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Pakeitimas 18
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Mokslo ir technikos pažanga maisto 
produktuose leidžia aptikti ir nedidelę
veterinarinių vaistų likučių koncentraciją.

(1) Mokslo ir technikos pažanga maisto 
produktuose suteikia galimybę aptikti ir 
atpažinti vis mažesnę iki šiol neaptinkamų 
veterinarinių vaistų likučių koncentraciją.

Or. pl

Pagrindimas

Šioje srityje pasiekta mokslinė pažanga teikia naujų galimybių naudojant vis tikslesnes 
matavimo metodikas nustatyti vis mažesnes tam tikrų vaistinių medžiagų koncentracijas 
gyvūnų audiniuose, taip pat galimybę aptikti iki šiol neaptinkamas medžiagas. Daroma yra ir 
kiekybinė, ir kokybinė pažanga. Nauja formuluotė tiksliau apibūdina šioje srityje vykstančius 
pokyčius.     

Pakeitimas 19
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Norint apsaugoti visuomenės 
sveikatą didžiausi leistini likučių kiekiai 
turėtų būti nustatomi remiantis bendrai 
pripažintais saugumo vertinimo principais 
ir atsižvelgiant į toksikologinį pavojų, 
aplinkos užterštumą ir nenumatytą 
mikrobiologinį bei farmakologinį likučių 
poveikį. Be to, reikėtų atsižvelgti į kitus 
mokslinius atitinkamų medžiagų saugumo 
vertinimus, kuriuos galbūt atliko 
tarptautinės organizacijos ar Bendrijos 
teritorijoje įsteigti mokslinio tyrimo 
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komitetai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama reglamente daugiau dėmesio skirti sveikatos apsaugai.

Pakeitimas 20
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Norint apsaugoti žmonių sveikatą 
didžiausi leistini likučių kiekiai turėtų būti 
nustatyti remiantis bendrai pripažintais 
saugos vertinimo principais ir 
atsižvelgiant į toksikologinį pavojų, 
aplinkos užterštumą ir nenumatytą 
mikrobiologinį bei farmakologinį likučių 
poveikį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 21
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Codex Alimentarius srityje Bendrija 
prisideda prie didžiausiems likučių 
kiekiams taikomų tarptautinių standartų 
kūrimo užtikrindama, kad nesumažėtų 
Bendrijoje priimtas aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis. Todėl Bendrija 
neatlikdama tolesnio rizikos vertinimo 
turėtų taikyti šiuos kodekso didžiausius 
leistinus likučių kiekius, kuriems ji pritarė 

(20) Codex Alimentarius srityje Bendrija 
prisideda prie didžiausiems veterinarinių 
vaistų maisto produktuose likučių 
kiekiams taikomų tarptautinių standartų 
kūrimo užtikrindama, kad nesumažėtų 
Bendrijoje priimtas aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis. Todėl Bendrija 
neatlikdama tolesnio rizikos vertinimo 
turėtų taikyti šiuos kodekso didžiausius 
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atitinkamame Codex Alimentarius 
komisijos susitikime. Tuo būdu tarptautinių 
standartų ir Bendrijos teisės aktų, taikomų 
likučių kiekiams maisto produktuose, 
derėjimas būtų dar labiau sustiprintas.

leistinus likučių kiekius, kuriems ji pritarė 
atitinkamame Codex Alimentarius 
komisijos susitikime. Tuo būdu tarptautinių 
standartų ir Bendrijos teisės aktų, taikomų 
veterinarinių vaistų likučių kiekiams 
maisto produktuose, derėjimas būtų dar 
labiau sustiprintas.

Or. pl

Pagrindimas

Pateikiama aiškesnė formuluotė.

Pakeitimas 22
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Codex Alimentarius srityje Bendrija 
prisideda prie didžiausiems likučių 
kiekiams taikomų tarptautinių standartų 
kūrimo užtikrindama, kad nesumažėtų 
Bendrijoje priimtas aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis. Todėl Bendrija 
neatlikdama tolesnio rizikos vertinimo
turėtų taikyti šiuos kodekso didžiausius 
leistinus likučių kiekius, kuriems ji pritarė 
atitinkamame Codex Alimentarius 
komisijos susitikime. Tuo būdu tarptautinių 
standartų ir Bendrijos teisės aktų, taikomų 
likučių kiekiams maisto produktuose, 
derėjimas būtų dar labiau sustiprintas.

(20) Codex Alimentarius srityje Bendrija 
prisideda prie didžiausiems likučių 
kiekiams taikomų tarptautinių standartų 
kūrimo užtikrindama, kad nesumažėtų 
Bendrijoje priimtas aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis. Todėl Bendrija 
turėtų taikyti šiuos kodekso didžiausius 
leistinus likučių kiekius, kuriems ji pritarė 
atitinkamame Codex Alimentarius 
komisijos susitikime, atsižvelgdama į ES 
neregistruotų medžiagų ir tam tikrų 
medžiagų specifinio sinerginio bei 
kumuliacinio poveikio, kuris gali būti 
kenksmingas žmogaus sveikatai, peržiūrą. 
Tuo būdu tarptautinių standartų ir 
Bendrijos teisės aktų, taikomų likučių 
kiekiams maisto produktuose, derėjimas 
būtų dar labiau sustiprintas, nemažinant 
apsaugos lygio, kurio reikalaujama 
atliekant registraciją Bendrijoje. 
Komisija, kol dar nesudarytas 
susitarimas, privalo formaliai į šią veiklą 
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įtraukti Europos Parlamentą.

Or. en

Pakeitimas 23
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 
farmakologiškai aktyvių medžiagų likučiai 
maisto produktuose yra kontroliuojami. 
Net jei pagal šį reglamentą nenustatyti 
tokių medžiagų likučių kiekiai, tokių 
medžiagų likučiai gali susidaryti dėl 
aplinkos užterštumo arba gyvūno 
organizme atsiradus natūralių metabolitų. 
Laboratoriniais metodais galima nustatyti 
net labai nedidelę tokių likučių 
koncentraciją. Dėl tokių likučių valstybėse 
narėse imtasi įvairių kontrolės priemonių.

(21) Farmakologiškai aktyvių medžiagų 
likučiai, kurių esama maisto produktuose, 
kontroliuojami pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 882/2004. Net jei pagal šį reglamentą 
nenustatyti tokių medžiagų likučių kiekiai, 
tokių medžiagų likučiai gali susidaryti dėl 
aplinkos užterštumo arba gyvūno 
organizme atsiradus natūralių metabolitų. 
Laboratoriniais metodais galima nustatyti 
net labai nedidelę tokių likučių 
koncentraciją. Dėl tokių likučių valstybėse 
narėse imtasi įvairių kontrolės priemonių.

Or. pl

Pagrindimas

Pateikiama aiškesnė formuluotė.

Pakeitimas 24
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl tikslinga, kad Bendrija nustatytų 
procedūras, pagal kurias būtų nustatyti 
likučių, kurių poveikis, remiantis 
mokslinėmis konsultacijomis, vartotojams 

Todėl tikslinga, kad Bendrija nustatytų 
procedūras, pagal kurias būtų nustatyti 
likučių, kurių likučių laboratorinę analizę 
galima atlikti techniniu požiūriu, 
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yra nežymus ir techniniu požiūriu galima 
atlikti likučių laboratorinę analizę, 
koncentracijos kontrolės atskaitos taškai, 
siekiant palengvinti prekybą Bendrijoje ir 
importą. 

koncentracijos kontrolės atskaitos taškai, 
siekiant palengvinti prekybą Bendrijoje ir 
importą, nekeliant grėsmės aukštam 
Bendrijos žmogaus sveikatos apsaugos 
lygiui. Vis dėlto, kontrolės atskaitos taškų 
nustatymas jokiu būdu neturėtų sudaryti 
prielaidų neteisėtai skirti neleistinų 
medžiagų maistiniams gyvūnams gydyti. 
Taigi maiste nepageidautini jokie šių 
medžiagų likučiai.

Or. xm

Pagrindimas

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. 

