 
soveltaa  toisten lajien yhteydessä tai.
c) farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
jonkin yhdestä eläinlajista peräisin olevan 
tietyn elintarvikkeen osalta vahvistettuja 
jäämien enimmäismääriä soveltaa toisesta 
eläinlajista peräisin olevan toisen 
elintarvikkeen yhteydessä. 

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään ekstrapolointimenettelyä:

Toimivaltuuksia ei pidä antaa eläinlääkekomitealle vaan itse virastolle, sillä ekstrapolointi 
menee riskinarviointia pidemmälle ja koskee myös riskinhallintaa (joka ei kuulu komitean 
toimivaltuuksiin).

Myös ekstrapoloinnin käsitettä selkeytetään ja osoitetaan, mitä se koskee: kudosten välillä, eri 
lajien välillä tai samanaikaisesti eri lajien ja kudosten välillä. kuitenkaan vaarantamatta 
kuluttajien turvallisuutta.

Tarkistus 39
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii virastoa kuultuaan 
säännöt jonkin tietyn elintarvikkeen 
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jäämän enimmäismäärän käyttämiselle 
samasta eläinlajista peräisin olevan toisen 
elintarvikkeen yhteydessä tai yhdestä tai 
useammasta eläinlajista toisen eläinlajin 
yhteydessä. Säännöissä täsmennetään, 
miten ja missä olosuhteissa tietyssä 
elintarvikkeessa taikka yhdessä tai 
useammassa eläinlajissa esiintyviä jäämiä 
koskevia tieteellisiä tietoja voidaan 
käyttää perustana jäämien 
enimmäismäärän vahvistamiselle toisten 
elintarvikkeiden tai lajien osalta.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 3 artiklan 20 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. es

Perustelu

Vahvistetaan ehdot, joilla komissio voi laatia yksityiskohtaiset säännöt ekstrapoloinnin 
käsitteen soveltamiseksi.  

Tarkistus 40
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellisessä riskinarvioinnissa on 
tarkasteltava farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden metabolismia ja vähenemistä 
merkityksellisessä eläinlajissa sekä jäämän 
tyyppiä ja määrää, jonka ihminen voi koko 
elinaikanaan nauttia ilman havaittavissa 
olevaa terveysriskiä ja joka ilmaistaan 
hyväksyttävänä päiväsaantina. Muitakin 
menetelmiä kuin hyväksyttävää 
päiväsaantia voidaan käyttää, jos komissio 
on vahvistanut ne 12 artiklan 1 kohdan 

1. Tieteellisessä riskinarvioinnissa on 
tarkasteltava farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden metabolismia ja vähenemistä ja 
erittymistä merkityksellisessä eläinlajissa 
sekä jäämän tyyppiä ja määrää, jonka 
ihminen voi koko elinaikanaan nauttia 
ilman havaittavissa olevaa terveysriskiä ja 
joka ilmaistaan hyväksyttävänä 
päiväsaantina. Muitakin menetelmiä kuin 
hyväksyttävää päiväsaantia voidaan 
käyttää, jos komissio on vahvistanut ne 
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mukaisesti. 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tieteellisessä riskinarvioinnissa on 
tarkasteltava myös vaikuttavan aineen 
jäämien vaikutusta ympäristön 
turvallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 41
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellisessä riskinarvioinnissa on 
tarkasteltava farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden metabolismia ja vähenemistä 
merkityksellisessä eläinlajissa sekä jäämän 
tyyppiä ja määrää, jonka ihminen voi koko 
elinaikanaan nauttia ilman havaittavissa 
olevaa terveysriskiä ja joka ilmaistaan 
hyväksyttävänä päiväsaantina. Muitakin 
menetelmiä kuin hyväksyttävää 
päiväsaantia voidaan käyttää, jos komissio 
on vahvistanut ne 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

1. Tieteellisessä riskinarvioinnissa on 
tarkasteltava farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden metabolismia ja vähenemistä 
merkityksellisessä eläinlajissa sekä jäämän 
tyyppiä ja määrää, jonka ihminen voi koko 
elinaikanaan nauttia ilman havaittavissa 
olevaa terveysriskiä ja joka ilmaistaan 
hyväksyttävänä päiväsaantina, ja 
kiinnitettävä erityistä huomiota erilaisten 
farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
synergisiin ja kumulatiivisiin vaikutuksiin 
sekä riskiryhmiin kohdistuviin 
vaikutuksiin. Muitakin menetelmiä kuin 
hyväksyttävää päiväsaantia voidaan 
käyttää, jos komissio on vahvistanut ne 
12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Riskinarvioinnissa olisi noudatettava 
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
vahvistettuja elintarvikkeiden 
turvallisuuden arviointiperiaatteita.

Or. en

Perustelu

Elintarvikelainsäädännön raja-arvojen vahvistamisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
on syytä viitata asetuksessa (EY) N:o 178/2002 vahvistettuihin turvallisuuskriteereihin, jotka 
ovat ohjenuorana koko elintarvikelainsäädännölle. Siinä säädetään muun muassa tiettyjen 
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väestöryhmien herkkyyden ja synergisten ja kumulatiivisten vaikutusten huomioon 
ottamisesta. Lisäksi tarkistuksessa selvennetään näitä kahta erityisen tärkeää näkökohtaa.

Tarkistus 42
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tieteellisessä riskinarvioinnissa on 
tarkasteltava farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden metabolismia ja vähenemistä 
merkityksellisessä eläinlajissa sekä jäämän 
tyyppiä ja määrää, jonka ihminen voi koko 
elinaikanaan nauttia ilman havaittavissa 
olevaa terveysriskiä ja joka ilmaistaan 
hyväksyttävänä päiväsaantina. Muitakin 
menetelmiä kuin hyväksyttävää 
päiväsaantia voidaan käyttää, jos komissio 
on vahvistanut ne 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

1. Tieteellisessä riskinarvioinnissa on 
tarkasteltava farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden metabolismia ja vähenemistä 
merkityksellisessä eläinlajissa sekä jäämän 
tyyppiä ja määrää, jonka ihminen voi koko 
elinaikanaan nauttia ilman havaittavissa 
olevaa terveysriskiä ja joka ilmaistaan 
hyväksyttävänä päiväsaantina. Muitakin 
menetelmiä kuin hyväksyttävää 
päiväsaantia voidaan käyttää, jos komissio 
on vahvistanut ne 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 43
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ihmisissä tahattomasti syntyvien 
farmakologisten tai mikrobiologisten 
vaikutusten riski

b) ihmisissä tahattomasti syntyvien 
toksikologisten, farmakologisten tai 
mikrobiologisten vaikutusten riski

Or. es
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Perustelu

On syytä sisällyttää myös toksikologiset riskit.

Tarkistus 44
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) jäämän tyyppi ja määrä, jonka ei 
katsota vaarantavan ympäristön 
turvallisuutta.

Or. en

Perustelu

Sisällyttämällä tieteelliseen riskinarviointiin ympäristön turvallisuus varmistetaan 
johdonmukainen lähestymistapa ja yksinkertaisempi menettely.

Tarkistus 45
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos aineen metabolismia ja vähenemistä 
ei voida arvioida ja jos aineen käytön 
tarkoituksena on edistää eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia, tieteellisessä 
riskinarvioinnissa voidaan ottaa huomioon 
seuranta- tai altistustietoja.

3. Jos aineen metabolismia ja vähenemistä 
ja erittymistä ei voida arvioida ja jos 
aineen käytön tarkoituksena on edistää 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia, 
tieteellisessä riskinarvioinnissa voidaan 
ottaa huomioon seuranta- tai altistustietoja.

Or. en

Perustelu

Erittyminen on tärkeä elementti ympäristöriskien arvioinnissa.
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Tarkistus 46
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos aineen metabolismia ja vähenemistä 
ei voida arvioida ja jos aineen käytön 
tarkoituksena on edistää eläinten terveyttä 
ja hyvinvointia, tieteellisessä 
riskinarvioinnissa voidaan ottaa huomioon 
seuranta- tai altistustietoja.

