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Módosítás: 18
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
(1) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tudományos és műszaki haladás 
eredményeképpen lehetőség van arra, hogy 
az élelmiszerekben az állatgyógyászati 
készítmények maradékanyagainak egyre 
alacsonyabb szintű jelenlétét mutassák ki.

(1) A tudományos és műszaki haladás 
eredményeképpen lehetőség van arra, hogy 
az élelmiszerekben az állatgyógyászati 
készítmények eddig ki nem mutatott 
maradékanyagait mutassák ki, és azok 
egyre alacsonyabb koncentrációit 
azonosítsák.

Or. pl

Indokolás

Az e területen elért tudományos fejlődés az állati szövetekben jelen levő meghatározott, 
gyógyászati célú anyagok egyre alacsonyabb koncentrációinak mérésére szolgáló és az egyre 
érzékenyebb mérési technikák által lehetővé tett új lehetőségekben, valamint az eddig ki nem 
mutatott anyagok kimutatásának képességében rejlik. A fejlődés minőségi és mennyiségi 
értelemben egyaránt zajlik. Az új megfogalmazás tisztább képet ad az e tekintetben 
bekövetkezett változásokról.

Módosítás: 19
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
(1a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közegészség védelme érdekében a 
maximális maradékanyag-határértéket a 
biztonsági értékelés általánosan elfogadott 
elveivel összhangban kell megállapítani, 
figyelembe véve a toxikológiai 
kockázatokat, a környezet szennyeződését, 
valamint a maradékanyagok nem 
szándékos mikrobiológiai és 
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farmakológiai hatásait. A szóban forgó 
anyagok biztonságosságára vonatkozóan 
a nemzetközi szervezetek vagy a 
Közösségben létrehozott egyéb 
tudományos bizottságok által esetleg már 
elkészített értékeléseket is figyelembe kell 
venni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a rendeleten belül nagyobb hangsúlyt helyez az egészség védelmére.

Módosítás: 20
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
(16) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az emberi egészség védelme 
érdekében a maximális maradékanyag-
határértéket a biztonsági értékelés 
általánosan elfogadott elveivel 
összhangban kell megállapítani, 
figyelembe véve a toxikológiai 
kockázatokat, a környezet szennyeződését, 
valamint a maradékanyagok nem 
szándékos mikrobiológiai és 
farmakológiai hatásait.

törölve

Or. en
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Módosítás: 21
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
(20) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Közösség a Codex Alimentarius
keretében hozzájárul a maximális 
maradékanyag-határértékek nemzetközi 
előírásainak kialakításához, miközben 
biztosítja, hogy a Közösségben elfogadott 
magas szintű emberi egészségvédelem nem 
szenved csorbát. A Közösségnek ezért 
további kockázatelemzés nélkül át kell 
vennie a Codex azon maximális 
maradékanyag-határértékeit, melyeket a 
Codex Alimentarius Bizottság megfelelő 
ülésén támogatott. Ezáltal az 
élelmiszerekben előforduló 
maradékanyagok határértékeire vonatkozó 
nemzetközi előírások és közösségi 
jogszabályok közötti összhang erősödni 
fog.

(20) A Közösség a Codex Alimentarius
keretében hozzájárul az állatgyógyászati 
készítmények élelmiszerekben található 
maradékanyagaira vonatkozó maximális 
határértékek nemzetközi előírásainak 
kialakításához, miközben biztosítja, hogy a 
Közösségben elfogadott magas szintű 
emberi egészségvédelem nem szenved 
csorbát. A Közösségnek ezért további 
kockázatelemzés nélkül át kell vennie a 
Codex azon maximális maradékanyag-
határértékeit, melyeket a Codex 
Alimentarius Bizottság megfelelő ülésén 
támogatott. Ezáltal az állatgyógyászati 
készítmények élelmiszerekben előforduló 
maradékanyagainak határértékeire 
vonatkozó nemzetközi előírások és 
közösségi jogszabályok közötti összhang 
erősödni fog.

Or. pl

Indokolás

Világosabb megfogalmazás.

Módosítás: 22
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
(20) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Közösség a Codex Alimentarius
keretében hozzájárul a maximális 

(20) A Közösség a Codex Alimentarius
keretében hozzájárul a maximális 
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maradékanyag-határértékek nemzetközi 
előírásainak kialakításához, miközben 
biztosítja, hogy a Közösségben elfogadott 
magas szintű emberi egészségvédelem nem 
szenved csorbát. A Közösségnek ezért 
további kockázatelemzés nélkül át kell 
vennie a Codex azon maximális 
maradékanyag-határértékeit, melyeket a 
Codex Alimentarius Bizottság megfelelő 
ülésén támogatott. Ezáltal az 
élelmiszerekben előforduló 
maradékanyagok határértékeire vonatkozó 
nemzetközi előírások és közösségi 
jogszabályok közötti összhang erősödni 
fog.

maradékanyag-határértékek nemzetközi 
előírásainak kialakításához, miközben 
biztosítja, hogy a Közösségben elfogadott 
magas szintű emberi egészségvédelem nem
szenved csorbát. A Közösségnek ezért át 
kell vennie a Codex azon maximális 
maradékanyag-határértékeit, melyeket a 
Codex Alimentarius Bizottság megfelelő 
ülésén támogatott, figyelemmel az EU-ban 
nem engedélyezett anyagoknak, valamint
az emberi egészségre esetleg káros 
anyagok meghatározott, egymást erősítő 
és halmozódó hatásainak felülvizsgálatára 
is. Ezáltal az élelmiszerekben előforduló 
maradékanyagok határértékeire vonatkozó 
nemzetközi előírások és közösségi 
jogszabályok közötti összhang erősödni 
fog, anélkül, hogy a védelemnek a 
közösségi engedélyezéshez szükséges 
szintje veszélybe kerülne. A Bizottságnak 
a megállapodás előtt hivatalosan be kell 
vonnia az Európai Parlamentet.

Or. en

Módosítás: 23
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
(21) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az élelmiszereket a 882/2004/EK 
rendelettel összhangban ellenőrizni kell a 
farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyagai tekintetében. Még ha az 
említett rendeletnek megfelelően nem is 
állapítottak meg maradékanyag-
határértéket valamely hatóanyag 
tekintetében, a környezet szennyeződése 
vagy az állatban megtalálható természetes 
anyagcseretermékek miatt az ilyen 
maradékanyagok mégis előfordulhatnak. A 
laboratóriumi módszerekkel ezek a 

(21) Az élelmiszereket a 882/2004/EK 
rendelettel összhangban ellenőrizni kell a 
farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyagainak jelenléte
tekintetében. Még ha az említett 
rendeletnek megfelelően nem is 
állapítottak meg maradékanyag-
határértéket valamely hatóanyag 
tekintetében, a környezet szennyeződése 
vagy az állatban megtalálható természetes 
anyagcseretermékek miatt az ilyen 
maradékanyagok mégis előfordulhatnak. A 
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maradékanyagok egyre alacsonyabb 
szinten is kimutathatók. A tagállamok 
különböző ellenőrzési gyakorlatot 
valósíthatnak meg e maradékanyagok 
tekintetében.

laboratóriumi módszerekkel ezek a 
maradékanyagok egyre alacsonyabb 
koncentrációban is kimutathatók. A 
tagállamok különböző ellenőrzési 
gyakorlatot valósíthatnak meg e 
maradékanyagok tekintetében.

Or. pl

Indokolás

Világosabb megfogalmazás.

Módosítás: 24
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
(22) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezért helyénvaló a Közösség részéről, 
hogy a Közösségen belüli kereskedelem és 
a behozatal érdekében olyan eljárásokat 
alakítson ki, amelyekkel az ellenőrzési 
intézkedéshez referenciapontokat lehet 
meghatározni a maradékanyagok olyan 
koncentrációja vonatkozásában, amely 
esetében a tudományos vélemények szerint 
a fogyasztó expozíciója elhanyagolható, a 
laboratóriumi elemzés pedig műszakilag 
megoldható.

Ezért helyénvaló a Közösség részéről, 
hogy a Közösségen belüli kereskedelem és 
a behozatal érdekében olyan eljárásokat 
alakítson ki, amelyekkel az ellenőrzési 
intézkedéshez referenciapontokat lehet 
meghatározni a maradékanyagok olyan 
koncentrációja vonatkozásában, amely 
esetében a laboratóriumi elemzés 
műszakilag megoldható, anélkül, hogy a 
Közösségben az emberi egészség magas 
szintű védelme csorbulna. Az ellenőrzési 
intézkedéseket szolgáló referenciapontok 
meghatározása azonban semmilyen 
módon nem nézheti el a nem 
engedélyezett anyagoknak élelmiszer-
hasznosítású állatok kezelésére történő 
illegális felhasználását. Ezért az ilyen 
anyagok élelmiszerekben előforduló 
bármilyen maradékanyagai ténylegesen 
nemkívánatosak.

Or. xm
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Indokolás

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. 

Módosítás: 25
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész és a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet szabályokat és eljárásokat 
állapít meg a következők meghatározására:

(1) Ez a rendelet az élelmiszer-biztonság 
biztosítása érdekében szabályokat és 
eljárásokat állapít meg a következők 
meghatározására:

(a) a farmakológiai hatóanyag 
maradékanyagának azon legnagyobb 
koncentrációja, amelynek előfordulása 
megengedhető az állati eredetű 
élelmiszerben (a továbbiakban: 
maradékanyag-határérték);

(a) a valamely állatgyógyászati 
készítményben vagy az állattenyésztés 
céljára alkalmazott valamely biocid 
termékben található farmakológiai 
hatóanyag maradékanyagának azon 
legnagyobb koncentrációja, amelynek 
előfordulása megengedhető az állati 
eredetű élelmiszerben (a továbbiakban: 
maradékanyag-határérték);

Or. es

Indokolás

Az első bekezdés módosításának célja a rendelet általános célkitűzésének hangsúlyozása, 
amely a közegészség védelme.
Az a) pont módosításának eredménye az anyagok azon két kategóriájának jobb elkülönítése, 
amelyekre a maximális maradékanyag-határértékek alkalmazandók.
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Módosítás: 26
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk – (1) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a farmakológiai hatóanyag 
maradékanyagának azon legnagyobb 
koncentrációja, amelynek előfordulása 
megengedhető az állati eredetű 
élelmiszerben (a továbbiakban: 
maradékanyag-határérték);

Az angol nyelvű változatot nem érinti.

Or. pl

Indokolás

(Az angol nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás: 27
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk – (1) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a farmakológiai hatóanyag
maradékanyagának toleranciaszintje, 
amely alatt a hatóanyagot tartalmazó 
élelmiszeren keresztüli emberi expozíció 
az adott hatóanyagra elhanyagolhatónak 
tekinthető (a továbbiakban: intézkedési 
referenciapont).

(b) a 13. cikk (2) bekezdése a), b) vagy c) 
pontjának megfelelően nem besorolandó
farmakológiai hatóanyagok
maradékanyagai tekintetében az elemezni 
kívánt anyag mintában megtalálható 
minimális mennyisége, amelyet legalább a 
882/2004/EK rendelettel összhangban 
kijelölt ellenőrző 
referencialaboratóriumnak kell 
kimutatnia és megerősítenie a közösségi 
követelményeknek megfelelően hitelesített 
analitikai módszerrel összhangban (a 
továbbiakban: intézkedési referenciapont).

Or. fr
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Indokolás

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.

Módosítás: 28
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk – (1) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a farmakológiai hatóanyag 
maradékanyagának toleranciaszintje, 
amely alatt a hatóanyagot tartalmazó 
élelmiszeren keresztüli emberi expozíció 
az adott hatóanyagra elhanyagolhatónak 
tekinthető (a továbbiakban: intézkedési 
referenciapont).