Pakeitimas 25
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir 
procedūros, kuriomis remiantis būtų: 

1. Siekiant užtikrinti maisto saugumą, 
šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir 
procedūros, kuriomis remiantis būtų:

a) nustatyta didžiausia farmakologiškai 
aktyvios medžiagos likučių koncentracija, 
kuri gali būti leidžiama gyvūninės kilmės 
maisto produktuose („didžiausias leistinas 
likučių kiekis“);

a) nustatyta didžiausia farmakologiškai 
aktyvios medžiagos, kuri įėjo į 
veterinarinio vaisto sudėtį arba į 
gyvulininkystėje naudoto biocidinio 
produkto sudėtį, likučių veterinariniuose 
vaistuose koncentracija, kuri gali būti 
leidžiama gyvūninės kilmės maisto 
produktuose („didžiausias leistinas likučių 
kiekis“);
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Or. es

Pagrindimas

Pirmos dalies pakeitimu siekiama pabrėžti bendrą šio reglamento tikslą, t. y. apsaugoti 
visuomenės sveikatą.
Pakeitimu, kuriuo keičiamas a punktas, siekiama geriau atskirti dvi medžiagų kategorijas, 
kurioms taikomas didžiausio leistino likučių kiekio reikalavimas.

Pakeitimas 26
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatyta didžiausia farmakologiškai 
aktyvios medžiagos likučių koncentracija, 
kuri gali būti leidžiama gyvūninės kilmės 
maisto produktuose („didžiausias leistinas 
likučių kiekis“);

Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam 
teksto variantui.

Or. pl

Pagrindimas

(Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam teksto variantui.)

Pakeitimas 27
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyta leistina farmakologiškai 
aktyvios medžiagos likučių kiekio riba, iki 
kurios šių likučių keliamas pavojus 
žmonėms per maistą, kuriame yra tokios 
medžiagos, laikomas nežymiu („kontrolės 
atskaitos taškas“).

b) nustatyti farmakologiškai aktyvių
medžiagų, kurios neklasifikuojamos pagal 
13 straipsnio 2 dalies a, b arba c punktus, 
likučių kiekiai, t. y. minimalus analitės 
mėginyje kiekis, kurį, taikydamos 
analitinį metodą, patvirtintą pagal 
Bendrijos reikalavimus, gali nustatyti ir 
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patvirtinti pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 882/2004 paskirtos kontroliuojančios 
etaloninės laboratorijos („kontrolės 
atskaitos taškas“).

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 28
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyta leistina farmakologiškai 
aktyvios medžiagos likučių kiekio riba, iki 
kurios šių likučių keliamas pavojus 
žmonėms per maistą, kuriame yra tokios 
medžiagos, laikomas nežymiu („kontrolės 
atskaitos taškas“).

b) nustatyta farmakologiškai aktyvios 
medžiagos likučių kiekio riba siekiant 
kontroliuoti tam tikrų medžiagų, kurių 
didžiausias leistinas likučių kiekis pagal šį 
reglamentą nenustatytas, likučius 
(„kontrolės atskaitos taškas“).

Or. es

Pagrindimas

Šiame b punkto pakeitime pateikiamas tikslesnis ir nesusijęs su poveikiu apibūdinimas 
siekiant paaiškinti sąvoką „kontrolės atskaitos taškas“, kuri galėtų būti suprantama kaip 
mažinanti saugumo reikalavimus.
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Pakeitimas 29
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatyta didžiausia farmakologiškai 
aktyvios medžiagos likučių koncentracija, 
iki kurios šių likučių keliamas pavojus 
aplinkai laikomas nežymiu.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 30
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamai apimamos nuostatos, 
susijusias su farmakologiškai aktyvių 
medžiagų taikymu ir pateikimu į rinką.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas, kuriuo ypač atsižvelgiama į 13 straipsnio nuostatą.
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Pakeitimas 31
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „maistiniai gyvūnai“ –  tai maisto 
gamybos tikslais veisti, auginti, laikyti, 
paskersti ar sugauti gyvūnai.

(b) „maistiniai gyvūnai“ –  tai maisto 
gamybos tikslais veisti, auginti, laikyti ir
paskersti ar sugauti gyvūnai.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas dėl lenkiškos versijos patikslinimo.

Pakeitimas 32
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „farmakologiškai aktyvių medžiagų 
likučiai“ – tai visos farmakologiškai 
aktyvios medžiagos (išreikštos mg/kg arba 
μg/kg gyvojo svorio), t. y. veikliosios 
medžiagos, pagalbinės vaistą sudarančios 
dalys arba skilimo produktai ir jų 
metabolitai, kurie išlieka iš gyvūnų 
pagamintuose maisto produktuose;

a) „farmakologiškai aktyvių medžiagų 
likučiai“ – tai visos farmakologiškai 
aktyvios medžiagos (išreikštos produkto 
mg/kg arba μg/kg gyvojo svorio), t. y. 
veikliosios medžiagos, pagalbinės vaistą 
sudarančios dalys arba skilimo produktai ir 
jų metabolitai, kurie išlieka iš gyvūnų 
pagamintuose maisto produktuose;

Or. pl

Pagrindimas

Pateikiama aiškesnė formuluotė.
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Pakeitimas 33
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvienos farmakologiškai aktyvios 
medžiagos, numatytos naudoti maistiniams 
gyvūnams skirtuose veterinariniuose 
vaistuose, Europos vaistų agentūra (toliau 
– agentūra) pateikia nuomonę dėl 
didžiausio leistino likučių kiekio, kurią 
parengia Veterinarinių vaistų komitetas 
(toliau – komitetas).

Dėl kiekvienos farmakologiškai aktyvios 
medžiagos, numatytos naudoti maistiniams 
gyvūnams skirtuose veterinariniuose 
vaistuose, Europos vaistų agentūra (toliau 
– agentūra) pateikia nuomonę dėl 
didžiausio leistino likučių kiekio ir 
didžiausios aplinkai nekenksmingos 
koncentracijos, kurią nustato Veterinarinių 
vaistų komitetas (toliau – komitetas).

Or. en

Pagrindimas

Į šį reglamentą įtraukus veterinarinių vaistų aplinkai keliamo pavojaus vertinimo sistemą, 
Europos reguliavimo institucijoms būtų sudaryta galimybė taikyti standartizuotą metodą 
visoms aktyvioms medžiagoms, įeinančioms į veterinarinių vaistų sudėtį, nepaisant to, ar jų 
pagrindu gaminamiems vaistams taikoma centralizuota ar nacionalinė leidimų suteikimo 
tvarka.

Pakeitimas 34
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl kiekvienos farmakologiškai aktyvios 
medžiagos, numatytos naudoti maistiniams 
gyvūnams skirtuose veterinariniuose 
vaistuose, Europos vaistų agentūra (toliau 
– agentūra) pateikia nuomonę dėl 
didžiausio leistino likučių kiekio, kurią 
parengia Veterinarinių vaistų komitetas 
(toliau – komitetas).

Kitais atvejais, kuriais netaikoma 
13 straipsnio 3 dalyje nurodyta Codex 
Alimentarius procedūra, dėl kiekvienos 
farmakologiškai aktyvios medžiagos, 
numatytos naudoti Bendrijoje maistiniams 
gyvūnams skirtuose veterinariniuose 
vaistuose, Europos vaistų agentūra (toliau 
– agentūra) pateikia nuomonę dėl 
didžiausio leistino likučių kiekio, kurią 
parengia Veterinarinių vaistų komitetas 
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(toliau – komitetas), kaip nustatyta pagal 
Reglamento (EB) No 726/2004 55 ir 20 
straipsnius.

Todėl leidimo prekiauti veterinariniu 
vaistu, kuriame naudojama tokia medžiaga, 
turėtojas, tokio leidimo prekiauti paraišką 
pateikęs asmuo arba asmuo, kuris ketina 
teikti tokio leidimo prekiauti paraišką, 
teikia paraišką agentūrai.

Todėl pareiškėjas, prašantis leidimo 
prekiauti veterinariniu vaistu, kuriame 
naudojama tokia medžiaga, paraišką dėl
tokio leidimo prekiauti pateikęs asmuo 
arba asmuo, kuris ketina teikti paraišką dėl
tokio leidimo prekiauti (arba tam tikrais 
atvejais leidimo turėtojas), teikia paraišką 
agentūrai.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 35
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojant mažesnių gyvūnų rūšims 
gydyti ar mažesniu mastu, paraišką 
agentūrai gali teikti kiti asmenys.