3. Jos aineen metabolismia ja vähenemistä 
ei voida arvioida ja jos aineen käytön 
tarkoituksena on edistää eläinten terveyttä, 
tieteellisessä riskinarvioinnissa voidaan 
ottaa huomioon seuranta- tai altistustietoja.

Or. es

Perustelu

Periaatteessa eläinten terveyden pitäisi olla ensisijaista, ei ole syytä sisällyttää lääkkeitä, 
jotka vaikuttavat vain hyvinvointiin eivätkä terveyteen. 

Tarkistus 47
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muut merkitykselliset tekijät, kuten 
elintarviketuotannon teknologiset 
näkökohdat, tarkastusten toteutettavuus, 
aineiden käyttöä ja soveltamista 
eläinlääkkeissä koskevat ehdot sekä 
väärinkäytön tai laittoman käytön 
todennäköisyys

(b) muut merkitykselliset tekijät, kuten 
elintarviketuotannon teknologiset 
näkökohdat, tarkastusten toteutettavuus, 
aineiden käyttöä ja soveltamista 
eläinlääkkeissä koskevat ehdot sekä 
väärinkäytön tai laittoman käytön 
todennäköisyys; väärinkäytöksi katsotaan 
eläinlääkkeiden ehkäisevä käyttö 
tapauksissa, joissa taudit voidaan taltuttaa 
muuttamalla oikeasuhteisesti ja 
kohtuullisesti oloja, joissa eläimiä 
pidetään

Or. en
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Tarkistus 48
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muut merkitykselliset tekijät, kuten 
elintarviketuotannon teknologiset 
näkökohdat, tarkastusten toteutettavuus, 
aineiden käyttöä ja soveltamista 
eläinlääkkeissä koskevat ehdot sekä 
väärinkäytön tai laittoman käytön 
todennäköisyys

b) muut merkitykselliset tekijät, kuten 
elintarvike- ja rehuntuotannon
teknologiset näkökohdat, tarkastusten 
toteutettavuus, aineiden käyttöä ja 
soveltamista eläinlääkkeissä koskevat 
ehdot sekä väärinkäytön tai laittoman 
käytön todennäköisyys;

Or. es

Perustelu

Otetaan mukaan myös rehunvalmistusprosessit, jotka pitää ottaa huomioon riskinarvioinnin 
laadinnassa. Monet eläinlääkkeet annetaan rehun tai juomaveden kautta, joten 
riskinhallintasuosituksissa pitää painottaa missä määrin käytettävissä olevat tekniikat 
vaikuttavat riskiin. 

Tarkistus 49
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muut merkitykselliset tekijät, kuten 
elintarviketuotannon teknologiset 
näkökohdat, tarkastusten toteutettavuus, 
aineiden käyttöä ja soveltamista 
eläinlääkkeissä koskevat ehdot sekä 
väärinkäytön tai laittoman käytön 
todennäköisyys

(b) muut merkitykselliset tekijät, kuten 
elintarviketuotannon teknologiset 
näkökohdat, tarkastusten toteutettavuus, 
aineiden käyttöä ja soveltamista 
eläinlääkkeissä koskevat ehdot, hyvien 
eläinlääketieteellisten käytäntöjen 
noudattaminen sekä väärinkäytön tai 
laittoman käytön todennäköisyys;

Or. fr
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Perustelu

Tieteellinen riskinarviointi voi vaatia jäämien enimmäismäärän vahvistamista erittäin 
korkealle tasolle, joka on korkeampi kuin tarvittaisiin vastaavan eläinlääketuotteen käytön 
sallimiseksi hyvien eläinlääketieteellisten käytäntöjen noudattamisella. Kun jäämien 
enimmäismäärien vahvistamisessa noudatetaan hyviä eläinlääketieteellisiä käytäntöjä, 
voidaan määrittää raja-arvot sellaiselle tasolle, että varmistetaan mahdollisimman hyvä 
ihmisten terveyden suojelu, mutta samalla voidaan välttää eläinlääketuotteiden liiallinen 
käyttö.

Tarkistus 50
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) ovatko odotettavissa olevat 
pitoisuudet ympäristössä 
ympäristönsuojelun kannalta 
hyväksyttäviä, ja tarvittaessa aineen 
käyttöä koskevia ehtoja tai rajoituksia. 

Or. en

Perustelu

Aineiden pitoisuudet voivat joskus olla ympäristöriski. Tämä on otettava huomioon 
riskinhallintasuosituksissa.

Tarkistus 51
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkevirasto varmistaa, että komitean 
lausunto annetaan 210 päivän kuluessa 
siitä, kun 3 artiklan ja tämän artiklan 
1 kohdan mukainen asianmukainen 
hakemus on otettu vastaan. Jos lääkevirasto 

2. Lääkevirasto varmistaa, että komitean 
lausunto annetaan 210 päivän kuluessa 
siitä, kun 3 artiklan ja tämän artiklan 
1 kohdan mukainen asianmukainen uutta 
ainetta koskeva hakemus on otettu vastaan. 
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pyytää toimittamaan asianomaisesta 
aineesta lisätietoja tietyn ajan kuluessa, 
määräajan kuluminen keskeytetään, kunnes 
pyydetyt lisätiedot on toimitettu.

Jos lääkevirasto pyytää toimittamaan 
asianomaisesta aineesta lisätietoja tietyn 
ajan kuluessa, määräajan kuluminen 
keskeytetään, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu.

Or. en

Perustelu

Tarkistus tehdään asian selkeyttämiseksi.

Tarkistus 52
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Farmakologisesti vaikuttaviin 
aineisiin, joiden käyttö eläinlääkkeissä on 
luvallista tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä, sovelletaan 
seuraavaa:
(a) Komissio julkaisee lääkevirastoa 
kuultuaan aikataulun näiden aineiden 
tutkimiselle, samoin kuin määräajat 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamista varten. Kyseisen 
eläinlääkkeen markkinoille saattamisesta 
vastaavan henkilön tulee huolehtia, että 
kaikki tarvittavat tiedot toimitetaan 
komissiolle. Jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten tulee 
saattaa kaikki muut asiaan kuuluvat 
tiedot komission tietoon.
(b) Varmistuttuaan 30 päivän määräajan 
kuluessa, että tiedot on toimitettu oikeassa 
muodossa, komissio toimittaa viipymättä 
hakemuksen lääkevirastolle tutkittavaksi; 
komitea antaa lausuntonsa 120 päivän 
määräajan kuluessa. Jos lääkevirasto 
pyytää toimittamaan asianomaisesta 
aineesta lisätietoja tietyn ajan kuluessa, 
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määräajan kuluminen keskeytetään.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella teksti saatetaan vastaamaan neuvoston asetusta (ETY) N:o 2377/90.

Tarkistus 53
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on aineista, joita ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi yhteisön 
markkinoille saatettaviksi tarkoitetuissa 
eläinlääkkeissä, ja kun kyseisten aineiden 
osalta ei ole tehty 3 artiklan mukaista 
hakemusta, komissio tai jäsenvaltiot voivat 
pyytää lääkevirastolta lausuntoa jäämien 
enimmäismääristä. Tällöin sovelletaan 4–
8 artiklaa.

1. Komissio tai jäsenvaltiot voivat pyytää 
lääkevirastolta lausuntoa farmakologisesti 
vaikuttavien aineiden jäämien 
enimmäismääristä seuraavissa 
tapauksissa:

a) kyseinen aine on hyväksytty 
käytettäväksi eläinlääkkeessä 
kolmannessa maassa, eikä sen osalta ole 
tehty 3 artiklan mukaista hakemusta tai 
b) kyseinen aine sisältyy lääkkeeseen, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi 
direktiivin 2001/82/EY 11 artiklan 
mukaisesti, mutta sen osalta ei ole tehty 
3 artiklan mukaista hakemusta tai 
c) kyseinen aine sisältyy karjanhoidossa 
käytettävään biosidituotteeseen, ja sille on 
vahvistettava jäämien enimmäismäärä 
direktiivin 98/8/EY 10 artiklan 2 kohdan
b alakohdan ii) kohdan mukaisesti.
2. 4–7 artiklaa sovelletaan
Tämän artiklan 1 kohtaan sisältyvissä 
lausuntopyynnöissä on noudatettava 
komission 12 artiklan 1 kohdan 
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mukaisesti vahvistamaa tietomuotoa ja 
sisältöä.