(b) a farmakológiai hatóanyag 
maradékanyagának ellenőrzési okokból 
megállapított szintje azon meghatározott 
anyagok esetében, amelyekre nézve ezzel a 
rendelettel összhangban nem állapítottak 
meg maximális maradékanyag-
határértéket (a továbbiakban: intézkedési 
referenciapontok).

Or. es

Indokolás

A b) pont módosításának célja, hogy az „intézkedési referenciapont" fogalmát egy pontosabb 
fogalommeghatározás bevezetésével tisztázza, amely nem kapcsolódik az expozíció 
fogalmához, amit a biztonsági követelmény enyhítéseként lehetne értelmezni.
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Módosítás: 29
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk — (1) bekezdés — (ba) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) egy farmakológiai hatóanyag 
maradékanyagának maximális 
koncentrációja, amely alatt az említett 
maradékanyaggal szembeni környezeti 
expozíció elhanyagolhatónak tekintendő.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 30
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk — (1) bekezdés — 1a. albekezés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ide tartoznak megfelelő esetben a 
farmakológiai hatóanyagok használatára 
és forgalomba hozatalára vonatkozó 
rendelkezések.

Or. en
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Indokolás

Az érthetőség kedvéért, különösen a 13. cikk rendelkezéseit illetően.

Módosítás: 31
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) élelmiszer-hasznosítású állatok: olyan 
állatok, amelyeket kifejezetten élelmiszer 
előállítása céljából tenyésztettek, neveltek, 
tartottak, halásztak vagy vágtak le.

b) élelmiszer-hasznosítású állatok: olyan 
állatok, amelyeket kifejezetten élelmiszer 
előállítása céljából tenyésztettek, neveltek, 
tartottak és halásztak vagy vágtak le.

Or. pl

Indokolás

A lengyel változat pontatlanságának megszüntetése, az angol változatra gyakorolt 
következményes hatással.

Módosítás: 32
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
2. cikk – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyagai: valamennyi 
farmakológiai hatóanyag – akár hatóanyag,
akár segédanyag vagy bomlási termék –, 
nyers tömeg alapon mg/kg-ban vagy 
μg/kg-ban kifejezve, valamint az állati 
eredetű élelmiszerben maradt 
anyagcseretermékeik;

(a) a farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyagai: valamennyi 
farmakológiai hatóanyag – akár hatóanyag, 
akár segédanyag vagy bomlási termék –, 
nyers tömeg alapon mg/a termék kg-ja
vagy μg/a termék kg-ja egységben
kifejezve, valamint az állati eredetű 
élelmiszerben maradt 
anyagcseretermékeik;
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Or. pl

Indokolás

Világosabb megfogalmazás.

Módosítás: 33
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk — (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A élelmiszer-hasznosítású állatok 
kezelésére szolgáló állatgyógyászati 
készítményekben való alkalmazásra szánt 
bármely farmakológiai hatóanyagról az 
Európai Gyógyszerügynökségnek (a 
továbbiakban: ügynökség) véleményt kell 
adnia, melyet az állatgyógyászati 
készítmények bizottsága (a továbbiakban: 
bizottság) fogalmaz meg.

A élelmiszer-hasznosítású állatok 
kezelésére szolgáló állatgyógyászati 
készítményekben való alkalmazásra szánt 
bármely farmakológiai hatóanyag
tekintetében az Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
ügynökség) véleményt kell adnia a 
maximális maradékanyag-határértékről 
és a maximális környezeti 
koncentrációról, melyet az 
állatgyógyászati készítmények bizottsága 
(a továbbiakban: bizottság) fogalmaz meg.

Or. en

Indokolás

Az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó környezeti kockázatértékelés kereteinek e 
rendeletbe történő bevezetése lehetővé tenné, hogy az európai szabályozó hatóságok 
szabványos megközelítést alkalmazzanak az állatgyógyászati készítményekben használt összes 
hatóanyagra nézve, függetlenül attól, hogy az ezekből származó gyógyszereket központosított 
vagy nemzeti engedélyezési eljárásnak vetették alá.
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Módosítás: 34
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer-hasznosítású állatok 
kezelésére szolgáló állatgyógyászati 
készítményekben való alkalmazásra szánt 
bármely farmakológiai hatóanyagról az
Európai Gyógyszerügynökségnek (a 
továbbiakban: ügynökség) véleményt kell 
adnia, melyet az állatgyógyászati 
készítmények bizottsága (a továbbiakban: 
bizottság) fogalmaz meg.

A 13. cikk (3) bekezdésében említett 
Codex Alimentarius-eljárás alá tartozó 
eseteket kivéve a Közösségben az
élelmiszer-hasznosítású állatok kezelésére 
szolgáló állatgyógyászati készítményekben 
való alkalmazásra szánt bármely 
farmakológiai hatóanyagról a 2004/726/EK 
rendelet 55. cikkével létrehozott Európai 
Gyógyszerügynökségnek (a továbbiakban: 
ügynökség) véleményt kell adnia, melyet 
az említett rendelet 20. cikke szerint 
létrehozott állatgyógyászati készítmények 
bizottsága (a továbbiakban: bizottság) 
fogalmaz meg.

Ennek érdekében az olyan állatgyógyászati 
készítmény forgalomba hozatali 
engedélyének jogosultja, amelyben ilyen 
hatóanyagot alkalmaztak, a forgalomba 
hozatali engedély kérelmezője, vagy a 
forgalomba hozatali engedélyt kérelmezni 
szándékozó személy kérelmet nyújt be az 
ügynökségnek.

Ennek érdekében az olyan állatgyógyászati 
készítmény forgalomba hozatali
engedélyének kérelmezője, amelyben ilyen 
hatóanyagot alkalmaztak, a forgalomba 
hozatali engedély kérelmezője, vagy a 
forgalomba hozatali engedélyt kérelmezni 
szándékozó személy (vagy adott esetben a 
forgalomba hozatali engedély jogosultja) 
kérelmet nyújt be az ügynökségnek.

Or. es

Indokolás

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.
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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.

Módosítás: 35
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
3. cikk – 2a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A ritka fajok vagy kevésbé elterjedt 
alkalmazások tekintetében más személyek 
is benyújthatnak kérelmet az 
ügynökséghez.

Or. fr

Indokolás

Általában véve a ritka fajok vagy kevésbé elterjedt alkalmazások (pl. méhek) kapcsán az 
állatgyógyászati készítményeket valószínűleg kifejlesztő társaságok vonakodnak a maximális 
maradékanyag-határérték (MRL) iránti kérelmet benyújtani, annak bonyolultsága és 
költségessége miatt. Más személyeknek is jogosultnak kell lenniük a maximális 
maradékanyag-határérték iránti kérelem benyújtására. Ha a határértéket megállapították, az 
ösztönzőleg hat a társaságokra a gyógyszer kifejlesztése szempontjából.

Módosítás: 36
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk — (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tudományos kockázatértékelés és a 
kockázatkezelési ajánlások célja a magas 
szintű emberi egészségvédelem biztosítása, 
annak biztosítása mellett, hogy a megfelelő 
állatgyógyászati készítmények hiánya 
nincs kedvezőtlen hatással az emberi 
egészségre, az állategészségügyre és az 
állatjólétre.

2. A tudományos kockázatértékelés és a 
kockázatkezelési ajánlások célja a magas 
szintű emberi egészségvédelem biztosítása, 
annak biztosítása mellett, hogy a megfelelő 
állatgyógyászati készítmények hiánya 
nincs kedvezőtlen hatással az emberi 
egészségre, az állategészségügyre és az 
állatjólétre, valamint a környezeti 
biztonságra.
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Or. en

Indokolás

Ugyanúgy, ahogy közösségi értékelési eljárást követően MRL-eket határoztak meg, környezeti 
kockázatértékelési követelményeket (ERA) – amelyek már 2000 előtt is léteztek – lehetne 
meghatározni az állatgyógyászati készítményekben használt hatóanyagokra nézve. Ez 
biztosítaná a magas szintű környezeti biztonságot, és elkerülné a generikus készítményeket 
előállító társaságok erőfeszítéseinek szükségtelen megismétlődését, amikor is a teljes 
környezeti kockázatra vonatkozó adatcsomagot meg kell ismételniük (néha a környezeti sorsra 
vonatkozó vizsgálatokat és a kiegészítő toxicitási vizsgálatokat is beleértve).

Módosítás: 37
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer-hasznosítású állatok 
betegségei kezelésére szolgáló 
engedélyezett állatgyógyászati 
készítmények hozzáférhetőségének 
biztosítása érdekében a bizottság a 
tudományos kockázatértékelés 
elvégzésekor és a kockázatkezelési 
ajánlások megfogalmazásakor megfontolja, 
hogy az egy adott élelmiszerben található 
farmakológiai hatóanyagra megállapított 
maximális maradékanyag-határérték 
alkalmazható-e az ugyanabból a fajból
előállított más élelmiszer tekintetében, 
illetve egy vagy több fajra megállapított 
határérték más fajok tekintetében.

A magas szintű egészségvédelem 
biztosítása céljából és a 6. cikkben 
megállapított elvekkel összhangban a 
bizottság az élelmiszer-hasznosítású állatok 
betegségei kezelésére szolgáló 
engedélyezett állatgyógyászati 
készítmények hozzáférhetőségének 
biztosítása érdekében a tudományos 
kockázatértékelés elvégzésekor és a 
kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásakor megfontolja, hogy az 
egy adott élelmiszerben található 
farmakológiai hatóanyagra megállapított 
maximális maradékanyag-határérték 
alkalmazható-e az ugyanabból a fajból 
előállított más élelmiszer tekintetében, 
illetve egy vagy több fajra megállapított 
határérték más fajok tekintetében. A 
különböző állatfajok közötti extrapoláció 
esetén legalább 10-es biztonsági tényezőt 
kell alkalmazni a maximális 
maradékanyag-határértékek 
megállapításakor.

Or. en



AM\705998HU.doc 17/66 PE400.626v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

Az előadó támogatja a bizottsági javaslatban megállapított célkitűzést, miszerint a vizsgálati 
eljárásokat a kockázatértékelés során az extrapoláció nagyobb kihasználásával kell javítani 
(pl. más élelmiszerekre vagy más állatfajokra vonatkozó eredmények alkalmazásával). Ez a 
célkitűzés hozzá fog járulni a hatóanyagok hozzáférhetőségének növeléséhez, különösen a 
kisebb állatcsoportok (pl. kecske, juh stb.) számára. Az itt javasolt változtatások pusztán 
annak biztosítását szolgálják, hogy – még akkor is, ha extrapolációt alkalmaznak –
megfelelően csökkenteni kell a maradékanyagok engedélyezett szintjét.

Módosítás: 38
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer-hasznosítású állatok 
betegségei kezelésére szolgáló 
engedélyezett állatgyógyászati 
készítmények hozzáférhetőségének 
biztosítása érdekében a bizottság a 
tudományos kockázatértékelés 
elvégzésekor és a kockázatkezelési 
ajánlások megfogalmazásakor megfontolja, 
hogy az egy adott élelmiszerben található 
farmakológiai hatóanyagra megállapított 
maximális maradékanyag-határérték 
alkalmazható-e az ugyanabból a fajból 
előállított más élelmiszer tekintetében, 
illetve egy vagy több fajra megállapított 
határérték más fajok tekintetében.