Or. fr
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Pagrindimas

Apskritai, tais atvejais, kai vaistas naudojamas mažesnių gyvūnų rūšims (pvz., bitės) ar 
mažesniu mastu, įmonės, kurios galėtų gaminti veterinarinį produktą, nenori pateikti 
paraiškos dėl didžiausio leistino likučių kiekio nustatymo, kadangi procedūra sudėtinga ir 
brangi. Kitiems asmenims reikėtų suteikti teisę  pateikti paraiškas dėl didžiausio leistino 
likučių kiekio nustatymo. Kai bus nustatyta leistina riba, įmonės bus suinteresuotos gaminti 
vaistą.

Pakeitimas 36
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mokslinio rizikos vertinimo ir rizikos 
valdymo rekomendacijų tikslas –
garantuoti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį tuo pačiu užtikrinant, kad 
žmonių sveikatai ir gyvūnų sveikatai bei 
gerovei tinkamų veterinarinių vaistų 
trūkumas nepadarytų neigiamo poveikio.

2. Mokslinio rizikos vertinimo ir rizikos 
valdymo rekomendacijų tikslas –
garantuoti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį tuo pačiu užtikrinant, kad 
žmonių sveikatai ir gyvūnų sveikatai bei 
gerovei, taip pat aplinkos apsaugai
neigiamo poveikio nepadarytų tinkamų 
veterinarinių vaistų trūkumas.

Or. en

Pagrindimas

Tokiu pat būdu, kaip taikant Komisijos vertinimo procedūrą buvo nustatyti didžiausi leistini 
likučių kiekiai, gali būti nustatyti ir aktyvių medžiagų, įeinančių į veterinarinių vaistų sudėtį, 
aplinkai keliamo pavojaus vertinimo (atliekamo nuo 2000 m.) reikalavimai. Tai užtikrintų 
kokybišką aplinkos apsaugą ir padėtų išvengti nereikalingo nepatentuotų produktus 
gaminančių įmonių pastangų, kai jos rengia visų pavojaus aplinkai duomenų rinkinius (į 
kuriuos kartais įeina išlikimo aplinkoje tyrimai ir papildomi toksiškumo tyrimai), dvejinimo. 
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Pakeitimas 37
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas užtikrinti aprūpinimą 
registruotais veterinariniais vaistais nuo 
ligų, kurios paveikia įvairių rūšių 
maistinius gyvūnus, komitetas, atlikdamas 
mokslinį rizikos vertinimą ir rengdamas 
rizikos valdymo rekomendacijas, svarsto, 
ar galima taikyti nustatytus didžiausius 
leistinus farmakologiškai aktyvių medžiagų 
likučių konkrečiuose maisto produktuose 
kiekius kitiems maisto produktams, 
gaunamiems iš tos pačios rūšies gyvūnų, 
arba vienos ar kelių rūšių gyvūnams 
nustatytus likučių kiekius – kitų rūšių 
gyvūnams.

Komitetas, atsižvelgdamas į tikslą 
užtikrinti kokybišką sveikatos apsaugą ir į 
6 straipsnyje nurodytus principus ir 
siekdamas užtikrinti aprūpinimą 
registruotais veterinariniais vaistais nuo 
ligų, kurios paveikia įvairių rūšių 
maistinius gyvūnus, komitetas, atlikdamas 
mokslinį rizikos vertinimą ir rengdamas 
rizikos valdymo rekomendacijas, svarsto, 
ar galima taikyti nustatytus didžiausius 
leistinus farmakologiškai aktyvių medžiagų 
likučių konkrečiuose maisto produktuose 
kiekius kitiems maisto produktams, 
gaunamiems iš tos pačios rūšies gyvūnų, 
arba vienos ar kelių rūšių gyvūnams 
nustatytus likučių kiekius – kitų rūšių 
gyvūnams. Kai didžiausi leistini likučių 
kiekiai nustatomi įvairių rūšių gyvūnams 
ekstrapoliacijos būdu, reikėtų taikyti ne 
mažesnį kaip 10 atsargos koeficientą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlyme numatytam tikslui gerinti bandymų procedūras ir 
vertinant riziką dažniau taikyti ekstrapoliaciją (t. y. rezultatus taikyti kitiems maisto 
produktams ar kitoms gyvūnų rūšims). Taip būtų sudaroma daugiau galimybių naudoti 
aktyvias medžiagas, ypač mažesnių gyvūnų (ožkų, avių ir pan.) grupėms. Siūlomais 
pakeitimais siekiama užtikrinti, kad net ir taikant ekstrapoliaciją būtų atitinkamai sumažinti 
leidžiami likučių kiekiai. 
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Pakeitimas 38
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas užtikrinti aprūpinimą 
registruotais veterinariniais vaistais nuo 
ligų, kurios paveikia įvairių rūšių 
maistinius gyvūnus, komitetas, atlikdamas
mokslinį rizikos vertinimą ir rengdamas
rizikos valdymo rekomendacijas, svarsto, 
ar galima taikyti nustatytus didžiausius 
leistinus farmakologiškai aktyvių medžiagų 
likučių konkrečiuose maisto produktuose 
kiekius kitiems maisto produktams, 
gaunamiems iš tos pačios rūšies gyvūnų, 
arba vienos ar kelių rūšių gyvūnams 
nustatytus likučių kiekius – kitų rūšių 
gyvūnams.

Siekdamas užtikrinti aprūpinimą 
registruotais veterinariniais vaistais nuo 
ligų, kurios paveikia įvairių rūšių 
maistinius gyvūnus, agentūra (nuolat 
turėdama mintyje poreikį užtikrinti 
kokybišką sveikatos apsaugą), atlikdama
mokslinį rizikos vertinimą ir rengdama
rizikos valdymo rekomendacijas, svarsto, 
ar galima taikyti: 

a) nustatytus didžiausius leistinus 
farmakologiškai aktyvių medžiagų likučių 
kiekius konkrečiuose maisto produktuose 
arba kituose maisto produktuose, 
gaunamuose iš tos pačios rūšies gyvūnų, 
arba 

b) kitų rūšių gyvūnams didžiausius 
leistinus farmakologiškai aktyvių 
medžiagų likučių kiekius, kurie nustatyti 
vienos ar kelių rūšių gyvūnams, arba 

c) nustatytus didžiausius leistinus 
farmakologiškai aktyvios medžiagos 
likučių kiekius tam tikrame maisto 
produkte, gaminamame iš vienos rūšies 
gyvūnų, kitiems maisto produktams, 
gaminamiems iš kitos rūšies gyvūnų.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti ekstrapoliacijos procedūrą.

Atsakomybę turėtų prisiimti ne Veterinarinių vaistų komitetas, bet agentūra, kadangi taikant 
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ekstrapoliaciją rizika ne tik vertinama , bet ir siekiama ją valdyti (o tai nepriklauso komiteto 
kompetencijai).

Be to, pakeitime paaiškinama tikroji ekstrapoliacijos sąvoka nurodant galimą taikymo sritį:  
įvairiems audiniams, įvairioms rūšims arba įvairiems audiniams ir rūšims vienu metu. Visa 
tai privalo nekelti pavojaus vartotojo saugumui.

Pakeitimas 39
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Po to, kai komitetas pasikonsultuoja 
su agentūra, Komisija nustato didžiausio 
leistino likučių kiekio tam tikrame maisto 
produkte taikymo iš tos pačios rūšies 
gyvūnų gaminamam kitam maisto 
produktui arba didžiausio leistino likučių 
kiekio, nustatyto vienos ar kelių rūšių 
gyvūnams, taikymo kitų rūšių gyvūnams, 
taisykles. Pagal šias taisykles nustatoma 
kaip ir kokiomis aplinkybėmis galima 
naudoti mokslinius duomenis apie 
likučius tam tikrame maisto produkte 
arba vienos ar daugiau rūšių gyvūnuose 
siekiant nustatyti didžiausią leistiną 
likučių kiekį kituose maisto produktuose 
ar kitų rūšių gyvūnuose.
Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti ir papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas, turi būti priimamos 
pagal reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, nurodytą 20 straipsnio 3 dalyje. 

Or. es

Pagrindimas

Nustatomos sąlygos ir reikalavimai, pagal kuriuos Komisija gali parengti detalesnes 
ekstrapoliacijos taikymo taisykles.



PE400.626v01-00 18/61 AM\705998LT.doc

LT

Pakeitimas 40
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Moksliniame rizikos vertinime 
nagrinėjamas atitinkamų rūšių gyvūnų 
metabolizmas ir farmakologiškai aktyvių 
medžiagų pasišalinimas bei likučių tipas ir 
kiekis, kurį žmonės gali gauti su maistu per 
gyvenimą be pastebimo pavojaus sveikatai, 
išreikštas kaip leistina paros dozė (LPD).
Galima taikyti alternatyvius LPD 
aiškinimus, jei juos nustato Komisija, kaip 
numatyta 12 straipsnio 1 dalyje.