Or. es

Perustelu

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

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

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 54
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun kyse on aineista, joita ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi yhteisön
markkinoille saatettaviksi tarkoitetuissa 
eläinlääkkeissä, ja kun kyseisten aineiden 
osalta ei ole tehty 3 artiklan mukaista 
hakemusta, komissio tai jäsenvaltiot voivat 
pyytää lääkevirastolta lausuntoa jäämien 
enimmäismääristä.

1. Kun kyse on aineista, joita ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi yhteisön 
markkinoille saatettaviksi tarkoitetuissa 
eläinlääkkeissä, ja kun kyseisten aineiden 
osalta ei ole tehty 3 artiklan mukaista 
hakemusta, komissio, jäsenvaltiot tai 
kolmas osapuoli, jonka oikeutettua etua 
asia koskee, voivat pyytää lääkevirastolta 
lausuntoa jäämien enimmäismääristä.

Or. en

Perustelu
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Artiklan 3 kohdan perusteella pyynnön voi esittää myös kolmas osapuoli, mutta 1 kohdassa ei 
ole vastaavaa mahdollisuutta. Tarkistuksella selvennetään asiaa.

Tarkistus 55
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääkevirasto toimittaa lopullisen 
lausunnon 15 päivän kuluessa sen 
antamisesta komissiolle ja tapauksen 
mukaan jäsenvaltiolle tai pyynnön 
esittäjälle ja ilmoittaa siinä päätelmiensä 
perustelut.

3. Lääkevirasto toimittaa lopullisen 
lausunnon 15 päivän kuluessa sen 
antamisesta komissiolle ja tapauksen 
mukaan pyynnön esittäneelle 
jäsenvaltiolle ja ilmoittaa siinä 
päätelmiensä perustelut.

Or. en

Perustelu

Oikeus pyytää lääkeviraston lausuntoa jäämien enimmäismääristä olisi rajoitettava vain 
komission ja jäsenvaltioiden käyttöön.

Tarkistus 56
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1–3 kohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin sellaisiin hyväksyttyihin 
farmakologisesti vaikuttaviin aineisiin, 
joiden osalta jäämien määrien 
vahvistamismenettelystä aiheutuvat 
kustannukset olisivat suhteettomia 
aineesta saatavaan taloudelliseen hyötyyn 
nähden, koska eläinlaji ei ole yleinen tai 
se ei ole taloudellisesti kovin merkittävä 
(vähäiset käyttötarkoitukset). Kun 
ekstrapoloidaan eläinlajista toiseen, 
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jäämien enimmäismääriä vahvistettaessa 
olisi sovellettava vähintään 
turvallisuuskerrointa 10.
Komissio voi 20 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen vahvistaa 
tarkemmat edellytykset tämän kohdan 
soveltamiselle.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 5 artiklassa tarkoitettu ekstrapolointi ei ratkaise kaikkia saatavuusongelmia, kun 
on kyse taloudelliselta merkitykseltään vähäisille eläimille tarkoitetuista lääkkeistä tai 
lääkkeistä, joiden kohdalla vahvistusmenettely olisi vähäisen liikevaihdon vuoksi alan 
kannalta järjetöntä. Tarkistusehdotuksella pyritään ratkaisemaan tämä todellinen ja 
eläintensuojelun ja eläinten terveyden kannalta osin vakava ongelma, joskin asiasta olisi 
vielä suotavaa käydä perusteellisempia keskusteluja.

Tarkistus 57
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio, hakija 3 artiklan mukaisesti 
tai jäsenvaltio 9 artiklan mukaisesti katsoo 
uusien tietojen pohjalta, että annettua 
lausuntoa olisi tarkistettava ihmisten tai 
eläinten terveyden suojelemiseksi, se voi 
pyytää lääkevirastoa antamaan uuden 
lausunnon kyseisistä aineista.

Jos komissio, hakija 3 artiklan mukaisesti 
tai jäsenvaltio 9 artiklan mukaisesti katsoo 
uusien tietojen pohjalta, että annettua 
lausuntoa olisi tarkistettava ihmisten tai 
eläinten terveyden tai ympäristön 
turvallisuuden suojelemiseksi, se voi 
pyytää lääkevirastoa antamaan uuden 
lausunnon kyseisistä aineista.

Or. en
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Tarkistus 58
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio, hakija 3 artiklan mukaisesti
tai jäsenvaltio 9 artiklan mukaisesti katsoo 
uusien tietojen pohjalta, että annettua 
lausuntoa olisi tarkistettava ihmisten tai 
eläinten terveyden suojelemiseksi, se voi 
pyytää lääkevirastoa antamaan uuden 
lausunnon kyseisistä aineista.

Jos komissio, 3 artiklan mukaisen 
lausuntopyynnön esittänyt henkilö tai 
jäsenvaltio 9 artiklan mukaisesti katsoo 
uusien tietojen pohjalta, että annettua 
lausuntoa olisi tarkistettava ihmisten tai 
eläinten terveyden suojelemiseksi, se voi 
pyytää lääkevirastoa antamaan uuden 
lausunnon kyseisistä aineista.

Pyynnön mukana on toimitettava 
selventäviä tietoja asiasta, jota pyydetään 
tarkastelemaan. Uuteen lausuntoon 
sovelletaan 8 artiklan 2 ja 4 kohtaa tai 
9 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

Pyynnön mukana on toimitettava 
selventäviä tietoja asiasta, jota pyydetään 
tarkastelemaan. Uuteen lausuntoon 
sovelletaan 8 artiklan 2–4 kohtaa tai 
9 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

Or. es

Perustelu

Ehdotetussa uudessa tekstissä selkeytetään, ketkä voivat pyytää tarkistamista ja missä 
tapauksissa, erityisesti:

– 3 artiklan mukaisen lausuntopyynnön esittäneet voivat pyytää sen tarkistamista ja

– komissio ja jäsenvaltiot voivat pyytää sitä, ei pelkästään 9 artiklan nojalla pyytämiään 
arvioita varten, vaan myös kolmansien osapuolten 3 artiklan mukaisesti pyytämiä arvioita 
varten.

Tarkistus 59
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 20 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetulla 
sääntelymenettelyllä lääkevirastoa 

1. Komissio vahvistaa lääkevirastoa 
kuultuaan säännöt seuraavista:
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kuultuaan seuraavat:

Or. en

Tarkistus 60
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Päätökset tehdään a alakohtaan 
kuuluvissa tapauksissa 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä ja b alakohtaan 
kuuluvissa tapauksissa 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Riskinarviointia ja -hallintaa koskevien menetelmien vahvistaminen on yksi asetuksen 
kulmakivistä, ja siksi Euroopan parlamentin olisi voitava osallistua siihen. Siksi ehdotetaan, 
että pelkästä sääntelymenettelystä siirryttäisiin valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. 
Samasta menettelystä on muuten säädetty 2 kohdassa tarkoitetun ekstrapoloinnin 
vahvistamisen yhteydessä.

Tarkistus 61
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa lääkevirastoa 
kuultuaan säännöt, jotka koskevat tietyn 
elintarvikkeen osalta vahvistetun jäämän 
enimmäismäärän soveltamista samasta 
eläinlajista peräisin olevaan toiseen 
elintarvikkeeseen taikka yhden tai 

2. Komissio ryhtyy 5 artiklan 1 a kohdan 
mukaisesti lääkevirastoa kuultuaan
toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
20 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
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useamman eläinlajin osalta vahvistetun 
enimmäismäärän soveltamista muihin 
eläinlajeihin 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla. Säännöissä täsmennetään, miten 
ja missä olosuhteissa tietyssä 
elintarvikkeessa taikka yhdessä tai 
useammassa eläinlajissa esiintyviä jäämiä 
koskevia tieteellisiä tietoja voidaan 
käyttää perustana jäämien 
enimmäismäärän vahvistamiselle toisten 
elintarvikkeiden tai lajien osalta.

valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
hyväksytään 20 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. es

Tarkistus 62
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio luokittelee farmakologisesti 
vaikuttavat aineet, joista lääkevirasto on 
antanut jäämien enimmäismäärää koskevan 
lausunnon 4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti.