Az élelmiszer-hasznosítású állatok 
betegségei kezelésére szolgáló 
engedélyezett állatgyógyászati 
készítmények hozzáférhetőségének 
biztosítása érdekében az ügynökség (a 
közegészség magas szintű védelmének 
szükségességét folyamatosan szem előtt 
tartva) a tudományos kockázatértékelés 
elvégzésekor és a kockázatkezelési 
ajánlások megfogalmazásakor 
megfontolja:

(a) egy adott élelmiszerben található 
farmakológiai hatóanyagra vagy az 
ugyanabból a fajból előállított más
élelmiszerre megállapított maximális 
maradékanyag-határérték alkalmazását, 
vagy
b) egy farmakológiai hatóanyag egy vagy 
több fajra megállapított maximális 
maradékanyag-határértékének 
alkalmazását más fajok tekintetében, vagy

(c) egy adott fajból származó 
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meghatározott élelmiszerben található 
farmakológiai hatóanyagra megállapított 
maximális maradékanyag-határérték
alkalmazását más fajokból származó más 
élelmiszer tekintetében.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja az extrapolációs eljárás tisztázása:

A felelősségnek nem az állatgyógyászati készítmények bizottságára, hanem magára az 
Ügynökségre kell hárulnia, mivel az extrapoláció túllépi a puszta kockázatértékelés körét, és 
a kockázatkezeléshez is kapcsolódik (ami a bizottság hatáskörén kívül esik).

A módosítás az extrapoláció tényleges fogalmát is tisztázza, megadva potenciális alkalmazási 
körét: különböző szövetek között, különböző fajok között, vagy egyidejűleg különböző szövetek 
és fajok között. Ezek egyike sem veszélyeztetheti a fogyasztók biztonságát.

Módosítás: 39
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az ügynökséggel 
folytatott konzultációt követően 
megállapítja a valamely élelmiszerre 
vonatkozó maximális maradékanyag-
határértékeknek az ugyanazon fajból 
származó más élelmiszerek esetében, 
illetve az egy vagy több fajra vonatkozó 
határértékeknek más fajok esetében 
végzett alkalmazására vonatkozó 
szabályokat. Ezek a szabályok 
meghatározzák, hogyan és milyen 
körülmények között lehet a valamely 
élelmiszerben, illetve egy vagy több fajban 
előforduló maradványokkal kapcsolatos 
tudományos adatokat más élelmiszerekre 
vagy más fajokra vonatkozó maximális 
maradékanyag-határértékek 
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megállapításához felhasználni.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – azok kiegészítésével történő –
módosítására irányuló intézkedéseket a 
20. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. es

Indokolás

Ez megállapítja azokat a feltételeket, amelyek szerint a Bizottság részletes szabályokat 
határozhat meg az extrapoláció elképzelésének alkalmazására.

Módosítás: 40
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk — (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos kockázatértékelés 
figyelembe veszi a farmakológiai 
hatóanyagok metabolizmusát és kiürülését 
a releváns állatfajoknál és maradékanyag-
típusoknál, és ezek azon megengedhető 
napi bevitel formájában megadott 
mennyiségét, amely egész életen át tartó 
emberi fogyasztása nem jár jelentős 
kockázattal. A megengedhető napi bevitel 
tekintetében alkalmazható alternatív 
megoldás, ha erről a Bizottság a 12. cikk 
(1) bekezdésével összhangban 
rendelkezett.

1. A tudományos kockázatértékelés 
figyelembe veszi a farmakológiai
hatóanyagok metabolizmusát, kiürülését és 
kiválasztását a releváns állatfajoknál és 
maradékanyag-típusoknál, és ezek azon 
megengedhető napi bevitel formájában 
megadott mennyiségét, amely egész életen 
át tartó emberi fogyasztása nem jár jelentős 
kockázattal. A megengedhető napi bevitel 
tekintetében alkalmazható alternatív 
megoldás, ha erről a Bizottság a 12. cikk 
(1) bekezdésével összhangban 
rendelkezett.

A tudományos kockázatértékelés 
figyelembe veszi a hatóanyag esetleges 
maradékainak a környezeti biztonság 
szempontjából kifejtett hatását is.

Or. en
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Módosítás: 41
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk — (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos kockázatértékelés 
figyelembe veszi a farmakológiai 
hatóanyagok metabolizmusát és kiürülését 
a releváns állatfajoknál és maradékanyag-
típusoknál, és ezek azon megengedhető 
napi bevitel formájában megadott 
mennyiségét, amely egész életen át tartó 
emberi fogyasztása nem jár jelentős 
kockázattal. A megengedhető napi bevitel 
tekintetében alkalmazható alternatív 
megoldás, ha erről a Bizottság a 12. cikk 
(1) bekezdésével összhangban 
rendelkezett.

1. A tudományos kockázatértékelés 
figyelembe veszi a farmakológiai 
hatóanyagok metabolizmusát és kiürülését 
a releváns állatfajoknál és maradékanyag-
típusoknál, és ezek azon megengedhető 
napi bevitel formájában megadott 
mennyiségét, amely egész életen át tartó 
emberi fogyasztása nem jár jelentős 
kockázattal, külön figyelmet fordítva a 
különböző farmakológiai hatóanyagok 
egymást erősítő vagy halmozódó hatásaira 
és az emberek érzékeny csoportjaira 
gyakorolt hatásokra. A megengedhető 
napi bevitel tekintetében alkalmazható 
alternatív megoldás, ha erről a Bizottság a 
12. cikk (1) bekezdésével összhangban 
rendelkezett.

A kockázatértékelésnek meg kell felelnie a 
178/2002/EK rendeletben az élelmiszerek 
biztonságának értékelésére vonatkozóan 
megállapított elveknek.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az élelmiszerjog szerinti határértékeket következetesen 
állapítják meg, említést kell tenni a 178/2002/EK rendeletben megállapított biztonsági 
kritériumokról, amelyek hivatkozási pontként szolgálnak az élelmiszerjog egészére nézve. Az 
említett rendelet többek között előírja, hogy figyelembe kell venni az emberek bizonyos 
érzékeny csoportjait, valamint az egymást erősítő és halmozódó hatásokat. A módosítás e két 
különösen fontos szempont kifejezett tisztázását is tartalmazza.
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Módosítás: 42
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tudományos kockázatértékelés 
figyelembe veszi a farmakológiai 
hatóanyagok metabolizmusát és kiürülését 
a releváns állatfajoknál és maradékanyag-
típusoknál, és ezek azon megengedhető 
napi bevitel formájában megadott 
mennyiségét, amely egész életen át tartó 
emberi fogyasztása nem jár jelentős 
kockázattal. A megengedhető napi bevitel 
tekintetében alkalmazható alternatív 
megoldás, ha erről a Bizottság a 12. cikk 
(1) bekezdésével összhangban 
rendelkezett.

Az angol nyelvű változatot nem érinti.

Or. pl

Indokolás

(Az angol nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás: 43
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – (2) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nem szándékos farmakológiai és 
mikrobiológiai hatás kockázata az emberi 
szervezetre;

b) a nem szándékos toxikológiai, 
farmakológiai és mikrobiológiai hatás 
kockázata az emberi szervezetre;

Or. es
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Indokolás

A toxikológiai kockázatokat is szerepeltetni kell.

Módosítás: 44
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk — (2) bekezdés — ca) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a maradékanyag azon típusa és 
mennyisége, amely úgy tekinthető, hogy a 
környezetre nézve nem jelent biztonsági 
kockázatot.

Or. en

Indokolás

A környezeti biztonság szempontjának beillesztése a tudományos kockázatértékelésbe 
biztosítaná a megközelítés következetességét és az eljárás egyszerűsítését.

Módosítás: 45
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk — (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha a hatóanyag metabolizmusát és
kiürülését nem lehet felmérni, és a 
hatóanyag felhasználási célja az 
állategészségügy és állatjólét előmozdítása, 
a tudományos kockázatértékelés 
figyelembe vehet ellenőrző vagy 
expozíciós adatokat.

3. Ha a hatóanyag metabolizmusát, 
kiürülését és kiválasztását nem lehet 
felmérni, és a hatóanyag felhasználási célja 
az állategészségügy és állatjólét 
előmozdítása, a tudományos 
kockázatértékelés figyelembe vehet 
ellenőrző vagy expozíciós adatokat.

Or. en
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Indokolás

A „kiválasztás” a környezeti kockázatértékelés szempontjából lényeges.

Módosítás: 46
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
6. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha a hatóanyag metabolizmusát és 
kiürülését nem lehet felmérni, és a 
hatóanyag felhasználási célja az 
állategészségügy és állatjólét
előmozdítása, a tudományos 
kockázatértékelés figyelembe vehet 
ellenőrző vagy expozíciós adatokat.

3. Ha a hatóanyag metabolizmusát és 
kiürülését nem lehet felmérni, és a 
hatóanyag felhasználási célja az egészség
előmozdítása, a tudományos 
kockázatértékelés figyelembe vehet 
ellenőrző vagy expozíciós adatokat.

Or. es

Indokolás

Elvileg az állatok egészségét kell prioritásnak tekinteni, és nem indokolt egy olyan gyógyszer, 
amely csupán a jólétükhöz járul hozzá, az egészségükhöz nem.

Módosítás: 47
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk — b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyéb indokolt tényezők, mint az 
élelmiszer-előállítás technológiai 
aspektusai, az ellenőrzések 
megvalósíthatósága, a hatóanyagok 
gyógyszerkészítményekben történő 
felhasználási és alkalmazási feltételei, 
valamint a visszaélés vagy tiltott 
felhasználás valószínűsége;

b) egyéb indokolt tényezők, mint az 
élelmiszer-előállítás technológiai 
aspektusai, az ellenőrzések 
megvalósíthatósága, a hatóanyagok 
gyógyszerkészítményekben történő 
felhasználási és alkalmazási feltételei, 
valamint a visszaélés vagy tiltott 
felhasználás valószínűsége; a visszaélések 
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közé tartozik az állatgyógyászati 
készítmények megelőző alkalmazása 
abban az esetben, ha a betegségek az 
állatok tartási körülményeinek arányos és 
ésszerű megváltoztatásával kezelhetők;

Or. en

Módosítás: 48
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyéb indokolt tényezők, mint az 
élelmiszer-előállítás technológiai 
aspektusai, az ellenőrzések 
megvalósíthatósága, a hatóanyagok 
gyógyszerkészítményekben történő 
felhasználási és alkalmazási feltételei, 
valamint a visszaélés vagy tiltott 
felhasználás valószínűsége;

b) egyéb indokolt tényezők, mint az
élelmiszer- és takarmány-előállítás
technológiai aspektusai, az ellenőrzések 
megvalósíthatósága, a hatóanyagok 
gyógyszerkészítményekben történő 
felhasználási és alkalmazási feltételei, 
valamint a visszaélés vagy tiltott 
felhasználás valószínűsége;

Or. es

Indokolás

Az állati takarmány gyártásának folyamatai (amelyeket a kockázatelemzés elvégzésekor 
figyelembe kell venni) szintén szerepeltetve vannak. Figyelembe véve, hogy sok 
állatgyógyászati készítményt a takarmánnyal vagy az ivóvízzel adnak be, a kockázatkezelési 
ajánlásoknak figyelembe kell venniük, hogyan hatnak az elérhető technológiák a kockázatra.