1. Moksliniame rizikos vertinime 
nagrinėjamas atitinkamų rūšių gyvūnų 
metabolizmas ir farmakologiškai aktyvių 
medžiagų pasišalinimas ir išskyrimas bei 
likučių tipas ir kiekis, kurį žmonės gali 
gauti su maistu per gyvenimą be pastebimo 
pavojaus sveikatai, išreikštas kaip leistina 
paros dozė (LPD). Galima taikyti 
alternatyvius LPD aiškinimus, jei juos 
nustato Komisija, kaip numatyta 12 
straipsnio 1 dalyje.

Be to, atliekant mokslinį rizikos vertinimą 
bus nustatomas bet kokių veikliosios 
medžiagos likučių poveikis saugumo 
aplinkai požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 41
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Moksliniame rizikos vertinime 
nagrinėjamas atitinkamų rūšių gyvūnų 
metabolizmas ir farmakologiškai aktyvių 
medžiagų pasišalinimas bei likučių tipas ir 
kiekis, kurį žmonės gali gauti su maistu per 
gyvenimą be pastebimo pavojaus sveikatai, 
išreikštas kaip leistina paros dozė (LPD). 
Galima taikyti alternatyvius LPD 
aiškinimus, jei juos nustato Komisija, kaip 
numatyta 12 straipsnio 1 dalyje. 

1. Moksliniame rizikos vertinime 
nagrinėjamas atitinkamų rūšių gyvūnų 
metabolizmas ir farmakologiškai aktyvių 
medžiagų pasišalinimas bei likučių tipas ir 
kiekis, kurį žmonės gali gauti su maistu per 
gyvenimą be pastebimo pavojaus sveikatai, 
išreikštas kaip leistina paros dozė (LPD), 
ypač atsižvelgiant į įvairių 
farmakologiškai aktyvių medžiagų 
sinerginį ir kumuliacinį poveikį ir poveikį 
labiausiai pažeidžiamoms gyventojų 
grupėms. Galima taikyti alternatyvius LPD 
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aiškinimus, jei juos nustato Komisija, kaip 
numatyta 12 straipsnio 1 dalyje. 

Atliekant rizikos vertinimą, būtina laikytis 
maisto saugos vertinimo principų, 
nustatytų Reglamente (EB) Nr. 178/2002.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai nustatomi pagal maisto srities teisės aktus 
reglamentuojami didžiausi leistini kiekiai, būtina įtraukti nuorodą į bendrai maisto teisei 
svarbius saugumo kriterijus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 178/2002. Be kita ko, šiame 
reglamente nustatoma būtinybė atsižvelgti į ypatingą tam tikrų gyventojų grupių 
pažeidžiamumą ir sinerginį bei kumuliacinį poveikius. Pakeitime pateikiamas šių dviejų itin 
svarbių aspektų paaiškinimas.

Pakeitimas 42
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Moksliniame rizikos vertinime 
nagrinėjamas atitinkamų rūšių gyvūnų 
metabolizmas ir farmakologiškai aktyvių 
medžiagų pasišalinimas bei likučių tipas ir 
kiekis, kurį žmonės gali gauti su maistu per 
gyvenimą be pastebimo pavojaus sveikatai, 
išreikštas kaip leistina paros dozė (LPD). 
Galima taikyti alternatyvius LPD 
aiškinimus, jei juos nustato Komisija, kaip 
numatyta 12 straipsnio 1 dalyje.

Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam 
teksto variantui.

Or. pl

Pagrindimas

(Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam teksto variantui.)
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Pakeitimas 43
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neplanuoto farmakologinio arba 
mikrobiologinio poveikio žmonėms rizika; 

b) neplanuoto toksikologinio, 
farmakologinio arba mikrobiologinio 
poveikio žmonėms rizika; 

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti taip pat ir toksikologinį pavojų.

Pakeitimas 44
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) likučių, kurie, manoma, nekelia 
susirūpinimo dėl pavojaus aplinkai, tipu 
ir kiekiu;

Or. en

Pagrindimas

Jei atliekant mokslinį rizikos vertinimą būtų atsižvelgiama į aplinkos saugumą, būtų 
užtikrinamas nuoseklus požiūris ir paprastesnė procedūra.
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Pakeitimas 45
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei negalima įvertinti metabolizmo ir
medžiagos pasišalinimo, o medžiaga skirta 
naudoti skatinant gyvūnų sveikatą ir 
gerovę, atliekant mokslinį rizikos vertinimą 
galima atsižvelgti į stebėsenos arba
poveikio duomenis.

3. Jei negalima įvertinti metabolizmo,
medžiagos pasišalinimo ir išskyrimo, o 
medžiaga skirta naudoti skatinant gyvūnų 
sveikatą ir gerovę, atliekant mokslinį 
rizikos vertinimą galima atsižvelgti į 
stebėsenos arba poveikio duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Vertinant pavojų aplinkai reikia atsižvelgti į išskyrimą.  

Pakeitimas 46
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei negalima įvertinti metabolizmo ir 
medžiagos pasišalinimo, o medžiaga skirta 
naudoti skatinant gyvūnų sveikatą ir 
gerovę, atliekant mokslinį rizikos vertinimą 
galima atsižvelgti į stebėsenos arba 
poveikio duomenis.

3. Jei negalima įvertinti metabolizmo ir 
medžiagos pasišalinimo, o medžiaga skirta 
naudoti skatinant sveikatą, atliekant 
mokslinį rizikos vertinimą galima 
atsižvelgti į stebėsenos arba poveikio 
duomenis.

Or. es

Pagrindimas

Visų pirma reikia atsižvelgti į gyvūnų sveikatą ir neturėtų būti naudojami jokie vaistai, kurie 
padeda tik gyvūnų gerovei, bet ne jų sveikatai.



PE400.626v01-00 22/61 AM\705998LT.doc

LT

Pakeitimas 47
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiti teisiniai veiksniai, kaip antai 
technologiniai maisto gaminimo aspektai, 
galimybė atlikti kontrolę, medžiagų 
naudojimo ir taikymo veterinariniuose 
vaistuose sąlygos ir piktnaudžiavimo arba 
neteisėto naudojimo tikimybė;

b) kiti teisiniai veiksniai, kaip antai 
technologiniai maisto gaminimo aspektai, 
galimybė atlikti kontrolę, medžiagų 
naudojimo ir taikymo veterinariniuose 
vaistuose sąlygos ir piktnaudžiavimo arba 
neteisėto naudojimo tikimybė; 
piktnaudžiavimu taip pat laikomas 
profilaktinis veterinarinių vaistų 
naudojimas, jeigu ligų galima išvengti 
tinkamu ir priimtinu būdu pakeitus 
laikymo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 48
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiti teisiniai veiksniai, kaip antai 
technologiniai maisto gaminimo aspektai, 
galimybė atlikti kontrolę, medžiagų 
naudojimo ir taikymo veterinariniuose 
vaistuose sąlygos ir piktnaudžiavimo arba 
neteisėto naudojimo tikimybė; 

b) kiti teisiniai veiksniai, kaip antai 
technologiniai maisto ir gyvūnų pašaro 
gaminimo aspektai, galimybė atlikti 
kontrolę, medžiagų naudojimo ir taikymo 
veterinariniuose vaistuose sąlygos ir 
piktnaudžiavimo arba neteisėto naudojimo 
tikimybė; 

Or. es

Pagrindimas

Taip pat įrašomas gyvūnų pašaro gamybos procesas (į kurį reikia atsižvelgti atliekant rizikos 
analizę). Kadangi daug veterinarinių vaistų gyvūnams skiriami su maistu ar geriamu 
vandeniu, rizikos valdymo rekomendacijose reikėtų atsižvelgti į tai, kaip taikomos 
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technologijos veikia riziką.