1. Komissio luokittelee farmakologisesti 
vaikuttavat aineet, joista lääkevirasto on 
antanut jäämien enimmäismäärää koskevan 
lausunnon 4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti ja 
ympäristön kannalta turvallisia 
pitoisuuksia koskevan lausunnon 4 ja 
10 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta 4 artiklaan esitetystä tarkistuksesta 3 ja 10 artiklaan esitetystä 
tarkistuksesta 10.
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Tarkistus 63
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Luokitus sisältää luettelon 
farmakologisesti vaikuttavista aineista ja 
niistä terapeuttisista luokista, joihin ne 
kuuluvat. Luokittelun yhteydessä 
vahvistetaan lisäksi kunkin aineen osalta 
jokin seuraavista:

2. Elintarviketurvallisuuteen liittyvä
luokitus sisältää luettelon farmakologisesti 
vaikuttavista aineista ja niistä 
terapeuttisista luokista, joihin ne kuuluvat. 
Luokittelun yhteydessä vahvistetaan lisäksi 
kunkin aineen osalta jokin seuraavista:

Or. en

Tarkistus 64
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäämien enimmäismäärän puuttuminen c) jäämien enimmäismäärän 
määrittelemistarpeen puuttuminen

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on selkeyttää käsitettä: c alakohta koskee turvallisina pidettyjä aineita; 
nykyisen sanamuodon perusteella tähän kohtaan sisältyisivät toisetkin aineet, joiden osalta ei 
tiedonpuutteen takia tai muista syistä ole voitu vahvistaa varmaa raja-arvoa. 
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Tarkistus 65
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) aineen antokielto. (d) kielto, joka koskee aineen tai sen 
jäämien esiintymistä eläinperäisissä 
tuotteissa.

Or. fr

Perustelu

Jos aineen tai sen jäämien esiintyminen eläinperäisissä elintarvikkeissa on vaaraksi ihmisten 
terveydelle missä tahansa määrässä, on kiellettävä sellaisten tuotteiden markkinoille 
saattaminen, joissa esiintymistä on havaittu. Aineen antamisen kieltäminen ei riitä. 
Euroopalla ei sitä paitsi ole mahdollisuutta kieltää aineen antamista kolmansissa maissa. 
Tällainen sanamuoto merkitsisi sitä, että aine ei olisi kielletty kuin eurooppalaisissa 
tuotteissa, ei tuontielintarvikkeissa.

Tarkistus 66
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana on 
4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto tai kun yhteisö on 
Codex Alimentariuksen yhteydessä 
järjestetyssä äänestyksessä puoltanut
jäämien enimmäismäärän vahvistamista 
sellaisen farmakologisesti vaikuttavan 
aineen osalta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi eläinlääkkeessä. 
Jälkimmäisessä tapauksessa ei tarvita 
lääkeviraston tekemää lisäarviointia.

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana on 
4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto tai kun Codex 
Alimentarius-komissio on vahvistanut 
ilman yhteisön vastustusta jäämien 
enimmäismäärän sellaisen farmakologisesti 
vaikuttavan aineen osalta, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi eläinlääkkeessä. 
Jälkimmäisessä tapauksessa ei tarvita 
lääkeviraston tekemää lisäarviointia.
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Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on selkeyttää kahta käsitettä:

Jäämien enimmäismäärät ovat riskinhallinnan välineitä ja niitä pitää tarkistaa niin usein 
kuin tarvitaan, jotta ne täyttäisivät tehtävänsä, joka on varmistaa kuluttajan turvallisuus.

Unioni hyväksyy Codexin jäämien enimmäismäärät, kun se on hyväksynyt ne ilman unionin 
varauksia. Unionin hyväksyntä ei saa johtaa niiden automaattiseen hyväksymiseen, jos niitä 
ei hyväksytä lopullisesti Codexissa.

Tarkistus 67
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana 
on 4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto tai kun yhteisö on 
Codex Alimentariuksen yhteydessä 
järjestetyssä äänestyksessä puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista 
sellaisen farmakologisesti vaikuttavan 
aineen osalta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi eläinlääkkeessä.
Jälkimmäisessä tapauksessa ei tarvita 
lääkeviraston tekemää lisäarviointia.

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi:

(a) kun perustana on 4, 9 tai 10 artiklan 
mukaisesti annettu lääkeviraston 
lausunto, tai
(b) kun yhteisö on Codex Alimentariuksen 
yhteydessä järjestetyssä äänestyksessä 
puoltanut jäämien enimmäismäärän 
vahvistamista sellaisen farmakologisesti 
vaikuttavan aineen osalta, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi eläinlääkkeessä, 
edellyttäen, että huomioon otetut 
tieteelliset tiedot on asetettu yhteisön 
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Codex Alimentarius -edustajan saataville 
ennen Codex Alimentarius -komiteassa 
suoritettua äänestystä. Tässä tapauksessa 
ei tarvita lääkeviraston tekemää 
lisäarviointia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään Codex-päätösten avoimuutta.

Tarkistus 68
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana on 
4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto tai kun yhteisö on 
Codex Alimentariuksen yhteydessä 
järjestetyssä äänestyksessä puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista 
sellaisen farmakologisesti vaikuttavan 
aineen osalta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi eläinlääkkeessä. 
Jälkimmäisessä tapauksessa ei tarvita 
lääkeviraston tekemää lisäarviointia.

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana on 
4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto tai kun yhteisö on 
Codex Alimentariuksen yhteydessä 
järjestetyssä äänestyksessä puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista 
sellaisen farmakologisesti vaikuttavan 
aineen osalta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi eläinlääkkeessä. 
Jälkimmäisessä tapauksessa yhteisön 
äänestystulos voi olla puoltava vain siinä 
tapauksessa, että 6 artiklassa kuvailtu 
tieteellinen riskinarviointi ja 7 artiklassa 
määritellyt riskinhallintasuositukset on 
toteutettu. Ei siis tarvita lääkeviraston 
tekemää lisäarviointia.

Or. fr

Perustelu

Keskustelut Codexissa tai muissa kansainvälisissä elimissä eivät saa olla tekosyynä 
Eurooppaa höllempien jäämien enimmäismäärän vahvistamiselle.
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Tarkistus 69
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana on 
4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto tai kun yhteisö on
Codex Alimentariuksen yhteydessä 
järjestetyssä äänestyksessä puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista 
sellaisen farmakologisesti vaikuttavan 
aineen osalta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi eläinlääkkeessä.
Jälkimmäisessä tapauksessa ei tarvita
lääkeviraston tekemää lisäarviointia.

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana on 
4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto. Yhteisön Codex 
Alimentariuksen yhteydessä hyväksymien 
eläinlääkkeessä käytettäväksi tarkoitetun
farmakologisesti vaikuttavan aineen
jäämien enimmäismäärien on oltava 
saman tasoisia kuin voimassa olevissa 
yhteisön terveydensuojelusäännöksissä.
Jos lääkevirasto tai jäsenvaltioiden 
valvontaelimet epäilevät ihmisten 
terveyden suojelun tasoa, tarvitaan
terveyden suojelun varmistamiseksi
lääkeviraston tekemä lisäarviointi, jossa 
tarkastellaan ainakin erilaisten 
farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
synergisiä ja kumulatiivisia vaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Jos aineen riskeistä ilmaantuu uutta tietoa, on voitava myös Codex-arvojen yhteydessä pyytää 
uusi lausunto. Tämä on perimmiltään täsmennys.
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Tarkistus 70
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ennen kuin komissio hyväksyy Codex 
Alimentariuksen jäämien 
enimmäismäärät, sovelletaan 21 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä. 
Komissio voi hyväksyä Codex 
Alimentariuksen jäämien 
enimmäismäärät ainoastaan siinä 
tapauksessa, että niillä varmistetaan 
yhteisön lainsäädäntöä vastaavan 
tasoinen ihmisten terveyden suojelu. 
Asiassa on otettava huomioon asetuksen 
(EY) N:o 178/2002 13 artiklan e alakohta.