Módosítás: 49
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyéb indokolt tényezők, mint az b) egyéb indokolt tényezők, mint az 
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élelmiszer-előállítás technológiai 
aspektusai, az ellenőrzések 
megvalósíthatósága, a hatóanyagok 
gyógyszerkészítményekben történő 
felhasználási és alkalmazási feltételei, 
valamint a visszaélés vagy tiltott 
felhasználás valószínűsége;

élelmiszer-előállítás technológiai 
aspektusai, az ellenőrzések 
megvalósíthatósága, a hatóanyagok 
gyógyszerkészítményekben történő 
felhasználási és alkalmazási feltételei, a 
helyes állatorvosi gyakorlat betartása, 
valamint a visszaélés vagy tiltott 
felhasználás valószínűsége;

Or. fr

Indokolás

A tudományos kockázatértékelés rendkívül magas maximális maradékanyag-határérték 
megállapítását ajánlhatja – jóval magasabbat, mint amekkorára a szóban forgó terméknek a 
helyes állatorvosi gyakorlattal összhangban végzett alkalmazásához szükség lehet. A 
maximális maradékanyag-határértékek megállapításakor a helyes állatorvosi gyakorlat 
figyelembevétele lehetővé tenné, hogy az értékeket olyan szinten állapítsák meg, amely 
biztosítaná az emberi egészség optimális védelmét, ugyanakkor megelőzné az állatgyógyászati 
készítmények túlzott alkalmazását.

Módosítás: 50
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk — da) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) elfogadhatók-e a becsült környezeti 
koncentrációk a környezet védelméhez, és 
adott esetben a szóban forgó anyag 
alkalmazására vonatkozó esetleges 
feltételek vagy korlátozások.

Or. en

Indokolás

Az anyagok koncentrációja bizonyos esetekben kockázatot jelenthet a környezetre nézve. Ezt a 
szempontot figyelembe kell venni a kockázatkezelési ajánlásokban.
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Módosítás: 51
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk — (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügynökségnek biztosítania kell, 
hogy a 3. cikkel és e cikk (1) bekezdésével 
összhangban küldött, érvényes kérelem 
beérkezését követő 210 napon belül a 
bizottság megfogalmazza véleményét. Ezt 
a határidőt fel kell függeszteni, ha az 
ügynökség adott határidőn belül az adott 
hatóanyagra vonatkozó speciális 
információt kér, addig az időtartamig, amíg 
a kért kiegészítő információ megérkezik.

(2) Az ügynökségnek biztosítania kell, 
hogy egy új anyagra vonatkozóan a 3. 
cikkel és e cikk (1) bekezdésével 
összhangban küldött, érvényes kérelem 
beérkezését követő 210 napon belül a 
bizottság megfogalmazza véleményét. Ezt 
a határidőt fel kell függeszteni, ha az 
ügynökség adott határidőn belül az adott 
hatóanyagra vonatkozó speciális 
információt kér, addig az időtartamig, amíg 
a kért kiegészítő információ megérkezik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az érthetőséget szolgálja.

Módosítás: 52
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk — (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A következők alkalmazandók az 
olyan farmakológiai hatóanyagok 
tekintetében, amelyeket e rendelet 
hatálybalépésének napja előtt 
engedélyeztek állatgyógyászati 
készítményekben történő felhasználásra:
(a) Az Ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően a Bizottság 
menetrendet tesz közzé ezen anyagok 
vizsgálatára, beleértve a 8. cikk (1) 
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bekezdésében említett információk 
benyújtására vonatkozó határidőket is. Az 
érintett állatgyógyászati készítmények 
forgalmazásáért felelős személyek 
biztosítják, hogy az összes vonatkozó 
információ benyújtásra kerül a 
Bizottsághoz. A tagállamok illetékes 
hatóságai a Bizottság tudomására hoznak 
minden egyéb vonatkozó információt.
(b) A Bizottság – miután 30 napon belül 
ellenőrizte, hogy az információt megfelelő 
formában nyújtották be – az információt 
annak megvizsgálása érdekében 
haladéktalanul az Ügynökséghez 
továbbítja, amely 120 napon belül 
véleményt ad. Ezt a határidőt 
felfüggesztik, ha az Ügynökség a 
meghatározott időszakon belül az adott 
anyagra vonatkozóan kiegészítő 
információ benyújtását kéri.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összehangolja a szöveget a meglévő 2377/90/EGK tanácsi rendelettel.

Módosítás: 53
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
9. cikk –- (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az olyan hatóanyagok esetében, 
amelyeket nem – a Közösségben 
forgalomba hozandó – állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra 
szánnak, és amelyek esetében a 3. cikkel 
összhangban nem nyújtottak be kérelmet e 
hatóanyagokkal kapcsolatban, a Bizottság 
vagy a tagállamok kérelmezhetnek az 
ügynökségtől a maximális maradékanyag-

1. A Bizottság vagy a tagállamok a 
következő körülmények egyikének 
fennállása esetén kérelmezhetnek az 
ügynökségtől maximális maradékanyag-
határértékre vonatkozó véleményt a 
farmakológiai hatóanyagok tekintetében:
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határértékre vonatkozó véleményt.

A 4–8. cikket kell alkalmazni.
(a) a szóban forgó anyagot 
állatgyógyászati készítményben történő 
felhasználásra egy harmadik országban 
engedélyezték, és az említett anyagra 
vonatkozóan a 3. cikk értelmében még 
nem nyújtottak be kérelmet, vagy
(b) a szóban forgó anyag a 2001/82/EK 
irányelv 11. cikkének megfelelően 
felhasználni kívánt valamely gyógyszer 
részét képezi, de az említett anyagra nézve 
a 3. cikk értelmében még nem nyújtottak 
be kérelmet, vagy
(c) a szóban forgó anyag egy 
állattenyésztés céljára használt biocid 
termék részét képezi, és a 98/8/EK 
irányelv 10. cikke (2) bekezdése ii. pontja 
b) alpontja értelmében maximális 
maradékanyag-határértéket kell 
megállapítani.
(2) A 4–7. cikket kell alkalmazni.
Az e cikk (1) bekezdésében említett, 
vélemény iránti kérelmeknek meg kell 
felelniük a 12. cikk (1) bekezdése 
értelmében a Bizottság által 
meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek.

Or. es

Indokolás

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

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

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

Módosítás: 54
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
9. cikk — (1) bekezdés — első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az olyan hatóanyagok esetében, 
amelyeket nem – a Közösségben 
forgalomba hozandó – állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra 
szánnak, és amelyek esetében a 3. cikkel 
összhangban nem nyújtottak be kérelmet e 
hatóanyagokkal kapcsolatban, a Bizottság 
vagy a tagállamok kérelmezhetnek az 
ügynökségtől a maximális maradékanyag-
határértékre vonatkozó véleményt.

1. Az olyan hatóanyagok esetében, 
amelyeket nem – a Közösségben 
forgalomba hozandó – állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra 
szánnak, és amelyek esetében a 3. cikkel 
összhangban nem nyújtottak be kérelmet e 
hatóanyagokkal kapcsolatban, a Bizottság, 
a tagállamok vagy egy jogos érdekeit 
képviselő harmadik fél kérelmezhet az 
ügynökségtől a maximális maradékanyag-
határértékre vonatkozó véleményt.

Or. en

Indokolás

A (3) bekezdés arra utal, hogy harmadik felek is benyújthatnak kérelmeket, noha ennek 
lehetősége nem szerepel az (1) bekezdésben. A szöveg szisztematikus érthetővé tétele.

Módosítás: 55
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
9. cikk — (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A végleges vélemény elfogadását 
követően 15 napon belül az ügynökség 
elküldi azt a Bizottságnak és adott esetben 
a tagállamnak vagy a kérelmező félnek, 
rámutatva a következtetések indokaira.

3. A végleges vélemény elfogadását 
követően 15 napon belül az ügynökség 
elküldi azt a Bizottságnak és adott esetben 
a kérelmező tagállamnak, rámutatva a 
következtetések indokaira.
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Or. en

Indokolás

Azt a jogot, hogy az Ügynökségtől az MRL-ekkel kapcsolatban véleményt kérhessenek, a 
Bizottságra és a tagállamokra kell korlátozni.

Módosítás: 56
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
9. cikk — (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1)–(3) bekezdést kell 
értelemszerűen alkalmazni azokra az 
engedélyezett farmakológiai 
hatóanyagokra, amelyek esetében a 
maradékanyag-határértékek 
megállapítását szolgáló eljárás költsége 
aránytalan az anyagból származó 
gazdasági bevételhez képest, az állatfajok 
korlátozott elterjedése vagy azok 
kismértékű gazdasági jelentősége miatt 
(„kevésbé elterjedt alkalmazások”). A 
különböző állatfajok közötti extrapoláció 
esetén legalább 10-es biztonsági tényezőt 
kell alkalmazni a maximális 
maradékanyag-határértékek 
megállapításakor.
A Bizottság a 20. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
pontosabb követelményeket állapít meg e 
bekezdés alkalmazására nézve.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikkben említett extrapoláció nem oldja meg a kisebb gazdasági jelentőségű 
állatfajoknak vagy olyan fajoknak szánt állatgyógyászati készítmények korlátozott 
hozzáférhetőségével kapcsolatos problémákat, amelyeknél a határértékeket meghatározó 
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eljárásnak gazdasági szempontból nem lenne értelme a kapcsolódó bevétel alacsony szintje 
miatt. A módosítás e valós, az állatok védelme és az állategészségügy szempontjából gyakran 
komoly probléma megoldására törekszik, jóllehet nyilvánvalóan továbbra is kívánatos lenne a 
kérdés mélyrehatóbb megvitatása.

Módosítás: 57
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk — (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 3. cikk értelmében kérelmező 
Bizottság, vagy a 9. cikk értelmében 
kérelmező tagállam új információk 
eredményeként úgy ítéli, hogy az emberi 
egészség vagy az állatok egészségének 
védelme érdekében felül kell vizsgálni a 
véleményt, kérheti az ügynökséget, hogy a 
kérdéses hatóanyagokról új véleményt 
közöljön.

Ha a 3. cikk értelmében kérelmező 
Bizottság, vagy a 9. cikk értelmében 
kérelmező tagállam új információk 
eredményeként úgy ítéli, hogy az emberi 
egészség vagy az állatok egészségének
vagy a környezet biztonságának védelme 
érdekében felül kell vizsgálni a véleményt, 
kérheti az ügynökséget, hogy a kérdéses 
hatóanyagokról új véleményt közöljön.

Or. en

Módosítás: 58
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 3. cikk értelmében kérelmező
Bizottság, vagy a 9. cikk értelmében 
kérelmező tagállam új információk 
eredményeként úgy ítéli, hogy az emberi 
egészség vagy az állatok egészségének 
védelme érdekében felül kell vizsgálni a 
véleményt, kérheti az ügynökséget, hogy a 
kérdéses hatóanyagokról új véleményt 
közöljön.

Ha a Bizottság, a 3. cikk értelmében 
vélemény iránti kérelmet benyújtott 
bármely személy vagy a 9. cikk értelmében 
kérelmező tagállam új információk 
eredményeként úgy ítéli, hogy az emberi 
egészség vagy az állatok egészségének 
védelme érdekében felül kell vizsgálni a 
véleményt, kérheti az ügynökséget, hogy a 
kérdéses hatóanyagokról új véleményt 
közöljön.
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A kérelemhez csatolni kell azokat az 
információkat, amelyek indokolják a 
kérelmet. Az új véleményre a 8. cikk (2) és 
(4) bekezdése, illetve a 9. cikk (2) és (3) 
bekezdése alkalmazandó.