Pakeitimas 49
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiti teisiniai veiksniai, kaip antai 
technologiniai maisto gaminimo aspektai, 
galimybė atlikti kontrolę, medžiagų 
naudojimo ir taikymo veterinariniuose 
vaistuose sąlygos ir piktnaudžiavimo arba 
neteisėto naudojimo tikimybė;

b) kiti teisiniai veiksniai, kaip antai 
technologiniai maisto gaminimo aspektai, 
galimybė atlikti kontrolę, medžiagų 
naudojimo ir taikymo veterinariniuose 
vaistuose sąlygos, tinkamos veterinarijos 
praktikos taikymas ir piktnaudžiavimo 
arba neteisėto naudojimo tikimybė;

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į mokslinį rizikos vertinimą gali būti rekomenduojama nustatyti labai didelį 
didžiausią leistiną likučių kiekį, kur kas didesnį, negu, reikalaujama tam tikriems produktams 
atsižvelgiant į pažangią veterinarijos patirtį. Jei nustatant didžiausią leistiną likučių kiekį 
būtų atsižvelgiama į pažangią veterinarijos patirtį, būtų nustatyti optimalią žmogaus 
sveikatos apsaugą užtikrinantys dydžiai ir išvengta pernelyg didelio veterinarinių vaistų 
naudojimo.

Pakeitimas 50
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) ar numatoma aplinkai nekenksminga 
koncentracija priimtina aplinkos 
apsaugos požiūriu ir ar tam tikrais 
atvejais numatoma atitinkamos medžiagos 
naudojimo sąlygos arba apribojimai.

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriais atvejais medžiagų koncentracijos gali kelti pavojų aplinkai. Į tai reikia atsižvelgti 
rengiant rizikos valdymo rekomendacijas.

Pakeitimas 51
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agentūra užtikrina, kad komitetas 
nuomonę pateiktų per 210 dienų nuo 
galiojančios paraiškos pateikimo pagal 3 
straipsnį ir šio straipsnio 1 dalį. Agentūrai 
paprašius per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomos informacijos apie konkrečią 
medžiagą pirmiau nurodytas laikotarpis 
laikinai sustabdomas iki kol bus pateikta 
papildoma informacija.

2. Agentūra užtikrina, kad komitetas 
nuomonę pateiktų per 210 dienų nuo 
galiojančios paraiškos dėl naujos 
medžiagos pateikimo pagal 3 straipsnį ir 
šio straipsnio 1 dalį. Agentūrai paprašius 
per tam tikrą laikotarpį pateikti papildomos 
informacijos apie konkrečią medžiagą 
pirmiau nurodytas laikotarpis laikinai 
sustabdomas iki kol bus pateikta papildoma 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti.

Pakeitimas 52
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši nuostata taikoma farmakologiškai 
aktyvioms medžiagoms, kurias šio 
reglamento įsigaliojimo dieną leidžiama 
įtraukti į veterinarinių vaistų sudėtį:
a) Komisija, pasikonsultavusi su 
agentūra, paskelbia šių medžiagų 
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svarstymo tvarkaraštį, taip pat ir 8 
straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos 
pateikimo terminus. Asmenys, atsakingi 
už atitinkamų veterinarinių vaistų 
rinkodarą, užtikrina, kad Komisijai būtų 
pateikiama visa susijusi informacija. 
Valstybių narių kompetentingos valdžios 
institucijos pateikia Komisijai bet kokią 
kitą susijusią informaciją;
b) po to, kai per 30 dienų patikrinama, 
kad informacija pateikta teisinga forma, 
Komisija nedelsiant teikia informaciją 
patikrinti agentūrai, kuri per 120 dienų 
parengia savo nuomonę. Šis terminas 
atidedamas, kai agentūra reikalauja per 
nurodytą laikotarpį pateikti papildomos 
informacijos apie atitinkamą medžiagą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su galiojančiu Tarybos reglamentu 2377/90.

Pakeitimas 53
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl medžiagų, kurios nėra skirtos 
naudoti veterinariniuose vaistuose, kurie 
turi būti pateikti į Bendrijos rinką, ir kai 
pagal 3 straipsnį nėra pateikta paraiška 
dėl tokių medžiagų, Komisija arba 
valstybės narės gali nusiųsti agentūrai 
prašymą pateikti nuomonę dėl didžiausių 
leistinų likučių kiekių.

1. Komisija arba valstybės narės gali 
nusiųsti agentūrai prašymą pateikti 
nuomonę dėl farmakologiškai aktyvių 
medžiagų didžiausių leistinų likučių 
kiekių, esant vienai iš išvardytų sąlygų:

Taikomi 4 ir 8 straipsniai.
a) šią medžiagą, kaip veterinarinio vaisto 
sudėtinę dalį, leidžiama naudoti trečioje 
šalyje ir pagal 3 straipsnio nuostatas 
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nepateikta jokios paraiškos dėl šios 
medžiagos, arba
b) ši medžiaga įeina į vaisto, kuris 
numatomas naudoti pagal Direktyvos 
2001/82/EB 11 straipsnį, tačiau pagal 3 
straipsnio nuostatas nepateikta jokios 
paraiškos dėl šios medžiagos, arba
c) ši medžiaga įeina į biocidinio produkto, 
naudojamo gyvulininkystėje, sudėtį ir 
pagal Direktyvos 98/8/EB 10 straipsnio 2 
dalies ii punkto b papunktį būtina 
nustatyti didžiausią leistiną likučių kiekį.
2. Taikomi 4 ir 7 straipsniai.
Paraiška nuomonei gauti, nurodyta šio 
straipsnio 1 dalyje, turi atitikti tam tikrus 
formato ir turinio reikalavimus, kuriuos 
Komisija nustatė 12 straipsnio 1 dalyje. 

Or. es

Pagrindimas

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

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

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



AM\705998LT.doc 27/61 PE400.626v01-00

LT

Pakeitimas 54
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl medžiagų, kurios nėra skirtos 
naudoti veterinariniuose vaistuose, kurie 
turi būti pateikti į Bendrijos rinką, ir kai 
pagal 3 straipsnį nėra pateikta paraiška dėl 
tokių medžiagų, Komisija arba valstybės 
narės gali nusiųsti agentūrai prašymą 
pateikti nuomonę dėl didžiausių leistinų 
likučių kiekių. 

1. Dėl medžiagų, kurios nėra skirtos 
naudoti veterinariniuose vaistuose, kurie 
turi būti pateikti į Bendrijos rinką, ir kai 
pagal 3 straipsnį nėra pateikta paraiška dėl 
tokių medžiagų, Komisija, valstybės narės 
arba teisėtai suinteresuota trečioji šalis 
gali nusiųsti agentūrai prašymą pateikti 
nuomonę dėl didžiausių leistinų likučių 
kiekių. 

Or. en

Pagrindimas

3 pastraipoje nurodoma, kad trečioji šalis taip pat gali pateikti prašymą, tačiau ši galimybė į 
1 pastraipą neįtraukta. Pateikiamas nuoseklus paaiškinimas.

Pakeitimas 55
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priėmusi galutinę nuomonę, agentūra per 
15 dienų ją nusiunčia Komisijai ir, 
prireikus, valstybei narei ar prašymą 

3. Priėmusi galutinę nuomonę, agentūra per 
15 dienų ją išsiunčia Komisijai ir, 
prireikus, ar prašymą pateikusiai valstybei 
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pateikusiai šaliai bei pagrindžia išvadas. narei bei pagrindžia išvadas.

Or. en

Pagrindimas

Teisę prašyti agentūrą pateikti nuomonę dėl didžiausių leistinų likučių kiekių reikėtų suteikti 
tik Komisijai ir valstybėms narėms.

Pakeitimas 56
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1–3 dalys su reikiamais pakeitimais 
taikomos registruotoms farmakologiškai 
veiklioms medžiagoms, kurių likučių 
kiekių nustatymo procedūros išlaidos dėl 
mažo šios rūšies gyvūnų paplitimo arba 
nedidelės jų ekonominės svarbos yra 
neproporcingai didelės, palyginti su 
ekonominės veiklos vykdytojų gaunamu 
pelnu, susijusiu su šia medžiaga. Kai 
didžiausi leistini likučių kiekiai nustatomi 
įvairių rūšių gyvūnams ekstrapoliacijos 
būdu, reikėtų taikyti ne mažesnį kaip 10 
atsargos koeficientą.
Komisija pagal reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, nurodytą 20 straipsnio 3 dalyje, 
gali nustatyti tikslesnes šios dalies 
taikymo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Taikant 5 straipsnyje nurodytą ekstrapoliacijos metodą, neišsprendžiamos visos problemos, 
susijusios su ribotu aprūpinimu veterinariniais vaistais, skirtais nedidelės ekonominės 
svarbos rūšių gyvūnams, arba dėl mažos apyvartos leistinų kiekių nustatymo procedūra 
ekonominės veiklos vykdytojams būtų nuostolinga. Šiuo pakeitimu siekiama išspręsti šią 
praktikoje pasitaikančią ir dažnai gyvūnų gerovės bei gyvūnų sveikatos požiūriu didelę 
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problemą, vis dėlto, labai pageidautina išsamesnė diskusija šiuo klausimu. 