Or. en

Perustelu

Codex Alimentariuksen jäämien enimmäismäärien hyväksymistä ei – toisin kuin yhteisön 
omissa päätöksissä – valvota kovinkaan demokraattisesti tai parlamentaarisesti. Siksi Codex-
sidonnaisiin päätöksiin olisi sovellettava samoja menettely- ja osallistumisvaatimuksia kuin 
yhteisön omiin päätöksiin. 

Codex-arvoilla on kyettävä varmistamaan ellei nyt aivan sama niin ainakin vastaava 
turvallisuuden taso. Tätä tukee myös viittaus asetukseen (EY) N:o 178/2002.

Tarkistus 71
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
voidaan vahvistaa väliaikainen jäämien 
enimmäismäärä silloin, kun tieteelliset 
tiedot ovat puutteellisia, kunhan ei ole 
syytä olettaa, että kyseisen aineen jäämät 

4. Farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
voidaan vahvistaa väliaikainen jäämien 
enimmäismäärä silloin, kun tieteelliset 
tiedot ovat puutteellisia, kunhan ei ole 
syytä olettaa, että kyseisen aineen jäämät 
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aiheuttaisivat ehdotetulla tasolla vaaran
ihmisten terveydelle.

aiheuttaisivat ehdotetulla tasolla riskin
ihmisten terveydelle. Riskistä tehtävän 
päätöksen on perustuttava 6 artiklassa 
tarkoitettuihin periaatteisiin ja 
12 artiklassa vahvistettuihin sääntöihin.

Väliaikaisen jäämien enimmäisarvon 
soveltamiselle on asetettava määräaika, 
joka on enintään viisi vuotta. 
Soveltamisaikaa voidaan jatkaa yhden 
kerran enintään kahdella vuodella, jos 
voidaan osoittaa, että meneillään olevat 
tieteelliset tutkimukset voidaan jatkoajan 
kuluessa saada päätökseen.

Väliaikaisen jäämien enimmäisarvon 
soveltamiselle on asetettava määräaika, 
joka on enintään kolme vuotta. 
Soveltamisaikaa voidaan jatkaa yhden 
kerran enintään kahdella vuodella, jos 
voidaan osoittaa, että meneillään olevat 
tieteelliset tutkimukset voidaan jatkoajan 
kuluessa saada päätökseen.

Or. en

Perustelu

Viiden vuoden enimmäisaika väliaikaiselle hyväksynnälle vaikuttaa liian pitkältä. Yleensä 
kyse on aineista, jotka ovat olleet hyväksyntämenettelyssä tai muussa 
tarkastamismenettelyssä, jolloin tarvittavat havainnot olisi saatava tehdyiksi kolmessa 
vuodessa. Ajanjakso on pidempi kuin se, mitä arvojen vahvistamiseen sovelletaan 
tavanomaisessa menettelyssä.

Tarkistus 72
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – johdantokappale – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Aineen antaminen 
elintarviketuotantoon käytettäville 
eläimille on kiellettävä 4, 9 tai 10 artiklan 
mukaisesti annetun lausunnon perusteella 
seuraavissa tapauksissa:

6. Aineen tai sen jäämien esiintyminen 
eläinperäisissä elintarvikkeissa on 
kiellettävä 4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti 
annetun lausunnon perusteella seuraavissa 
tapauksissa:

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
kaikkinainen käyttö elintarviketuotantoon 
käytettävissä eläimissä aiheuttaa vaaran 
ihmisten terveydelle

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen tai 
sen jäämien esiintyminen eläinperäisissä 
elintarvikkeissa aiheuttaa vaaran ihmisten 
terveydelle

Or. fr
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Perustelu

Yhdenmukainen 13 artiklan 2 kohdan d alakohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 73
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
kaikkinainen käyttö elintarviketuotantoon 
käytettävissä eläimissä aiheuttaa vaaran 
ihmisten terveydelle

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
kaikkinainen käyttö elintarviketuotantoon 
käytettävissä eläimissä aiheuttaa vaaran 
ihmisten terveydelle

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 74
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Ympäristön turvallisuuteen liittyvä 

luokitus
1. Ympäristön turvallisuuteen liittyvässä 
luokituksessa laaditaan luettelo 
farmakologisesti vaikuttavista aineista ja 
vahvistetaan kunkin aineen osalta jokin 
seuraavista:
(a) enimmäispitoisuus ympäristössä
(b) väliaikainen enimmäispitoisuus 
ympäristössä
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(c) ympäristöä koskevan 
enimmäispitoisuuden puuttuminen
(d) aineen antokielto.
2. Enimmäispitoisuus ympäristössä 
vahvistetaan, jos se vaikuttaa olevan 
tarpeen ympäristön suojelemiseksi, kun 
perustana on 4 tai 10 artiklan mukaisesti 
annettu lääkeviraston lausunto.
3. Farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
voidaan vahvistaa väliaikainen 
enimmäispitoisuus ympäristössä silloin, 
kun tieteelliset tiedot ovat puutteellisia, 
kunhan ei ole syytä olettaa, että kyseisen 
aineen jäämät aiheuttavat ehdotetulla 
tasolla vaaran ympäristölle. Ympäristöä 
koskevan väliaikaisen 
enimmäispitoisuuden soveltamiselle on 
asetettava määräaika, joka on enintään 
viisi vuotta. Soveltamisaikaa voidaan 
jatkaa yhden kerran enintään kahdella 
vuodella, jos voidaan osoittaa, että 
meneillään olevat tieteelliset tutkimukset 
voidaan jatkoajan kuluessa saada 
päätökseen.
4. Enimmäispitoisuutta ympäristössä ei 
vahvisteta lainkaan, jos se ei 4 tai 
10 artiklan mukaisesti annetun 
lausunnon mukaan ole tarpeellista 
ympäristön suojelemiseksi.
5. Aineen antaminen 
elintarviketuotantoon käytettäville 
eläimille on kiellettävä 4 tai 10 artiklan 
mukaisesti annetun lausunnon 
perusteella seuraavissa tapauksissa:
(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
kaikkinainen käyttö elintarviketuotantoon 
käytettävissä eläimissä aiheuttaa 
kohtuuttoman riskin ympäristölle
(b) jonkin aineen jäämien vaikutuksesta 
ympäristön turvallisuuteen ei voida tehdä 
lopullista päätelmää.
6. Silloin kun se vaikuttaa olevan tarpeen 
ympäristön suojelemiseksi, luokitukseen 
on sisällytettävä käyttöä tai soveltamista 
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koskevia ehtoja ja rajoituksia sellaiselle 
eläinlääkkeissä käytetylle 
farmakologisesti vaikuttavalle aineelle, 
johon sovelletaan enimmäispitoisuutta 
ympäristössä tai jolle ei ole vahvistettu 
enimmäispitoisuutta ympäristössä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa johdonmukaisuus, välttää tarpeetonta resurssien 
haaskausta ja yksinkertaistaa eläinlääkkeiden ympäristöriskien arviointimenettelyä.

Tarkistus 75
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Lääkeviraston lausunto nopeutettua 

menettelyä noudattaen
Erityistapauksissa, jotka edellyttävät 
kiireellisen myyntiluvan myöntämistä 
eläinlääkkeelle tai biosidituotteelle 
kansanterveyden suojelemiseen, eläinten 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä 
syistä, komissio, 3 artiklan mukaisen 
lausuntopyynnön esittänyt henkilö tai 
jäsenvaltio voi pyytää virastolta 
nopeutettua menettelyä kyseisen tuotteen 
farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämien enimmäismäärän arvioimista. 
Komissio vahvistaa pyynnön tietomuodon 
ja sisällön 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.
Poiketen siitä, mitä 9 artiklan 2 kohdassa 
ja 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
viraston on varmistettava, että komitea voi 
antaa lausuntonsa 150 päivän kuluessa 
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pyynnön vastaanottamisesta. 