A kérelemhez csatolni kell azokat az 
információkat, amelyek indokolják a 
kérelmet. Az új véleményre a 8. cikk (2)–
(4) bekezdése, illetve a 9. cikk (2) és (3) 
bekezdése alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

A javasolt új szöveg tisztázza, hogy ki kérheti a felülvizsgálatot és milyen feltételek mellett, 
nevezetesen:

- azok a személyek, akik a 3. cikknek megfelelően véleményt kérelmeztek, kérhetik annak 
felülvizsgálatát, és

- a Bizottság és a tagállamok nemcsak az általuk a 9. cikknek megfelelően kért vélemények 
tekintetében kérhetnek felülvizsgálatot, hanem azok tekintetében is, amelyeket harmadik felek 
kértek a 3. cikknek megfelelően.

Módosítás: 59
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk — (1) bekezdés — bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 20. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban a Bizottság az ügynökséggel 
konzultálva elfogadja a következőket:

1. A Bizottság az ügynökséggel 
konzultálva elfogadja a következőkre 
vonatkozó szabályokat:

Or. en
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Módosítás: 60
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk — (1) bekezdés — 1a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határozatokat az a) pont esetében a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban, a b) pont esetében pedig a 
21. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

Or. en

Indokolás

A kockázatértékelés és a kockázatkezelés módszertanának meghatározása e rendelet egyik 
központi eleme, és az Európai Parlamentet ezért be kell vonni annak elfogadásába. Ezért a 
javaslat a szabályozási bizottsági eljárásról az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárásra való átállás. Ezenfelül ugyanezt az eljárást írják elő a (2) bekezdésben szereplő 
extrapolációra vonatkozó határozatok esetére.

Módosítás: 61
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
12. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az ügynökséggel 
konzultálva szabályokat fogad el azzal 
kapcsolatban, hogy az egy adott 
élelmiszerre meghatározott maximális 
maradékanyag-határérték alkalmazható-e 
ugyanabból a fajból készült más 
élelmiszer tekintetében, illetve az egy vagy 
több fajra meghatározott maximális 
maradékanyag-határérték más fajok 
tekintetében, az 5. cikkben említettek 

(2) A Bizottság az ügynökséggel 
konzultálva az 5. cikk (1a) bekezdése 
értelmében elfogadja az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek – azok 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló intézkedéseket, a 20. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban.
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szerint. Ezek a szabályok meghatározzák, 
hogyan és mely körülmények között lehet 
egy adott élelmiszer vagy faj tekintetében 
a maradékanyagokra vonatkozó 
tudományos adatokat más élelmiszerek 
vagy más fajok tekintetében maximális 
maradékanyag-határérték 
meghatározására használni.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – azok kiegészítésével történő –
módosítására irányuló intézkedéseket a 20. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni..

Or. es

Módosítás: 62
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk — (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a farmakológiai 
hatóanyagokat az ügynökség véleményétől 
függően sorolja be a maximális 
maradékanyag-határértékek tekintetében a 
4., 9. vagy 10. cikkel összhangban.

1. A Bizottság a farmakológiai 
hatóanyagokat az ügynökség véleményétől 
függően sorolja be a maximális 
maradékanyag-határértékek tekintetében a 
4., 9. vagy 10. cikkel összhangban, és a
biztonságos környezeti koncentráció 
tekintetében a 4. és 10. cikkel 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A 4. cikkre vonatkozó 3. módosításból és a 10. cikkre vonatkozó 10. módosításból következik.
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Módosítás: 63
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk — (2) bekezdés — bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A besorolás tartalmazza a 
farmakológiai hatóanyagok jegyzékét, 
valamint terápiai osztályozásukat. A 
besorolás minden egyes hatóanyag 
esetében tartalmazza az alábbiak 
meghatározását is:

(2) Az élelmiszerek biztonságosságát 
szolgáló besorolás tartalmazza a 
farmakológiai hatóanyagok jegyzékét, 
valamint terápiai osztályozásukat. A 
besorolás minden egyes hatóanyag 
esetében tartalmazza az alábbiak 
meghatározását is:

Or. en

Módosítás: 64
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (2) bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) maximális maradékanyag-határérték 
hiánya; 

(c) maximális maradékanyag-határérték 
megállapítása szükségességének hiánya;

Or. es

Indokolás

A szándék itt a fogalom tisztázása. A c) pont az ártalmatlannak tekintett anyagokra 
vonatkozik. A jelenlegi megfogalmazással ez a pont azokat az egyéb anyagokat is felölelné, 
amelyekre nézve még nem volt lehetséges biztonságos határértéket megállapítani (információ 
hiánya miatt vagy más okból).
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Módosítás: 65
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (2) bekezdés – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a hatóanyag beadására vonatkozó 
tiltás.

(d) az anyagnak vagy maradékanyagainak 
egy állati eredetű termékben való 
jelenlétére vonatkozó tiltás.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben egy anyagnak vagy maradékanyagainak valamely állati eredetű élelmiszerben 
való jelenléte a jelen levő mennyiségtől függetlenül kockázatot jelent az emberi egészségre, 
meg kell tiltani azoknak a termékeknek a forgalomba hozatalát, amelyekben ez kimutatható. 
Nem elegendő a beadását megtiltani. Európa emellett a harmadik országokban nem tilthatja 
be valamely anyagnak a beadását, így a megfogalmazás azt jelentené, hogy az anyagot 
kizárólag az európai termékekben tiltanák, a behozott termékekben nem.

Módosítás: 66
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 
emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban vagy a Codex 
Alimentariuson belüli, az állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra szánt 
farmakológiai hatóanyag maximális 
maradékanyag-határértékének 
megállapítását támogató közösségi 
szavazattal összhangban. Az utóbbi 
esetben az ügynökség kiegészítő értékelése 

3. Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 
emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban vagy a Codex 
Alimentariuson belüli, az állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra szánt 
farmakológiai hatóanyag maximális 
maradékanyag-határértékének a Bizottság 
általi elfogadásával összhangban 
(amennyiben a Közösség nem emel 
kifogást). Az utóbbi esetben az ügynökség 
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nem szükséges. kiegészítő értékelése nem szükséges.

Or. es

Indokolás

A cél két fogalom tisztázása.

Az MRL-ek a kockázatkezelés elemei, és azokat minden esetben felül kell vizsgálni, amikor ezt 
az eljárást szükségesnek ítélik feladatuk teljesítésének, nevezetesen a fogyasztók 
biztonságának biztosításához.

Az EU elfogadja a Codex szerinti MRL-eket, amennyiben azt az említett szerv az EU részéről 
mindennemű fenntartás nélkül elfogadja. Az EU támogató szavazata nem vezethet 
automatikus elfogadáshoz, ha a Codex végleges jóváhagyása nem biztosított.

Módosítás: 67
Dagmar Roth—Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk — (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 
emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban vagy a Codex 
Alimentariuson belüli, az állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra szánt 
farmakológiai hatóanyag maximális 
maradékanyag-határértékének 
megállapítását támogató közösségi 
szavazattal összhangban. Az utóbbi esetben 
az ügynökség kiegészítő értékelése nem 
szükséges.

3. Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 
emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik:

(a) az ügynökség véleményének 
megfelelően a 4., 9. vagy 10. cikkel 
összhangban; vagy
(b) a Codex Alimentariuson belüli, az 
állatgyógyászati készítményben történő 
felhasználásra szánt farmakológiai 
hatóanyag maximális maradékanyag-
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határértékének megállapítását támogató 
közösségi szavazattal összhangban, feltéve, 
hogy a figyelembe vett tudományos 
adatokat a Codex Alimentarius 
Bizottságban zajló szavazás előtt a Codex 
Alimentarius közösségi képviselőjének a 
rendelkezésére bocsátják. Ebben az
esetben az ügynökség kiegészítő értékelése 
nem szükséges.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás növelni fogja a Codex határozatainak átláthatóságát.

Módosítás: 68
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 
emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban vagy a Codex 
Alimentariuson belüli, az állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra szánt 
farmakológiai hatóanyag maximális 
maradékanyag-határértékének 
megállapítását támogató közösségi 
szavazattal összhangban. Az utóbbi esetben 
az ügynökség kiegészítő értékelése nem 
szükséges.

3. Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 
emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban vagy a Codex 
Alimentariuson belüli, az állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra szánt 
farmakológiai hatóanyag maximális 
maradékanyag-határértékének 
megállapítását támogató közösségi 
szavazattal összhangban. Az utóbbi esetben 
a Közösség nem adhat le támogató 
szavazatot, ha a 6. cikkben előírt 
tudományos kockázatértékelést és a 7. 
cikkben előírt kockázatkezelési 
ajánlásokat nem készítették el; az 
ügynökség kiegészítő értékelése ezért nem 
szükséges.
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Or. fr

Indokolás

A Codexen vagy más nemzetközi szerveken belül zajló egyeztetések nem használhatók fel az 
Európában elfogadottakhoz képest kevésbé szigorú maximális maradékanyag-határértékek 
elfogadásának ürügyeként.

Módosítás: 69
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk — (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 
emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban vagy a Codex 
Alimentariuson belüli, az állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra szánt 
farmakológiai hatóanyag maximális 
maradékanyag-határértékének
megállapítását támogató közösségi 
szavazattal összhangban. Az utóbbi 
esetben az ügynökség kiegészítő értékelése 
nem szükséges.

3. Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 
emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban. A Közösség által a 
Codex Alimentariuson belül valamely
állatgyógyászati készítményben történő 
felhasználásra szánt farmakológiai 
hatóanyagra vonatkozóan elfogadott
maximális maradékanyag-
határértékeknek a hatályos közösségi 
egészségvédelmi rendelkezésekkel 
egyenértékűnek kell lenniük. Az 
egészségvédelem érdekében az ügynökség 
kiegészítő értékelése szükséges legalább a 
különböző farmakológiai hatóanyagok 
egymást erősítő és halmozódó hatásait 
illetően, amennyiben az Ügynökség vagy 
az illetékes tagállami hatóságok szerint 
aggályok merülnek fel az egészségvédelem 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Amennyiben új információ válik elérhetővé egy anyag kockázataival kapcsolatban, még a 
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Codex szerinti határértékek esetében is lehetségesnek kell lennie, hogy új véleményt kérjenek. 
Ez lényegében a szöveg tisztázása.

Módosítás: 70
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk — (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mielőtt a Bizottság a Codex 
Alimentariusban elfogadja a maximális 
maradékanyag-határértékeket, a 21. cikk 
(3) bekezdésében említett eljárást kell 
alkalmazni. A Bizottság csak akkor 
hagyhatja jóvá a Codex Alimentariuson 
belül a maximális maradékanyag-
határértékeket, ha azok az emberi 
egészség tekintetében a közösségi 
jogszabályokkal egyenértékű biztonságot 
garantálnak. A 178/2002/EK rendelet 13. 
cikkének e) pontját figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

A maximális maradékanyag-határértékeknek a Codex Alimentariuson belül történő 
jóváhagyására – a tisztán belső közösségi határozatoktól eltérően – csak igen korlátozott 
demokratikus vagy parlamenti ellenőrzés vonatkozik. A Codexszel kapcsolatos határozatokra 
ezért az eljárás és a részvétel tekintetében ugyanazoknak a követelményeknek kell 
vonatkozniuk, mint a belső közösségi határozatokra.

A Codex szerinti határértékeknek ha nem is megegyező, de legalább is hasonló szintű 
védelmet kell biztosítaniuk. Ezt támogatja a 178/2002/EK rendeletre vonatkozó hivatkozás is.
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Módosítás: 71
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk — (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Abban az esetben, ha a tudományos 
adatok nem hiánytalanok, ideiglenes 
maximális maradékanyag-határértéket kell 
meghatározni a farmakológiai hatóanyag 
tekintetében, amennyiben semmi nem jelzi, 
hogy az érintett anyag maradékanyagai a 
javasolt szinten kockázatot jelentenek az 
emberi egészségre.