Pakeitimas 57
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija, pareiškėjas pagal 3 straipsnį 
arba valstybė narė pagal 9 straipsnį, gavę 
naujos informacijos, mano, kad būtina 
nuomonę persvarstyti, kad būtų apsaugota 
žmonių arba gyvūnų sveikata, jie gali 
prašyti agentūros pateikti naują nuomonę 
dėl nagrinėjamos medžiagos.

Jei Komisija, pareiškėjas pagal 3 straipsnį 
arba valstybė narė pagal 9 straipsnį, gavę 
naujos informacijos, mano, kad būtina 
nuomonę persvarstyti, kad būtų apsaugota 
žmonių arba gyvūnų sveikata arba 
aplinka, jie gali prašyti agentūros pateikti 
naują nuomonę dėl nagrinėjamos 
medžiagos.

Or. en

Pakeitimas 58
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija, pareiškėjas pagal 3 straipsnį 
arba valstybė narė pagal 9 straipsnį, gavę 
naujos informacijos, mano, kad būtina 
nuomonę persvarstyti, kad būtų apsaugota 
žmonių arba gyvūnų sveikata, jie gali 
prašyti agentūros pateikti naują nuomonę 
dėl nagrinėjamos medžiagos.

Jei Komisija, bet koks asmuo, kuris 
pateikė paraišką gauti nuomonei pagal 3 
straipsnį, arba valstybė narė pagal 9 
straipsnį, gavę naujos informacijos, mano, 
kad būtina nuomonę persvarstyti, kad būtų 
apsaugota žmonių arba gyvūnų sveikata, 
jie gali prašyti agentūros pateikti naują 
nuomonę dėl nagrinėjamos medžiagos.

Su prašymu pateikiama informacija, kuria 
aiškinama kurį klausimą reikia nagrinėti. 
Rengiant naują nuomonę taikomos 
atitinkamai 8 straipsnio 2 ir 4 dalys arba 9 
straipsnio 2 ir 3 dalys.

Su prašymu pateikiama informacija, kuria 
aiškinama kurį klausimą reikia nagrinėti. 
Rengiant naują nuomonę taikomos 
atitinkamai 8 straipsnio 2–4 dalys arba 9 
straipsnio 2 ir 3 dalys.

Or. es
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Pagrindimas

Siūlomame naujame tekste aiškiau nurodoma, kas gali pateikti prašymą dėl persvarstymo ir 
kokiomis aplinkybėmis, būtent:

- asmenys, kurie pateikė paraišką nuomonei gauti pagal 3 straipsnį, 

- Komisija ir valstybės narės gali prašyti persvarstyti ne tik atsižvelgdamos į nuomones, kurių 
skatinama prašyti pagal 9 straipsnį, bet ir atsižvelgdamos į nuomones, kurių pagal 3 straipsnį 
skatinamos prašyti trečiosios šalys.

Pakeitimas 59
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą Komisija, 
pasikonsultavusi su agentūra, priima:

1. Komisija, pasikonsultavusi su agentūra, 
priima taisykles, reglamentuojančias:

Or. en

Pakeitimas 60
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimai a punkte nurodytu atveju 
priimami pagal 21 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą, o b 
punkte nurodytu atveju – pagal 
21 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Rizikos vertinimo ir rizikos valdymo metodinių principų nustatymas –  pagrindinis šio 
reglamento aspektas, todėl turėtų būti patvirtintas dalyvaujant Europos Parlamentui. Dėl šios 
priežasties reguliavimo procedūrą siūloma pakeisti reguliavimo procedūra su tikrinimu. Beje, 
tokia pati procedūra numatyta šio straipsnio 2 dalyje sprendimų dėl ekstrapoliacijos atveju.

Pakeitimas 61
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasitarusi su agentūra, priima 
taisykles dėl didžiausios leistinos 
konkretaus maisto produkto likučių 
koncentracijos naudojimo iš tos pačios 
rūšies gyvūnų pagamintame kitame 
maisto produkte arba dėl didžiausios 
vienos rūšies gyvūnų likučių 
koncentracijos naudojimo kitų rūšių 
gyvūnams, kaip nurodyta 5 straipsnyje. 
Šiomis taisyklėmis nustatoma kaip ir 
kokiomis aplinkybėmis galima naudoti 
mokslinius duomenis dėl likučių 
konkrečiame maisto produkte arba vienos 
ar daugiau rūšių gyvūnuose nustatant 
didžiausią leistiną likučių kiekį kituose 
maisto produktuose ar kitų rūšių 
gyvūnuose.

2. Komisija, pasitarusi su agentūra, priima, 
kaip nurodyta 5 straipsnio 1a dalyje, 
priemones, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti ir papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas taikant reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, nurodytą 20 
straipsnio 3 dalyje.

Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti ir papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas, turi būti priimamos 
laikantis reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, nurodytos 20 straipsnio 3 dalyje.

Or. es



PE400.626v01-00 32/61 AM\705998LT.doc

LT

Pakeitimas 62
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija klasifikuoja farmakologiškai 
aktyvias medžiagas remdamasi agentūros 
nuomone dėl didžiausio leistino likučių 
kiekio pagal 4, 9 arba 10 straipsnius. 

1. Komisija klasifikuoja farmakologiškai 
aktyvias medžiagas remdamasi agentūros 
nuomone dėl didžiausio leistino likučių 
kiekio pagal 4, 9 arba 10 straipsnius ir dėl 
aplinkai nekenksmingos koncentracijos 
pagal 4 ir 10 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su 4 straipsnio 3 pakeitimu ir 10 straipsnio 10 pakeitimu. 

Pakeitimas 63
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Klasifikacija apima farmakologiškai 
aktyvių medžiagų sąrašą ir terapines 
klases, kurioms jos priklauso. Be to, 
klasifikuojant nustatomas kiekvienos 
tokios medžiagos:

2. Klasifikacija maisto produktų saugumo 
požiūriu apima farmakologiškai aktyvių 
medžiagų sąrašą ir terapines klases, 
kurioms jos priklauso. Be to, klasifikuojant 
nustatomas kiekvienos tokios medžiagos:

Or. en



AM\705998LT.doc 33/61 PE400.626v01-00

LT

Pakeitimas 64
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) didžiausio leistino likučių kiekio
nebuvimas;

c) poreikio nustatyti didžiausią leistiną
likučių kiekį nebuvimas;

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti. Punktas c taikomas medžiagoms, kurios laikomos 
nekenksmingomis. Ankstesnė šio punkto formuluotė apimtų kitas medžiagas, kurioms 
neįmanoma nustatyti saugius likučių kiekius (dėl informacijos stokos ar kitų priežasčių).

Pakeitimas 65
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) draudimas skirti medžiagą. d) draudimas, pagal kurį gyvulinės kilmės 
produkte negali būti medžiagos ar jos 
likučių.

Or. fr

Pagrindimas

Jei gyvulinės kilmės maiste yra medžiagos ar jos likučių, dėl kurių, nepaisant jų kiekio, kyla 
pavojus žmogaus sveikatai, reikėtų uždrausti produktų, kuriuose galima aptikti medžiagos, 
prekybą. Nepakanka uždrausti jos skyrimą. Be to, Europos institucijos negali uždrausti 
medžiagą naudoti trečiosiose šalyse, taigi formuluotė reikštų, kad medžiaga būtų draudžiama 
tik Europoje gaminamuose , o ne importuojamuose produktuose.
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Pakeitimas 66
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai yra būtina saugant 
žmonių sveikatą remiantis agentūros 
nuomone pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 
arba remiantis Bendrijos balsavimu,
pritariančiu didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymui farmakologiškai 
aktyviai medžiagai, kuri pagal Codex 
Alimentarius numatyta naudoti 
veterinariniame vaiste. Pastaruoju atveju 
agentūra neturi atlikti papildomo 
vertinimo.