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä ottaa käyttöön nopeutettu menettely erityisen kiireellisissä tapauksissa, kun 
on torjuttava vakavia tauteja, jotka vaikuttavat karjan terveyteen tai hyvinvointiin ja joihin 
hyväksytyt lääkkeet eivät tehoa. Jäämien enimmäismäärän vahvistamisen tavanomainen 
menettely estäisi ripeän toiminnan tautia vastaan.

Tarkistus 76
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 13 artiklassa tarkoitettua 
luokitusta varten komissio laatii 
asetusluonnoksen 30 päivän kuluessa siitä, 
kun 4 artiklassa, 9 artiklan 1 kohdassa tai 
10 artiklassa tarkoitettu lääkeviraston 
lausunto on otettu vastaan. Komissio laatii 
asetusluonnoksen 30 päivän kuluessa 
myös siitä, kun on otettu vastaan tulokset 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta Codex 
Alimentariuksen yhteydessä järjestetystä 
äänestyksestä, jossa yhteisö on puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista.

1. Edellä 13 artiklassa tarkoitettua 
luokitusta varten komissio laatii 
asetusluonnoksia 30 päivän kuluessa siitä, 
kun 4 artiklassa, 9 artiklan 1 kohdassa tai 
10 artiklassa tarkoitettu lääkeviraston 
lausunto on otettu vastaan. Komissio laatii 
asetusluonnoksia 30 päivän kuluessa myös 
siitä, kun on otettu vastaan tulokset 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta Codex 
Alimentariuksen yhteydessä järjestetystä 
äänestyksestä, jossa yhteisö on puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista.

Jos asetusluonnos ei ole lääkeviraston 
lausunnon mukainen, komissio liittää 
siihen yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavuuksien syistä.

Jos asetusluonnokset eivät ole 
lääkeviraston lausunnon mukaisia, 
komissio liittää niihin yksityiskohtaisen 
selvityksen eroavuuksien syistä.

Or. en

Perustelu

Monikkomuodolla halutaan kattaa sekä jäämien enimmäismäärät että enimmäispitoisuudet 
ympäristössä.
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Tarkistus 77
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 13 artiklassa tarkoitettua luokitusta 
varten komissio laatii asetusluonnoksen 
30 päivän kuluessa siitä, kun 4 artiklassa, 
9 artiklan 1 kohdassa tai 10 artiklassa 
tarkoitettu lääkeviraston lausunto on otettu 
vastaan. Komissio laatii asetusluonnoksen 
30 päivän kuluessa myös siitä, kun on 
otettu vastaan tulokset 13 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta Codex 
Alimentariuksen yhteydessä järjestetystä 
äänestyksestä, jossa yhteisö on puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista.

1. Edellä 13 artiklassa tarkoitettua 
luokitusta varten komissio laatii 
asetusluonnoksen 30 päivän kuluessa siitä, 
kun 4 artiklassa, 9 artiklan 1 kohdassa tai 
10 artiklassa tarkoitettu lääkeviraston 
lausunto on otettu vastaan. Komissio laatii 
asetusluonnoksen 30 päivän kuluessa myös 
siitä, kun on otettu vastaan tulokset 
jäämien enimmäismäärän 
vahvistamisesta ilman yhteisön tai Codex 
Alimentarius-komission vastustusta 
13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Jos asetusluonnos ei ole lääkeviraston 
lausunnon mukainen, komissio liittää 
siihen yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavuuksien syistä.

Or. es

Tarkistus 78
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos viraston lausuntoa pyydettäessä 
asetusluonnos ei ole lääkeviraston 
lausunnon mukainen, komissio liittää 
siihen yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavuuksien syistä.

Or. es
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Perustelu

Tämän artiklan entinen 1 kohta jaetaan kahtia selkeyden vuoksi. 

Tarkistus 79
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitetun 
asetuksen 20 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti 
ja 30 päivän kuluessa kyseisen menettelyn 
päättymisestä.

2. Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitetun 
asetuksen 20 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetun valvonnan käsittävän
sääntelymenettelyn mukaisesti ja 
90 päivän kuluessa kyseisen menettelyn 
päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Valvonnan käsittävä sääntelymenettely vaikuttaa asianmukaiselta. Määräaikaa pidennetään, 
jotta kyetään takaamaan Euroopan parlamentin asianmukainen osallistuminen.

Tarkistus 80
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa 1 kohdassa 
tarkoitetun asetuksen 20 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn mukaisesti ja 
30 päivän kuluessa kyseisen menettelyn 
päättymisestä.

Or. es



PE400.626v01-00 46/63 AM\705998FI.doc

FI

Perustelu

Koska 1 kohta on jaettu kahdeksi, entisestä 2 kohdasta tulee 3.

Tarkistus 81
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos kyseessä on 13 a artiklan 
mukainen nopeutettu menettely, komissio 
antaa 1 kohdassa tarkoitetun asetuksen 
15 päivän kuluessa 20 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn päättymisestä. 

Or. es

Perustelu

Nopeutetun menettelyn käyttöönotto vaatii tämän kohdan lisäämistä.

Tarkistus 82
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Analyysimenetelmät Poistetaan.
Lääkevirasto kuulee yhteisön 
vertailulaboratorioita, jotka komissio on 
asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti 
nimennyt jäämien laboratorioanalyyseja 
varten, asianmukaisista 
analyysimenetelmistä, joilla havaitaan 
sellaisten farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden jäämät, joille on vahvistettu 
jäämien enimmäismäärä 13 artiklan 
mukaisesti. Lääkevirasto toimittaa 
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kyseiset menetelmät asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 mukaisesti nimetyille 
yhteisön ja kansallisille 
vertailulaboratorioille.

Or. es

Perustelu

Tämä artikla siirretään osaksi loppumääräysten VI osaston 18 artiklaa.

Tarkistus 83
Marios Matsakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lääkevirasto kuulee yhteisön 
vertailulaboratorioita, jotka komissio on 
asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti 
nimennyt jäämien laboratorioanalyyseja 
varten, asianmukaisista 
analyysimenetelmistä, joilla havaitaan 
sellaisten farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden jäämät, joille on vahvistettu 
jäämien enimmäismäärä 13 artiklan 
mukaisesti. Lääkevirasto toimittaa kyseiset 
menetelmät asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti nimetyille yhteisön ja 
kansallisille vertailulaboratorioille.

Lääkevirasto kuulee yhteisön 
vertailulaboratorioita, jotka komissio on 
asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti 
nimennyt jäämien laboratorioanalyyseja 
varten, asianmukaisista ja 
yhdenmukaistetuista
analyysimenetelmistä, joilla havaitaan 
sellaisten farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden jäämät, joille on vahvistettu 
jäämien enimmäismäärä 13 artiklan 
mukaisesti. Lääkevirasto toimittaa kyseiset 
menetelmät asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti nimetyille yhteisön ja 
kansallisille vertailulaboratorioille.

Or. en
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Tarkistus 84
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai estää 
eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia tai 
saattamista markkinoille jäämien 
enimmäismääriin liittyvillä perusteilla, jos 
tämän asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden säännöksiä 
on noudatettu.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä 
farmakologisesti vaikuttavan aineen 
jäämiä, jotka ovat peräisin sellaisista 
farmakologisesti vaikuttavista aineista, 
joita ei luokitella 13 artiklan 2 kohdan a, 
b tai c alakohdan mukaisesti, sisältävien 
eläinperäisten elintarvikkeiden 
maahantuonti ja markkinoille 
asettaminen.

Or. fr

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 85
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeiden liikkuvuus

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai estää 
eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia tai 
saattamista markkinoille jäämien 
enimmäismääriin liittyvillä perusteilla, jos 
tämän asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden säännöksiä 
on noudatettu.