4. Abban az esetben, ha a tudományos 
adatok nem hiánytalanok, ideiglenes 
maximális maradékanyag-határértéket kell 
meghatározni a farmakológiai hatóanyag 
tekintetében, amennyiben semmi nem jelzi, 
hogy az érintett anyag maradékanyagai a 
javasolt szinten kockázatot jelentenek az 
emberi egészségre. A kockázattal 
kapcsolatos határozatot a 6. cikkben 
említett elvekre és a 12. cikkben 
megállapított szabályokra kell alapozni.

Az ideiglenes maradékanyag-határértéket 
pontosan meghatározott időtartamig lehet 
alkalmazni, amely nem lehet hosszabb öt 
évnél. Ez az időtartam egy alkalommal, két 
évet meg nem haladó időtartamra 
meghosszabbítható, ha bebizonyosodik, 
hogy a hosszabbítás lehetővé teszi a 
folyamatban lévő tudományos vizsgálatok 
befejezését.

Az ideiglenes maradékanyag-határértéket 
pontosan meghatározott időtartamig lehet 
alkalmazni, amely nem lehet hosszabb 
három évnél. Ez az időtartam egy 
alkalommal, két évet meg nem haladó 
időtartamra meghosszabbítható, ha 
bebizonyosodik, hogy a hosszabbítás 
lehetővé teszi a folyamatban lévő 
tudományos vizsgálatok befejezését.

Or. en

Indokolás

Az ideiglenes engedélyezésre vonatkozó legfeljebb ötéves időtartam túl hosszúnak tűnik. Az 
érintett anyagokat rendszerint engedélyezési vagy más vizsgálati eljárásnak vetik alá, ami azt 
jelenti, hogy a szükséges eredményeknek három éven belül rendelkezésre kellene állniuk. Ez 
hosszabb időszak annál, mint ami a rendes eljárás szerint a határértékek megállapítására 
vonatkozik.
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Módosítás: 72
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (6) bekezdés – bevezető rész és a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A hatóanyag élelmiszer-hasznosítású 
állatoknak történő beadása a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban hozott vélemény 
alapján tilos a következők esetén:

6. A hatóanyag vagy maradékanyagainak 
állati eredetű termékekben való jelenléte a 
4., 9. vagy 10. cikkel összhangban hozott 
vélemény alapján tilos a következők 
esetén:

(a) ha a farmakológiai hatóanyag 
élelmiszer-hasznosítású állatoknál való 
alkalmazása kockázatot jelent az emberi
egészség számára;

(a) ha a farmakológiai hatóanyag vagy 
maradékanyagainak állati eredetű 
élelmiszerekben való jelenléte kockázatot 
jelent az emberi egészség számára;

Or. fr

Indokolás

A 13. cikk (2) bekezdése d) pontjának módosításával összhangban.

Módosítás: 73
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
13. cikk – (6) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) ha a farmakológiai hatóanyag 
élelmiszer-hasznosítású állatoknál való 
alkalmazása kockázatot jelent az emberi 
egészség számára;

Az angol nyelvű változatot nem érinti.

Or. pl

Indokolás

(Az angol nyelvű változatot nem érinti.)
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Módosítás: 74
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
13a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Besorolás a környezet biztonsága 

szempontjából
1. A környezet biztonsága szempontjából 
végzett besorolás tartalmazza a 
farmakológiai hatóanyagok jegyzékét, 
valamint minden egyes anyag esetében 
tartalmazza az alábbiak meghatározását 
is:
(a) maximális környezeti koncentráció;
(b) ideiglenes maximális környezeti 
koncentráció;
(c) a maximális környezeti koncentráció 
hiánya;
(d) az anyag beadására vonatkozó tiltás.
(2) Maximális környezeti koncentrációt 
kell meghatározni abban az esetben, ha ez 
a környezet védelme érdekében 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4. vagy 10. 
cikkel összhangban.
3. Abban az esetben, ha a tudományos 
adatok nem hiánytalanok, ideiglenes 
maximális környezeti koncentrációt lehet 
meghatározni a farmakológiai hatóanyag 
tekintetében, amennyiben semmi nem 
jelzi, hogy az érintett anyag 
maradékanyagai a javasolt szinten 
veszélyt jelentenek a környezetre. Az 
ideiglenes maximális környezeti 
koncentrációt pontosan meghatározott 
időtartamig lehet alkalmazni, amely nem 
lehet hosszabb öt évnél. Ez az időtartam 
egy alkalommal, két évet meg nem haladó 
időtartamra meghosszabbítható, ha 
bebizonyosodik, hogy a hosszabbítás 
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lehetővé teszi a folyamatban lévő 
tudományos vizsgálatok befejezését.
4. Nem kell ideiglenes maximális 
környezeti koncentrációt meghatározni, 
ha a 4. vagy 10. cikkel összhangban hozott 
vélemény alapján ez nem szükséges a 
környezet védelme érdekében.
5. A hatóanyag élelmiszer-hasznosítású 
állatoknak történő beadása a 4. vagy 10. 
cikkel összhangban hozott vélemény 
alapján tilos a következők bármelyike 
esetén:
(a) ha a farmakológiai hatóanyag 
élelmiszer-hasznosítású állatoknál való 
alkalmazása elfogadhatatlan kockázatot 
jelent a környezetre nézve;
(b) ha nem lehet végleges következtetést 
hozni a környezeti biztonság 
vonatkozásában az anyag 
maradékanyagai tekintetében.
6. Ha a környezet védelme érdekében 
szükségesnek tűnik, a besorolás 
tartalmazza az állatgyógyászati 
készítményben használt olyan 
farmakológiai hatóanyag felhasználására 
vagy alkalmazására vonatkozó feltételeket 
és korlátozásokat, amelyek tekintetében 
maximális környezeti koncentrációt 
határoztak meg, illetve amely tekintetében 
nem határoztak meg maximális környezeti 
koncentrációt.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a megközelítés következetességének biztosítása, a források szükségtelen 
pazarlásának elkerülése, valamint az állatgyógyászati készítmények környezeti 
kockázatértékelési eljárásának egyszerűsítése.
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Módosítás: 75
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
13a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Az ügynökség véleményének gyorsított 

eljárása
Egyedi esetekben, amikor egy 
állatgyógyászati készítmény vagy biocid 
termék engedélyezése a közegészség, 
illetve az állatok egészségének vagy 
jólétének védelméhez kapcsolódó okból 
sürgősen szükséges, a Bizottság, a 3. 
cikknek megfelelően véleményt kért 
bármely személy vagy egy tagállam 
felkérheti az ügynökséget, hogy folytasson 
gyorsított eljárást az adott termékekben 
található valamely farmakológiai 
hatóanyag maximális maradékanyag-
határértékének értékelésére.
A kérelem formáját és tartalmát a 
Bizottság állapítja meg a 12. cikk (1) 
bekezdésének rendelkezései szerint.
Az ügynökség a 9. cikk (2) bekezdésében
és a 8. cikk (2) bekezdésében 
megállapítottak ellenére biztosítja, hogy a 
bizottság a kérelem beérkezését követő 150 
napon belül véleményt adjon.

Or. es

Indokolás

Gyorsított eljárást kell létrehozni a rendkívül sürgős esetekre, amikor egy engedélyezett 
gyógyszerrel nem kezelhető és az állatállomány egészségére vagy jólétére komoly hatást 
gyakoroló, súlyos betegségre kell reagálni. A maximális maradékanyag-határértékek 
megállapítását szolgáló közös eljárás akadályozná a gyors reagálást a betegségre.
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Módosítás: 76
Avril Doyle

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk — (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 13. cikkben előírt besorolás céljából a 
Bizottság a 4. cikkben, a 9. cikk (1) 
bekezdésében vagy a 10. cikkben említett 
ügynökségi vélemény kézhezvételétől 
számított 30 napon belül rendelettervezetet
készít elő. A Bizottság a Közösségnek a 
Codex Alimentariusban történő, a 13. cikk 
(3) bekezdésében említett, a maximális 
maradékanyag-határérték meghatározása 
melletti szavazata eredményének 
kézhezvételét követő 30 napon belül 
szintén rendelettervezetet készít elő.

1. A 13. cikkben előírt besorolás céljából a 
Bizottság a 4. cikkben, a 9. cikk (1) 
bekezdésében vagy a 10. cikkben említett 
ügynökségi vélemény kézhezvételétől 
számított 30 napon belül 
rendelettervezeteket készít elő. A Bizottság 
a Közösségnek a Codex Alimentariusban
történő, a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett, a maximális maradékanyag-
határérték meghatározása melletti 
szavazata eredményének kézhezvételét 
követő 30 napon belül szintén 
rendelettervezeteket készít elő.

Ha a rendelettervezet nem áll összhangban 
az ügynökség véleményével, a Bizottság 
mellékeli az eltérés részletes magyarázatát 
is.

Ha a rendelettervezetek nem állnak
összhangban az ügynökség véleményével, 
a Bizottság mellékeli az eltérés részletes 
magyarázatát is.

Or. en

Indokolás

Itt a maximális maradékanyag-határértékek és a környezeti határértékek leírása érdekében 
alkalmazandó a többes szám.

Módosítás: 77
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk - (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 13. cikkben előírt besorolás céljából a 
Bizottság a 4. cikkben, a 9. cikk (1) 
bekezdésében vagy a 10. cikkben említett 

1. A 13. cikkben előírt besorolás céljából a 
Bizottság a 4. cikkben, a 9. cikk (1) 
bekezdésében vagy a 10. cikkben említett 
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ügynökségi vélemény kézhezvételétől 
számított 30 napon belül rendelettervezetet 
készít elő. A Bizottság a Közösségnek a 
Codex Alimentariusban történő, a 13. cikk 
(3) bekezdésében említett, a maximális 
maradékanyag-határérték meghatározása 
melletti szavazata eredményének 
kézhezvételét követő 30 napon belül 
szintén rendelettervezetet készít elő.

ügynökségi vélemény kézhezvételétől 
számított 30 napon belül rendelettervezetet 
készít elő. A Bizottság a Codex 
Alimentariusban történő, a 13. cikk (3) 
bekezdésében említett bizottság általi 
elfogadást és a maximális maradékanyag-
határérték közösségi ellenvetés nélküli 
elfogadása eredményének kézhezvételét 
követő 30 napon belül szintén 
rendelettervezetet készít elő.

Ha a rendelettervezet nem áll 
összhangban az ügynökség véleményével, 
a Bizottság mellékeli az eltérés részletes 
magyarázatát is.

Or. es

Módosítás: 78
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az ügynökségtől 
véleményt kértek és a rendelettervezet nem 
áll összhangban ezzel a véleménnyel, a 
Bizottság részletes magyarázattal szolgál 
az eltérések okáról.

Or. es

Indokolás

Az érthetőség kedvéért a 14. cikk (1) bekezdésének második albekezdését külön bekezdéssé 
kell tenni.
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Módosítás: 79
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk — (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett rendeletet 
a Bizottság a 20. cikk (2) bekezdésében
foglaltakkal összhangban, az abban említett 
szabályozási bizottsági eljárás lezárultát 
követő 30 napon belül elfogadja.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendeletet 
a Bizottság a 20. cikk (3) bekezdésében
foglaltakkal összhangban, az abban 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás lezárultát követő 90
napon belül elfogadja.

Or. en

Indokolás

Itt az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tűnik helyénvalónak. Az 
időtartamot meg kell hosszabbítani annak érdekében, hogy lehetővé váljon az EP megfelelő 
részvétele.