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai būtina saugant žmonių 
sveikatą remiantis agentūros nuomone 
pagal 4, 9 arba 10 straipsnius arba 
remiantis Komisijos nustatytu (jei 
neprieštarauja Bendrija) didžiausiu
leistinu farmakologiškai aktyvios
medžiagos, kuri pagal Codex Alimentarius
numatyta naudoti veterinariniame vaiste, 
likučių kiekiu. Pastaruoju atveju agentūra 
neturi atlikti papildomo vertinimo.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti du aspektus:

didžiausi leistini likučių kiekiai priskiriami rizikos valdymo elementams ir turėtų būti iš naujo 
svarstomi nedelsiant, kai, manoma, jog tai būtina siekiant užtikrinti pagrindinį tikslą, būtent, 
vartotojų saugumą. ..

Po to, kai institucija be jokių išlygų ES atžvilgiu patvirtins didžiausių leistinų likučių kiekių 
(DLK) kodeksą, ES jį priims.  ES balsavimas, kuriuo pritariama kodekso priėmimui, 
nereiškia, kad jis bus priimtas anksčiau, nei bus užtikrintas galutinis kodekso patvirtinimas.

Pakeitimas 67
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai yra būtina saugant 
žmonių sveikatą remiantis agentūros 
nuomone pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai būtina saugant žmonių 
sveikatą:
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arba remiantis Bendrijos balsavimu, 
pritariančiu didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymui farmakologiškai aktyviai 
medžiagai, kuri pagal Codex Alimentarius
numatyta naudoti veterinariniame vaiste.
Pastaruoju atveju agentūra neturi atlikti 
papildomo vertinimo.

a) remiantis agentūros nuomone pagal 4, 9 
arba 10 straipsnius; arba
b) remiantis Bendrijos balsavimu, 
pritariančiu didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymui farmakologiškai aktyviai 
medžiagai, kuri pagal Codex Alimentarius
numatyta naudoti veterinariniame vaiste, 
jei moksliniai duomenys, į kuriuos 
atsižvelgta, pateikti Bendrijos atstovui 
Codex Alimentarius komisijoje prieš 
balsavimą šioje komisijoje. Šiuo atveju 
agentūra neturi atlikti papildomo 
vertinimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu Codex komisijos sprendimams suteikiama daugiau skaidrumo.

Pakeitimas 68
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai yra būtina saugant 
žmonių sveikatą remiantis agentūros 
nuomone pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 
arba remiantis Bendrijos balsavimu, 
pritariančiu didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymui farmakologiškai aktyviai 
medžiagai, kuri pagal Codex Alimentarius
numatyta naudoti veterinariniame vaiste. 
Pastaruoju atveju agentūra neturi atlikti 

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai yra būtina saugant 
žmonių sveikatą remiantis agentūros 
nuomone pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 
arba remiantis Bendrijos balsavimu, 
pritariančiu didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymui farmakologiškai aktyviai 
medžiagai, kuri pagal Codex Alimentarius
numatyta naudoti veterinariniame vaiste. 
Pastaruoju atveju Bendrija negali 
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papildomo vertinimo. balsuodama pritarti, nebent buvo 
parengtas mokslinis rizikos vertinimas, 
kaip numatyta 6 straipsnyje, ir rizikos 
valdymo rekomendacijos, kaip numatyta 7 
straipsnyje; taigi agentūra neturi atlikti 
papildomo vertinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Diskusijos Codex komisijoje ir kitose tarptautinėse institucijose neturi būti naudojamos kaip 
pretekstas patvirtinti ne tokius griežtus, kaip patvirtinti Europoje, didžiausius leistinus likučių 
kiekius.

Pakeitimas 69
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai yra būtina saugant 
žmonių sveikatą remiantis agentūros 
nuomone pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 
arba remiantis Bendrijos balsavimu, 
pritariančiu didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymui farmakologiškai 
aktyviai medžiagai, kuri pagal Codex 
Alimentarius numatyta naudoti 
veterinariniame vaiste. Pastaruoju atveju
agentūra neturi atlikti papildomo 
vertinimo.

3. 3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai yra būtina saugant 
žmonių sveikatą remiantis agentūros 
nuomone pagal 4, 9 arba 10 straipsnius.
Didžiausi leistini likučių kiekiai, kuriems 
pritarė Bendrija tam tikros 
farmakologiškai aktyvios medžiagos 
atveju, kuri pagal Codex Alimentarius
numatyta naudoti veterinariniame vaiste, 
turi atitikti pagal Bendrijoje galiojančius 
sveikatos apsaugos reikalavimus nustatytą 
kiekį. Agentūros atliekamas papildomas 
vertinimas, siekiant užtikrinti žmonių 
sveikatos apsaugą, bent jau atsižvelgiant į 
galimą įvairių farmakologiškai aktyvių 
medžiagų sinerginį ir kumuliacinį poveikį, 
reikalingas tuo atveju, jeigu agentūra 
arba atitinkamos kompetentingos 
valstybių narių tarnybos turi abejonių dėl 
medžiagos poveikio žmonių sveikatai.

Or. en
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Pagrindimas

Jei gaunama naujos informacijos apie medžiagos keliamą riziką, turi būti įmanoma pateikti 
prašymą atlikti naują vertinimą net ir dėl pagal Codex nustatytų kiekių. Šiuo pakeitimu iš 
esmės tik paaiškinama. 

Pakeitimas 70
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kol Komisija nepritaria pagal Codex
Alimentarius nustatytiems didžiausių 
leistinų likučių kiekiams, taikoma 
21 straipsnio 3 dalyje nurodyta procedūra. 
Komisija gali pritarti pagal Codex
Alimentarius nustatytiems didžiausiems 
leistiniems likučių kiekiams, jeigu 
užtikrinamas žmonių sveikatos apsaugos 
lygis, lygus Bendrijos teisės aktuose 
nustatytam lygiui. Būtina atsižvelgti į 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 13 
straipsnio e punkto nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Didžiausių leistinų likučių kiekių nustatymo pagal Codex Alimentarius patvirtinimui – kitaip 
nei išskirtinai Bendrijos vidaus sprendimų atveju – taikoma tik labai ribota demokratinė arba 
parlamentinė kontrolė. Todėl sprendimams, susijusiems su Codex, turėtų galioti tokie patys 
kaip ir Bendrijos vidaus sprendimams taikomi reikalavimai dėl darbo tvarkos ir dalyvavimo. 

Vadovaujantis pagal Codex nustatytais kiekiais, turi būti užtikrinama jei ne identiškas, tai 
bent jau panašus saugumo lygis. Tai užtikrinama taip pat pateikiant nuorodą į Reglamentą 
(EB) Nr. 178/2002.
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Pakeitimas 71
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai moksliniai duomenys yra neišsamūs, 
gali būti nustatytas laikinasis 
farmakologiškai aktyvios medžiagos 
didžiausias leistinas likučių kiekis, jei nėra 
priežasčių manyti, kad siūloma atitinkamos 
medžiagos likučių koncentracija keltų 
pavojų žmonių sveikatai.

4. Kai moksliniai duomenys yra neišsamūs, 
gali būti nustatytas laikinasis 
farmakologiškai aktyvios medžiagos 
didžiausias leistinas likučių kiekis, jei nėra 
priežasčių manyti, kad siūloma atitinkamos 
medžiagos likučių koncentracija keltų 
grėsmę žmonių sveikatai. Priimant 
sprendimą dėl rizikos būtina vadovautis 
6 straipsnyje nurodytais principais ir 
12 straipsnyje numatytomis taisyklėmis.

Laikinasis didžiausias leistinas likučių 
kiekis taikomas apibrėžtą laikotarpį, kuris 
yra ne ilgesnis kaip penkeri metai. Šį 
laikotarpį galima vieną kartą pratęsti ne 
ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, jei 
įrodoma, kad toks pratęsimas leistų 
pabaigti vykdomus mokslinius tyrimus.

Laikinasis didžiausias leistinas likučių 
kiekis taikomas apibrėžtą laikotarpį, kuris 
yra ne ilgesnis kaip treji metai. Šį 
laikotarpį galima vieną kartą pratęsti ne 
ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, jei 
įrodoma, kad toks pratęsimas leistų 
pabaigti vykdomus mokslinius tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Maksimalus penkerių metų laikinosios registracijos laikotarpis būtų per ilgas. Dažniausiai 
kalbama apie medžiagas, kurios praėjo registracijos arba kitokią bandymų procedūrą, todėl 
per trejus metus būtų įmanoma gauti reikalaujamus rezultatus. Tai ilgesnis laikotarpis už tą, 
kuris numatytas leistiniems kiekiams nustatyti taikant įprastinę procedūrą.