Jos kyseisen aineen tieteelliset perustiedot 
ovat saatavilla, komissio pyytää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
tekemään riskinarvioinnin, jossa 
selvitetään, riittävätkö toiminnan 
viitearvot suojaamaan ihmisten terveyttä. 
Tällaisissa tapauksissa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
huolehtii siitä, että komissio saa asiaa 
koskevan lausunnon 210 päivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

Or. es

Komission ehdotuksen 18 artiklan 2 kohta

Perustelu

Koska kyseessä on yleisluontoinen asia, se on järkevintä sisällyttää tähän osastoon.
Viitearvot eivät enää ole riskinarvioinnin välineitä pelkästään tuontielintarvikkeissa. Niistä 
tulee merkittäviä myös sisäisessä kaupassa. Siksi jäsenvaltiot pitää erikseen velvoittaa 
olemaan asettamatta esteitä tämän asetuksen vaatimukset täyttävien elintarvikkeiden 
liikkuvuudelle vetoamalla jäämien enimmäismääriin tai viitearvoihin.

16 ja 18 artikla vaihtavat paikkaa – ks. 18 artiklaan tehty tarkistus 95.

Tarkistus 86
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Enimmäismääräkynnyksen asettaminen 
tuoduille elintarvikkeille ei saa johtaa 
hallintomenettelyihin, jotka ovat 
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edullisempia kolmansien maiden 
tuottajille kuin eurooppalaisille tuottajille, 
jos heitä koskee lääkeaineiden käytön ja 
jäämien esiintymisten täydellinen 
kieltäminen.
Siten Euroopan unionissa kiellettyjen 
aineiden jäämiä sisältävien 
elintarvikkeiden tuonti kolmansista 
maista on kiellettävä kansanterveyden 
suojelemiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tässä voidaan mainita Nifursolin ja muiden Euroopan unionissa kiellettyjen, mutta 
Yhdysvalloissa erityisesti kalkkunoiden mustapäätaudin torjunnassa laajasti käytettyjen 
arseeniyhdisteiden esimerkki. Tällä hetkellä Euroopan unionin kalkkunankasvattajilla ei ole 
käytettävissään mitään lääkettä mustapäätautia vastaan. Nifursolia tai muita 
arseeniyhdisteitä saaneiden kalkkunoiden lihan tuonti Yhdysvalloista tai Brasiliasta on 
kuitenkin mahdollista, mikä rankaisee Euroopan kalkkuna-alaa. 

Tarkistus 87
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Luokittelemattomien aineiden käyttö

Eläinlääkkeitä, jotka sisältävät liitteeseen 
kuulumattomia farmakologisesti 
vaikuttavia aineita, ei saa antaa 
elintarviketuotantoon käytettäville 
eläimille. Tämä ei koske kliinisiä kokeita, 
joihin toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset ovat antaneet luvan sen 
jälkeen kun niistä on ilmoitettu tai ne on 
hyväksytty voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti, ja edellyttäen, 
että on varmistettu, että tällaisissa 
kokeissa käytetyistä eläimistä peräisin 
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olevissa elintarvikkeissa ei esiinny 
ihmisen terveydelle vahingollisia jäämiä.

Or. en

Tarkistus 88
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
III osasto

Komission teksti Tarkistus

TOIMINNAN VIITEARVOT TOIMINNAN VIITEARVOT

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.).

Tarkistus 89
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Terveyden suojelun korkean tason 
varmistamiseksi on sovellettava 4–
8 artiklassa tarkoitettuja 
riskinarviointiperiaatteita.

Or. en
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Tarkistus 90
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan viitearvoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen teknologian 
edistymisen valossa.

Toiminnan viitearvoja on tarkistettava 
ihmisten terveyden ja ravintoketjun 
turvaamista koskevan uuden tiedon
valossa.

Or. fr

Perustelu

 Jäämien vähimmäisraja-arvoja, joita nimitetään asetusehdotuksessa toiminnan viitearvoiksi, 
on myös tarkistettava tarvittaessa tieteellisen edistymisen valossa, erityisesti jos tietyt aineet 
osoittautuvat kansanterveydellisesti vaarallisiksi.

Tarkistus 91
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan viitearvoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen teknologian 
edistymisen valossa.

Toiminnan viitearvoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen teknologian 
edistymisen ja ihmisten terveyteen 
liittyvässä riskinarvioinnissa huomioon 
otettavan uuden tiedon valossa

Or. fr

Perustelu

Toiminnan viitearvojen vahvistamisessa pitää ottaa huomioon myös ihmisten terveyteen 
liittyvät riskit. Niiden uudelleen tarkastelemisessa ei siis pidä tyytyä teknologisen puolen 
huomioimiseen.
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Tarkistus 92
Marios Matsakis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan viitearvoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen teknologian 
edistymisen valossa.

Toiminnan viitearvoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen teknologian 
edistymisen ja/tai ihmisten terveyden ja 
ravintoketjun suojelua koskevan uuden 
tiedon valossa.

Or. en

Tarkistus 93
María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan viitearvoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen teknologian 
edistymisen valossa.

Toiminnan viitearvoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen teknologian ja 
tieteen edistymisen valossa.

Or. es

Perustelu

Myös tieteessä saavutettava edistys on otettava huomioon. Tästä artiklasta tulee 15 artikla.
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Tarkistus 94
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Markkinoille ei saa saattaa eläinperäisiä 
elintarvikkeita, jotka sisältävät 
farmakologisesti vaikuttavia aineita, 
joiden jäämien enimmäismääriä ei ole 
vahvistettu. Tätä kieltoa on sovellettava 
myös tapauksissa, joissa ylittyvät tällaisille 
aineille yhteisön muissa säännöksissä 
vahvistetut erityiset todentamisrajat.

Or. en

Perustelu

Tämän säännöksen nojalla tehtävissä päätöksissä tukeudutaan oletettavasti lähinnä 
kaupallisiin näkökohtiin. Näin voidaan toki tehdä, mutta näissäkin tapauksissa on kyettävä 
varmistamaan riskinarvioinnin ja terveyden suojelun keskeisten periaatteiden noudattaminen.

Tarkistus 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toiminnan viitearvojen 
vahvistamismenetelmät

Elintarvikkeiden liikkuvuus

1. Toiminnan viitearvojen on perustuttava 
näytteessä olevan analyytin pitoisuuteen, 
jonka asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti nimetty vertailulaboratorio voi 
osoittaa ja vahvistaa yhteisön vaatimusten 
mukaisesti validoidulla 
analyysimenetelmällä. Asianmukainen 
yhteisön vertailulaboratorio antaa 
komissiolle analyysimenetelmien 

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai estää 
eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia tai 
saattamista markkinoille jäämien 
enimmäismääriin tai viitearvoihin 
liittyvillä perusteilla, jos tämän asetuksen 
ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
säännöksiä on noudatettu.
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soveltamiseen liittyviä neuvoja.
2. Komissio voi pyytää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
tekemään riskinarvioinnin, jossa 
selvitetään, riittävätkö toiminnan 
viitearvot suojaamaan ihmisten terveyttä. 
Tällaisissa tapauksissa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
huolehtii siitä, että komissio saa asiaa 
koskevan lausunnon 210 päivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.
3. Riskinarvioinnissa on otettava 
huomioon säännöt, jotka komissio antaa 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan.
Kyseiset säännöt, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
hyväksytään 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. es

Komission ehdotuksen 16 artikla

Perustelu

Turvallisuuden lisäämiseksi vahvistettavissa viitearvoissa komission on pakko (sen sijaan, 
että se voi) pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa kaikista aineista, 
joille vahvistetaan viitearvot, jos saatavilla on tieteelliset perustiedot.

Artiklat 16 ja 18 vaihtavat paikkaa, ks.16 artiklaan tehty tarkistus 85.

Tarkistus 96
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnan viitearvojen on perustuttava 1. Toiminnan viitearvojen on perustuttava 
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näytteessä olevan analyytin pitoisuuteen, 
jonka asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti nimetty vertailulaboratorio voi
osoittaa ja vahvistaa yhteisön vaatimusten 
mukaisesti validoidulla 
analyysimenetelmällä. Asianmukainen 
yhteisön vertailulaboratorio antaa 
komissiolle analyysimenetelmien 
soveltamiseen liittyviä neuvoja.

näytteessä olevan analyytin pitoisuuteen, 
jonka asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti nimetty vertailulaboratorio 
pitää ainakin osoittaa ja vahvistaa yhteisön 
vaatimusten mukaisesti validoidulla 
analyysimenetelmällä. Asianmukainen 
yhteisön vertailulaboratorio antaa 
komissiolle analyysimenetelmien 
soveltamiseen liittyviä neuvoja.