Módosítás: 80
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk - (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett rendeletet 
a Bizottság a 20. cikk (2) bekezdésében 
foglaltakkal összhangban, az abban 
említett szabályozási bizottsági eljárás 
lezárultát követő 30 napon belül 
elfogadja.

Or. es

Indokolás

Mivel e cikk (1) bekezdését két részre bontották, a korábbi (2) bekezdés lesz a (2a) bekezdés.
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Módosítás: 81
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk - (2b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 13a. cikkben említett gyorsított 
eljárás esetében a Bizottság az (1) 
bekezdésben említett rendeletet a 20. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárás lezárultát követő 15 
napon belül elfogadja.

Or. es

Indokolás

E bekezdés beillesztését a sürgősségi eljárás bevezetése indokolja.

Módosítás: 82
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
15. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Analitikai módszerek törölve
A 882/2004/EK rendelettel összhangban 
az ügynökség konzultál a közösségi 
referencialaboratóriumokkal a Bizottság 
által kijelölt maradékanyagok 
laboratóriumi elemzése céljából azon 
farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyaga kimutatására szolgáló 
megfelelő analitikai módszerekről, 
amelyekre a 13. cikkel összhangban 
maximális maradékanyag-határértéket 
állapítottak meg. Az ügynökség a 
882/2004/EK rendelettel összhangban 
kijelölt közösségi 
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referencialaboratóriumok és nemzeti 
referencialaboratóriumok számára 
hozzáférhetővé teszi ez említett 
módszereket.

Or. es

Indokolás

Ezt a cikket át kell helyezni, és a záró rendelkezéseket tartalmazó IV. címbe 18. cikként kell 
beilleszteni.

Módosítás: 83
Marios Matsakis

Rendeletre irányuló javaslat
15. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 882/2004/EK rendelettel összhangban az 
ügynökség konzultál a közösségi 
referencialaboratóriumokkal a Bizottság 
által kijelölt maradékanyagok 
laboratóriumi elemzése céljából azon 
farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyaga kimutatására szolgáló 
megfelelő analitikai módszerekről, 
amelyekre a 13. cikkel összhangban 
maximális maradékanyag-határértéket 
állapítottak meg. Az ügynökség a 
882/2004/EK rendelettel összhangban 
kijelölt közösségi referencialaboratóriumok 
és nemzeti referencialaboratóriumok 
számára hozzáférhetővé teszi ez említett 
módszereket.

A 882/2004/EK rendelettel összhangban az 
ügynökség konzultál a közösségi 
referencialaboratóriumokkal a Bizottság 
által kijelölt maradékanyagok 
laboratóriumi elemzése céljából azon
farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyaga kimutatására szolgáló 
megfelelő és harmonizált analitikai 
módszerekről, amelyekre a 13. cikkel 
összhangban maximális maradékanyag-
határértéket állapítottak meg. Az 
ügynökség a 882/2004/EK rendelettel 
összhangban kijelölt közösségi 
referencialaboratóriumok és nemzeti 
referencialaboratóriumok számára 
hozzáférhetővé teszi ez említett 
módszereket.

Or. en
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Módosítás: 84
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
16. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a maximális maradékanyag-
határértékek alapján nem tilthatják meg 
vagy nehezíthetik meg olyan állati eredetű 
élelmiszerek behozatalát vagy forgalomba 
helyezését, amelyek esetében e rendelet 
rendelkezéseit betartották és végrehajtási 
rendelkezéseinek eleget tettek.

A tagállamok megtiltják az olyan állati 
eredetű élelmiszerek behozatalát vagy 
forgalomba helyezését, amelyek a 13. cikk 
(2) bekezdése a), b) vagy c) pontja szerint 
nem besorolt farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyagait tartalmazzák.

Or. fr

Indokolás

 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.

Módosítás: 85
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
16. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszer körforgása

A tagállamok a maximális 
maradékanyag-határértékek alapján nem 
tilthatják meg vagy nehezíthetik meg 

Amennyiben a szóban forgó anyagra 
vonatkozóan rendelkezésre állnak az 
alapvető tudományos adatok, a Bizottság 
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olyan állati eredetű élelmiszerek 
behozatalát vagy forgalomba helyezését, 
amelyek esetében e rendelet rendelkezéseit 
betartották és végrehajtási 
rendelkezéseinek eleget tettek.

kérelmet nyújt be az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak 
kockázatértékelés iránt a tekintetben, 
hogy az intézkedési referenciapontok 
megfelelőek-e az emberi egészség védelme 
szempontjából. Az említett esetekben az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
biztosítja, hogy a Bizottság a kérelem 
benyújtását követő 210 napon belül 
megkapja a véleményt.

Or. es

A bizottsági javaslat 18. cikkének (2) bekezdése.

Indokolás

Mivel ez általános jellegű kérdés, ésszerűbb ez alatt a cím alatt szerepeltetni.
Az intézkedési referenciapontok (RPA-k) kizárólag a behozott élelmiszerek esetében nem töltik 
be a kockázatkezelési eszköz szerepét; a belső kereskedelemben fontos szerepet játszanak. A 
tagállamok számára így kifejezetten elő kell írni, hogy ne akadályozzák (maximális 
maradékanyag-határértékekre vagy intézkedési referenciapontokra hivatkozva) azoknak az 
élelmiszereknek a forgalmazását, amelyek megfelelnek az ebben a rendeletben megállapított 
rendelkezéseknek.

A 16. és 18. cikk helyet cserél – lásd a 18. cikkre vonatkozó 95. módosítást.

Módosítás: 86
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
16. cikk – 1a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A behozott árukra vonatkozó tűréshatárok 
megállapítása nem eredményezhet olyan 
kezelési intézkedéseket, amelyek a 
harmadik országok termelőire nézve az 
európai termelőkhöz képest kedvezőbbek, 
amennyiben ez utóbbiakra teljes tilalom 
vonatkozik a gyógyszerek használatát és a 
maradékanyagoknak az élelmiszerekben 
való jelenlétét illetően.
Ennek megfelelően az Európai Unión 
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belül tiltott használatú anyagok 
maradékanyagait tartalmazó áruk 
harmadik országokból történő behozatala 
a közegészség érdekében tilos.

Or. fr

Indokolás

Példaként a nifurzolt és más arzénalapú készítményeket lehet felhozni, amelyek az EU-ban 
tiltottak, ám azokat az Egyesült Államokban széles körben alkalmazzák, különösen pulykák 
fertőző vakbél- és májgyulladása elleni védekezésre. Míg az EU-ban a pulykatenyésztők 
jelenleg semmilyen gyógyszert nem használhatnak a pulykák fertőző vakbél- és májgyulladása 
ellen, az Egyesült Államokból vagy Brazíliából engedélyezett olyan pulykák húsának 
behozatala, amelyeket nifurzollal vagy más arzénalapú készítményekkel kezeltek, és ez a 
helyzet hátrányosan érinti az európai termelőket.

Módosítás: 87
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
16a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
Be nem sorolt anyagok használata

Tilos a mellékletben nem szereplő 
farmakológiai hatóanyagokat tartalmazó 
állatgyógyászati készítményeket 
élelmiszer-hasznosítású állatoknak 
beadni. Kivételt jelentenek a megfelelő 
nemzeti hatóságok által a vonatkozó 
jogszabályok értelmében tett bejelentés 
vagy jóváhagyás alapján engedélyezett 
klinikai vizsgálatok, feltéve, hogy az ilyen 
vizsgálatokban használt állatokból 
származó élelmiszerek nem tartalmaznak 
az emberi egészségre nézve káros 
maradékanyagokat.

Or. en
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Módosítás: 88
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
III. cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

INTÉZKEDÉSI REFERENCIAPONTOK Az angol nyelvű változatot nem érinti.

Or. fr

Indokolás

(Az angol nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás: 89
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
17. cikk — (1) bekezdés — 1a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magas szintű egészségvédelem 
biztosítása érdekében a 4–8. cikk szerinti 
kockázatértékelési elveket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás: 90
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
17. cikk – (1) bekezdés – harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedési referenciapontokat a 
technológiai haladást figyelembe véve 
rendszeresen felül kell vizsgálni.

Az intézkedési referenciapontokat az 
emberi egészség és az élelmiszerlánc 
védelmére vonatkozó bármely új adatokat
figyelembe véve felül kell vizsgálni.

Or. fr
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Indokolás

A maradékanyagok kimutathatóságának minimális határértékeit – amelyeket a rendeletre 
irányuló javaslat „intézkedési referenciapontként” említ – felül kell vizsgálni, amennyiben azt 
a tudományos haladás szükségessé teszi, különösen akkor, ha az anyagokról megállapítják, 
hogy közegészségügyi kockázatot jelentenek.

Módosítás: 91
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
17. cikk – (1) bekezdés – harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedési referenciapontokat a 
technológiai haladást figyelembe véve 
rendszeresen felül kell vizsgálni.

Az intézkedési referenciapontokat a 
technológiai haladást és a közegészségügyi 
kockázatok értékelésekor mérlegelendő új 
információkat figyelembe véve 
rendszeresen felül kell vizsgálni.

Or. fr

Indokolás

A közegészségügyi kockázatok az intézkedési referenciapontok megállapításakor figyelembe 
veendő tényezők közé tartoznak. A technológiai haladás ezért nem lehet az egyetlen tényező, 
amelyet a referenciapontok felülvizsgálatakor figyelembe vesznek.

Módosítás: 92
Marios Matsakis

Rendeletre irányuló javaslat
17. cikk — (1) bekezdés — harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedési referenciapontokat a 
technológiai haladást figyelembe véve 
rendszeresen felül kell vizsgálni.

Az intézkedési referenciapontokat a 
technológiai haladást, és/vagy az emberi 
egészség és az élelmiszerlánc védelmére 
vonatkozó bármely új adatokat figyelembe 
véve rendszeresen felül kell vizsgálni.
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Or. en

Módosítás: 93
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
17. cikk - (1) bekezdés - harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedési referenciapontokat a 
technológiai haladást figyelembe véve 
rendszeresen felül kell vizsgálni.

Az intézkedési referenciapontokat a 
technológiai és tudományos haladást 
figyelembe véve rendszeresen felül kell 
vizsgálni.

Or. es

Indokolás

A tudományos haladást is figyelembe kell venni. Ez a cikk lesz a 15. cikk.

Módosítás: 94
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
17. cikk — (1) bekezdés — 3a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem hozhatók forgalomba az olyan 
farmakológiai hatóanyagokat tartalmazó, 
állati eredetű élelmiszerek, amelyekre 
vonatkozóan nem határoztak meg 
maximális maradékanyag-határértéket. 
Ez a tilalom akkor is alkalmazandó, ha az 
ilyen anyagok tekintetében más közösségi 
rendelkezések szerint különleges 
kimutatási határértéket állapítanak meg, 
és ezeket a kimutatási határértékeket 
túllépik.

Or. en
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Indokolás

Valószínű, hogy az e rendelkezés szerint hozott határozatokat alapjában véve a kereskedelmi 
szempontokhoz fogják igazítani. Ez természetesen nem vonja kétségbe, hogy a 
kockázatértékelés és az egészségvédelem alapvető elveit ezekben az esetekben is változatlanul 
biztosítani kell.

Módosítás: 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedési referenciapontok 
meghatározásának módszerei

Az élelmiszer körforgása

1. Az intézkedési referenciapontokat a 
minta analitjának tartalma alapján 
határozzák meg, melyet a 882/2004/EK 
rendelettel összhangban kijelölt 
referencialaboratórium mutathat ki és 
erősíthet meg a közösségi 
követelményekkel összhangban 
jóváhagyott analitikai módszerrel. Az 
eljárásban a Bizottságot a releváns 
közösségi referencialaboratórium 
tájékoztatja az analitikai módszerek 
elvégzéséről.

A tagállamok a maximális 
maradékanyag-határértékek alapján nem 
tilthatják meg vagy nehezíthetik meg 
olyan állati eredetű élelmiszerek 
behozatalát vagy forgalomba helyezését, 
amelyek esetében e rendelet rendelkezéseit 
betartották és végrehajtási 
rendelkezéseinek eleget tettek.

(2) A Bizottság kérelmet nyújthat be az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak 
kockázatértékelés iránt annak 
tekintetében, hogy az intézkedési 
referenciapontok megfelelőek-e az emberi 
egészség védelme tekintetében. Az említett 
esetekben az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság biztosítja, 
hogy a Bizottság a kérelem benyújtását 
követő 210 napon belül megkapja a 
véleményt.
3. A kockázatértékelés figyelembe veszi a 
Bizottság által az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
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konzultációt követően elfogadandó 
szabályokat.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – azok kiegészítésével történő –
módosítására irányuló szabályokat a 21. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. es

A bizottsági javaslat 16. cikke

Indokolás

A Bizottságnak mindenfajta intézkedési referenciapont megállapításakor a nagyobb mértékű 
biztonság garantálása érdekében véleményt kell kérnie (és nem „kérhet”) az EFSA-tól minden 
olyan anyagra nézve, amelyekre intézkedési referenciapontot állapítanak meg, amennyiben az 
alapvető tudományos adatok rendelkezésre állnak.

A 16. és 18. cikk helyet cserél – lásd a 16. cikkre vonatkozó 85. módosítást.

Módosítás: 96
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az intézkedési referenciapontokat a 
minta analitjának tartalma alapján 
határozzák meg, melyet a 882/2004/EK 
rendelettel összhangban kijelölt 
referencialaboratórium mutathat ki és
erősíthet meg a közösségi 
követelményekkel összhangban 
jóváhagyott analitikai módszerrel. Az 
eljárásban a Bizottságot a releváns 
közösségi referencialaboratórium 
tájékoztatja az analitikai módszerek 
elvégzéséről.

1. Az intézkedési referenciapontokat a 
minta analitjának tartalma alapján 
határozzák meg, melyet legalább a 
882/2004/EK rendelettel összhangban 
kijelölt referencialaboratóriumnak kell 
kimutatnia és megerősítenie a közösségi 
követelményekkel összhangban 
jóváhagyott analitikai módszerrel. Az 
eljárásban a Bizottságot a releváns 
közösségi referencialaboratórium 
tájékoztatja az analitikai módszerek 
elvégzéséről.
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Or. fr

Indokolás

 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.

Módosítás: 97
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság az anyaghoz és az állati 
eredetű termékekben jelen levő 
maradékanyagaihoz kapcsolódó 
kockázatok értékelését követően állapítja 
meg az intézkedési referenciapontokat.

Or. fr

Indokolás

Az intézkedési referenciapontok megállapítását nemcsak a laboratóriumok kimutatási 
képességeire, hanem kockázatértékelésre is kell alapozni. Ez lehetővé teszi az olyan 
(környezeti szennyeződés vagy az állat szervezetében előforduló természetes 
anyagcseretermékek eredményeként kialakuló – lásd a (21) preambulumbekezdést) 
maradékanyagok véletlen és elkerülhetetlen jelenlétét, amelyek nem jelentenek 
közegészségügyi kockázatot, és amelyek tekintetében a fogyasztók expozíciója elhanyagolható, 
ám az állati élelmiszerekben anélkül mutathatók ki, hogy maximális maradékanyag-
határértékeket állapítottak volna meg.
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Módosítás: 98
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság kérelmet nyújthat be az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak 
kockázatértékelés iránt annak 
tekintetében, hogy az intézkedési 
referenciapontok megfelelőek-e az emberi 
egészség védelme tekintetében. Az említett 
esetekben az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság biztosítja, 
hogy a Bizottság a kérelem benyújtását 
követő 210 napon belül megkapja a 
véleményt.

törölve

Or. fr

Indokolás

A 18. cikk (1) bekezdésére vonatkozó 96. módosítással összhangban.

Módosítás: 99
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság kérelmet nyújthat be az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak 
kockázatértékelés iránt annak tekintetében, 
hogy az intézkedési referenciapontok 
megfelelőek-e az emberi egészség védelme 
tekintetében. Az említett esetekben az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
biztosítja, hogy a Bizottság a kérelem 
benyújtását követő 210 napon belül 

2. A Bizottság kérelmet nyújt be az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak 
kockázatértékelés iránt annak tekintetében, 
hogy az intézkedési referenciapontok 
megfelelőek-e az emberi egészség védelme 
tekintetében. Az említett esetekben az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
biztosítja, hogy a Bizottság a kérelem 
benyújtását követő 210 napon belül 
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megkapja a véleményt. megkapja a véleményt.

Or. fr

Indokolás

Az intézkedési referenciapontok megállapítását nemcsak a laboratóriumok kimutatási 
képességeire, hanem kockázatértékelésre is kell alapozni. Ez lehetővé teszi az olyan 
(környezeti szennyeződés vagy az állat szervezetében előforduló természetes 
anyagcseretermékek eredményeként kialakuló – lásd a (21) preambulumbekezdést) 
maradékanyagok véletlen és elkerülhetetlen jelenlétét, amelyek nem jelentenek 
közegészségügyi kockázatot, és amelyek tekintetében a fogyasztók expozíciója elhanyagolható, 
ám az állati élelmiszerekben anélkül mutathatók ki, hogy maximális maradékanyag-
határértékeket állapítottak volna meg.

Módosítás: 100
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk – (3) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A kockázatértékelés figyelembe veszi a 
Bizottság által az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően elfogadandó 
szabályokat.

törölve

Or. fr

Indokolás

A 18. cikk (1) bekezdésére vonatkozó 96. módosítással összhangban.
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Módosítás: 101
Marios Matsakis

Rendeletre irányuló javaslat
18. cikk — (3) bekezdés — első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A kockázatértékelés figyelembe veszi a 
Bizottság által az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően elfogadandó 
szabályokat.

3. A kockázatértékelés figyelembe veszi a 
Bizottság által az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően elfogadandó 
vonatkozó tudományos szabályokat.

Or. en

Módosítás: 102
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
19a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Forgalomba hozatal

Amennyiben az e rendelet értelmében 
meghatározott maximális maradékanyag-
határértékeket vagy 
referenciamennyiségeket túllépik, a 
termék élelmiszerként nem hozható 
forgalomba, élelmiszerré nem alakítható, 
illetve élelmiszerekkel nem keverhető.

Or. en

Indokolás

A határértékek vagy referenciamennyiségek túllépésének jogi következményekkel kell járnia. 
A forgalomba hozatal és a keverés tilalma tűnne a megfelelő intézkedésnek, és mentesíti az 
ellenőrző hatóságokat az alól, hogy ilyen alapon határozatot hozzanak.
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Módosítás: 103
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
19a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha állati eredetű élelmiszeren 
ellenőrzést végeznek, és az analitikai 
vizsgálatok eredményei a 13. cikk (2) 
bekezdése a), b) vagy c) pontjával 
összhangban be nem sorolt farmakológiai 
hatóanyagnak az arra vonatkozó 
intézkedési referenciaponttal egyenlő vagy 
nagyobb mennyiségű jelenlétét erősítik 
meg, az érintett tételt úgy kell tekinteni, 
hogy az nem felel meg a közösségi 
jogszabályoknak.
2. Amennyiben az állati eredetű 
élelmiszereken elvégzett analitikai 
vizsgálatok eredményei az intézkedési 
referenciapont alatt maradnak, 
engedélyezett a termék belépése az 
élelmiszerláncba. Az illetékes hatóság az 
ismételt előfordulás esetére megőrzi a 
megállapítások dokumentációját. 
Amennyiben az ugyanilyen eredetű
termékeken végzett analitikai vizsgálatok 
eredményei potenciális problémát jelző 
visszatérő jelenséget mutatnak, az illetékes 
hatóság az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság keretében 
tájékoztatja a Bizottságot és a 
tagállamokat. A Bizottság az ügyre 
felhívja a származási ország vagy 
országok illetékes hatóságának figyelmét, 
és megfelelő javaslatokat nyújt be.
3. A részletes szabályokat a 21. cikkben 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. fr



PE400.626v01-00 64/66 AM\705998HU.doc

Külső fordítás

HU

Indokolás

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

Módosítás: 104
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
22. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatályba lépését követő [60] 
napon belül a Bizottság a 20. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban olyan 
rendeletet fogad el, amely a 2377/90/EGK 
rendelet I-IV. mellékletével összhangban 
tartalmazza a farmakológiai hatóanyagokat 
és azok besorolását a maximális 
maradékanyag-határértékek tekintetében.

E rendelet hatályba lépését követő [90] 
napon belül a Bizottság a 20. cikk (3) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban olyan 
rendeletet fogad el, amely a 2377/90/EGK 
rendelet I-IV. mellékletével összhangban 
tartalmazza a farmakológiai hatóanyagokat 
és azok besorolását a maximális 
maradékanyag-határértékek tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet mellékleteinek elfogadásával kapcsolatos. Ebben az esetben az ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárást kell alkalmazni.
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Módosítás: 105
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
23. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2377/90/EGK rendelet hatályát veszti. 1. A 2377/90/EGK rendelet és a 
2005/34/EK határozat hatályát veszti.

A 2002/657/EK határozat a 
következőképpen módosul:
(a) a 4. cikk hatályát veszti;
(b) a „minimálisan megkövetelt 
teljesítményszint (MRPL)” kifejezés 
helyébe az „intézkedési referenciapont” 
kifejezés lép.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a toleranciaszintek fogalmának megszüntetésére törekvő 
korábbi módosításokkal.

Ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni a 2005/34/EK határozatot is, amely 
toleranciaszinteket határozott meg néhány tiltott anyag behozott élelmiszerekben kimutatott 
maradékanyagaira nézve.

Ezenfelül a 2002/657/EK határozatban a „minimálisan megkövetelt teljesítményszint 
(MRPL)” kifejezés helyébe az „intézkedési referenciapont” kifejezésnek kell lépnie annak 
biztosítása érdekében, hogy a szóhasználat megegyezzen a későbbi „MRL” szabályozásban 
alkalmazottal.

Módosítás: 106
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
23. cikk — (1) bekezdés — 3a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2002/657/EK és 2005/34/EK bizottsági 
határozat e rendelet hatálybalépésétől 
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számítva három éven belül hatályát veszti. 
Bármely elfogadott új szabályozásnak 
meg kell felelnie e rendelet 
kockázatértékelési kritériumainak.

Or. en

Indokolás

Mindkét határozat minimálisan megkövetelt teljesítményszintet (MRPL) állapít meg azokra a 
farmakológiai hatóanyagokra, amelyekre nézve nem határoztak meg MRL-eket, különösen 
olyan anyagokra, amelyeket nem állatgyógyászati készítményként alkalmaznak, vagy olyan 
anyagokra, amelyek itt tiltottak, ám azokat külföldön teljesen jogszerűen alkalmazzák. Az 
MRPL-ekről szóló határozatokat az új jogi keret tekintetében ki kell igazítani (lásd különösen 
a 17. cikket). Átmeneti időszakot kell biztosítani.


	705998hu.doc