Or. fr

Perustelu

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

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

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

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 97
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. komissio vahvistaa toiminnan 
viitearvot tehtyään riskinarvioinnin 
aineen tai sen jäämien esiintymisestä 
eläinperäisissä elintarvikkeissa.

Or. fr
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Perustelu

On vahvistettava toiminnan viitearvot, joissa otetaan huomioon laboratorioiden 
havaitsemiskapasiteetin lisäksi riskinarviointi. Näin voidaan hyväksyä jäämien satunnainen 
ja väistämätön esiintyminen (ympäristön saastumisen vuoksi tai eläimen luonnollisena 
aineenvaihduntatuotteena, ks. johdanto-osan 21 kappale), joka ei aiheuta vaaraa ihmisten 
terveydelle ja joille kuluttajien altistuminen on merkityksettömän pientä, mutta joista löytyy 
jäämiä eläinperäisissä elintarvikkeissa, vaikka jäämien enimmäismäärää ei olisi vahvistettu.

Tarkistus 98
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi pyytää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
tekemään riskinarvioinnin, jossa 
selvitetään, riittävätkö toiminnan 
viitearvot suojaamaan ihmisten terveyttä. 
Tällaisissa tapauksissa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
huolehtii siitä, että komissio saa asiaa 
koskevan lausunnon 210 päivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukainen 18 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen 96 kanssa.

Tarkistus 99
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi pyytää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista

2. Komissio toimittaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle 
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tekemään riskinarvioinnin, jossa 
selvitetään, riittävätkö toiminnan viitearvot 
suojaamaan ihmisten terveyttä. Tällaisissa 
tapauksissa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
huolehtii siitä, että komissio saa asiaa 
koskevan lausunnon 210 päivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

riskinarviointia koskevan pyynnön, jossa 
selvitetään, riittävätkö toiminnan viitearvot 
suojaamaan ihmisten terveyttä. Tällaisissa 
tapauksissa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen 
huolehtii siitä, että komissio saa asiaa 
koskevan lausunnon 210 päivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

Or. fr

Perustelu

On vahvistettava toiminnan viitearvot, joissa otetaan huomioon laboratorioiden 
havaitsemiskapasiteetin lisäksi riskinarviointi. Näin voidaan hyväksyä jäämien satunnainen 
ja väistämätön esiintyminen (ympäristön saastumisen vuoksi tai eläimen luonnollisena 
aineenvaihduntatuotteena, ks. johdanto-osan 21 kappale), joka ei aiheuta vaaraa ihmisten 
terveydelle ja joille kuluttajien altistuminen on merkityksettömän pientä, mutta joista löytyy 
jäämiä eläinperäisissä elintarvikkeissa, vaikka jäämien enimmäismäärää ei olisi vahvistettu.

Tarkistus 100
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskinarvioinnissa on otettava 
huomioon säännöt, jotka komissio antaa 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukainen 18 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen 96 kanssa.
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Tarkistus 101
Marios Matsakis

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon 
säännöt, jotka komissio antaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan.

3. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon 
relevantit tieteelliset säännöt, jotka 
komissio antaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 102
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Markkinoille saattaminen

Jos tuote ylittää tämän asetuksen 
mukaisesti vahvistetut jäämien 
enimmäismäärät tai viitemäärät, sitä ei 
saa saattaa markkinoille elintarvikkeena, 
jalostaa elintarvikkeiksi eikä sekoittaa 
elintarvikkeisiin.

Or. en

Perustelu

On syytä säätää oikeudellisista seurauksista, jos enimmäis- tai viitemäärät ylittyvät. 
Markkinoille saattamisen ja sekoittamisen kieltäminen vaikuttaa asianmukaiselta, ja se auttaa 
valvontaviranomaisia tekemään päätöksiä paikan päällä.
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Tarkistus 103
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
1. Kun eläinperäisten elintarvikkeiden 
tarkastukset on suoritettu, ja analyyttisten 
tutkimusten tulokset vahvistavat sellaisen 
farmakologisesti vaikuttavan aineen, jota 
ei luokitella 13 artiklan 2 kohdan a, b tai 
c alakohdan mukaisesti, esiintymisen 
toiminnan viitearvojen verran tai niitä 
enemmän, kyseinen erä katsotaan 
yhteisön lainsäädännön vastaiseksi.
2. Jos eläinperäisten elintarvikkeiden 
analyyttisten tutkimusten tulokset ovat 
alle toiminnan viitearvojen, tuotteiden 
ottaminen elintarvikeketjuun on sallittu. 
Toimivaltaiset viranomaiset pitävät kirjaa 
tuloksista toistumisen varalta. Jos samaa 
alkuperää olevien elintarvikkeiden 
analyyttisten tutkimusten tuloksissa 
ilmenee mahdollisen ongelman paljastava 
toistuva kaava, toimivaltaiset 
viranomaiset ilmoittavat siitä komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille elintarvikeketjua 
ja eläinten terveyttä käsittelevässä 
pysyvässä komiteassa. Komissio toimittaa 
asian alkuperämaan tai maiden 
toimivaltaisten viranomaisten tietoon ja 
esittää tarvittavat ehdotukset. 
3. Kyseisistä toimenpiteistä päätetään 
21 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 104
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa [60] päivän kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta 20 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetulla 
sääntelymenettelyllä asetuksen, joka 
sisältää luettelon farmakologisesti 
vaikuttavista aineista ja niiden jäämien 
enimmäismäärään perustuvan luokituksen 
asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I–
IV mukaisesti.

Komissio antaa [90] päivän kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta 20 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetulla 
sääntelymenettelyllä asetuksen, joka 
sisältää luettelon farmakologisesti 
vaikuttavista aineista ja niiden jäämien 
enimmäismäärään perustuvan luokituksen 
asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I–
IV mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä koskee asetuksen liitteiden hyväksymistä. Siihen olisi sovellettava valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä.
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Tarkistus 105
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 2377/90. 1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 2377/90 ja 
päätös 2005/34/EY.

Muutetaan päätös 2002/657/EY 
seuraavasti:
– a) kumotaan 4 artikla.
– b) termi suorituskykyä koskevat 
vähimmäisvaatimukset (MRPL) 
korvataan ilmauksella "toiminnan 
viitearvo". 

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen aiempien pitoisuuden raja-arvon käsitteen poistavien 
tarkistusten kanssa.
On ehdotettava myös päätöksen 2005/34/EY kumoamista, jossa otettiin käyttöön kiellettyjen 
aineiden jäämiä sisältävien tuontielintarvikkeiden pitoisuuden raja-arvo.

Toiminnan viitearvo korvaa päätöksessä 2002/657/EY käytetyn termin "suorituskykyä 
koskevat vähimmäisvaatimukset", jotta päästään samaan terminologiaan kuin tulevassa 
jäämien enimmäismääriä koskevassa asetuksessa.

Tarkistus 106
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission päätökset 2002/657/EY ja 
2005/34/EY lakkaavat olemasta voimassa 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. Annettavissa uusissa
säännöksissä on edellytettävä tässä 
asetuksessa tarkoitettujen 
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riskinarviointiperusteiden täyttämistä.

Or. en

Perustelu

Kummassakin päätöksessä vahvistetaan suorituskykyä koskevat vähimmäisvaatimukset 
sellaisille farmakologisesti vaikuttaville aineille, joille ei ole vahvistettu jäämien 
enimmäismääriä, ja etenkin aineille, joita ei käytetä eläinlääkkeinä tai jotka ovat yhteisössä 
kiellettyjä, mutta kolmansissa maissa laillisesti käytössä. Päätökset suorituskykyä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista olisi mukautettava uuteen oikeudelliseen kehykseen (ks. erityisesti 
17 artikla ja sitä seuraavat artiklat). Olisi säädettävä myös siirtymäajasta.
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