Pakeitimas 72
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remiantis pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 
pateikta nuomone draudžiama medžiagą 

6. Remiantis pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 
pateikta nuomone neleidžiama, kad 
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skirti maistiniams gyvūnams vienu iš 
toliau nurodytų atvejų:

gyvulinės kilmės produkte būtų medžiagos 
ar jos likučių vienu iš toliau nurodytų 
atvejų:

a) kai bet kuris farmakologiškai aktyvių 
medžiagų naudojimas maistiniams 
gyvūnams kelia pavojų žmonių sveikatai;

a) kai gyvulinės kilmės maiste esanti
farmakologiškai aktyvi medžiaga ar jos 
likučiai kelia pavojų žmonių sveikatai;

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į 13 straipsnio 2 dalies d punkto pakeitimą.

Pakeitimas 73
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai bet kuris farmakologiškai aktyvių 
medžiagų naudojimas maistiniams 
gyvūnams kelia pavojų žmonių sveikatai;

Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam 
teksto variantui.

Or. pl

Pagrindimas

(Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam teksto variantui.)

Pakeitimas 74
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
13a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Klasifikacija aplinkos apsaugos požiūriu



PE400.626v01-00 40/61 AM\705998LT.doc

LT

1. Klasifikacija aplinkos apsaugos 
požiūriu apima farmakologiškai aktyvių 
medžiagų sąrašą ir toliau išvardytus 
elementus, nustatytus kiekvienai iš šių 
medžiagų:

a) didžiausia aplinkai nekenksminga 
koncentracija, 
a) laikinoji didžiausia aplinkai 
nekenksminga koncentracija,
c) didžiausios aplinkai nekenksmingos 
koncentracijos nebuvimas;
d) draudimas skirti medžiagą.
2. Didžiausia aplinkai nekenksminga 
koncentracija nustatoma, kai tai būtina 
siekiant apsaugoti aplinką remiantis 
agentūros nuomone pagal 4 arba 10 
straipsnius.
3. Kai moksliniai duomenys neišsamūs, 
gali būti nustatyta laikinoji 
farmakologiškai aktyvios medžiagos 
aplinkai nekenksminga koncentracija, jei 
nėra priežasčių manyti, kad siūloma 
atitinkamos medžiagos likučių 
koncentracija kelia pavojų aplinkai. 
Laikinoji aplinkai nekenksminga 
koncentracija taikoma apibrėžtą 
laikotarpį, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 
penkeri metai. Šį laikotarpį galima vieną 
kartą pratęsti ne ilgesniam kaip dvejų 
metų laikotarpiui, jei įrodoma, kad toks 
pratęsimas leistų užbaigti vykdomus 
mokslinius tyrimus.
4. Didžiausia leistina aplinkai 
nekenksminga koncentracija 
nenustatoma, jei pagal 4 arba 10 
straipsnius pateiktą nuomonę aplinkos 
apsaugos tikslais tai nereikalinga.
5. Remiantis pagal 4 arba 10 straipsnius 
pateikta nuomone, draudžiama medžiagą 
skirti maistiniams gyvūnams vienu iš 
toliau nurodytų atvejų:
a) kai bet kuris farmakologiškai aktyvių 
medžiagų naudojimas maistiniams 
gyvūnams kelia neleistiną pavojų 
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aplinkai;
b) kai negalima padaryti galutinės išvados 
dėl medžiagos likučių poveikio aplinkai.
6. Kai būtina aplinkos apsaugos tikslais, į 
klasifikaciją įtraukiama veterinariniuose 
vaistuose naudojamos farmakologiškai 
aktyvios medžiagos, kurios nustatoma 
aplinkai nekenksminga koncentracija 
arba kurios nenustatyta aplinkai 
nekenksminga koncentracija, naudojimo 
ar skyrimo sąlygos ir apribojimai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti nuoseklų požiūrį, išvengti nereikalingo išteklių švaistymo ir 
supaprastinti veterinarinių vaistų aplinkai keliamo pavojaus vertinimą.

Pakeitimas 75
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
13a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Pagreitinta procedūra siekiant gauti 

agentūros nuomonę
Tam tikrais atvejais, kai dėl priežasčių, 
susijusių su visuomenės sveikata ar 
gyvūnų sveikata arba gerove, reikia 
skubiai suteikti leidimą naudoti 
veterinarinį vaistą arba biocidinį 
produktą, Komisija, bet koks asmuo, kuris 
prašė pateikti nuomonę pagal 3 straipsnį, 
arba valstybė narė gali prašyti agentūrą 
taikyti pagreitintą procedūrą siekiant 
nustatyti didžiausią tuose produktuose 
aptinkamos farmakologiškai aktyvios 
medžiagos likučių kiekį.
Komisija pagal 12 straipsnio 1 dalies 
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nuostatas nustato paraiškos formą ir 
turinį.
Nepaisant 9 straipsnio 2 dalies ir 8 
straipsnio 2 dalies nuostatų, Agentūra 
užtikrina, kad komitetas galėtų nuomonę 
pateikti per 150 dienų nuo prašymo 
gavimo.

Or. es

Pagrindimas

Pagreitinta procedūra turi būti nustatoma itin skubiais atvejais, kai reikia imtis priemonių 
gydyti sunkiai ligai, kurios negalima gydyti leidžiamais vaistais ir kuri labai kenkia naminių 
gyvulių sveikatai ir gerovei. Bendra didžiausių leistinų likučių kiekio nustatymo procedūra 
trukdytų greitai imtis kovos su liga priemonių. 

Pakeitimas 76
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dėl 13 straipsnyje nustatytos 
klasifikacijos Komisija, gavusi 4 
straipsnyje, 9 straipsnio 1 dalyje arba 10 
straipsnyje nurodytą agentūros nuomonę 
per 30 dienų parengia reglamento
projektą. Be to, Komisija, gavusi Bendrijos 
balsavimo, kuriuo pritariama didžiausio 
leistino likučių kiekio nustatymui Codex 
Alimentarius, rezultatus, kaip nustatyta 13 
straipsnio 3 dalyje, per 30 dienų parengia 
reglamento projektą.

1. Dėl 13 straipsnyje nustatytos 
klasifikacijos Komisija, gavusi 4 
straipsnyje, 9 straipsnio 1 dalyje arba 10 
straipsnyje nurodytą agentūros nuomonę 
per 30 dienų parengia reglamentų
projektus. Be to, Komisija, gavusi 
Bendrijos balsavimo, kuriuo pritariama 
didžiausio leistino likučių kiekio 
nustatymui pagal Codex Alimentarius,
rezultatus, kaip nustatyta 13 straipsnio 3 
dalyje, per 30 dienų parengia reglamentų 
projektus.

Jei reglamento projektas neatitinka 
agentūros išvados, Komisija pateikia 
išsamų skirtumų priežasčių paaiškinimą.

Jei reglamentų projektai neatitinka 
agentūros išvados, Komisija pateikia 
išsamų skirtumų priežasčių paaiškinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Daugiskaita naudojama todėl, kad kalbama apie didžiausius leistinus likučių kiekius ir apie 
aplinkai nekenksmingas koncentracijas.

Pakeitimas 77
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl 13 straipsnyje nustatytos klasifikacijos 
Komisija, gavusi 4 straipsnyje, 9 straipsnio 
1 dalyje arba 10 straipsnyje nurodytą 
agentūros nuomonę per 30 dienų parengia 
reglamento projektą. Be to, Komisija, 
gavusi Bendrijos balsavimo, kuriuo
pritariama didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymui Codex Alimentarius,
rezultatus, kaip nustatyta 13 straipsnio 3 
dalyje, per 30 dienų parengia reglamento 
projektą. 

1. Dėl 13 straipsnyje nustatytos 
klasifikacijos Komisija, gavusi 4 
straipsnyje, 9 straipsnio 1 dalyje arba 10 
straipsnyje nurodytą agentūros nuomonę 
per 30 dienų parengia reglamento projektą. 
Be to, Komisija, gavusi didžiausio leistino 
likučių kiekio patvirtinimo rezultatus, 
kuriems neprieštarauja Bendrija, ir Codex 
Alimentarius komisijos patvirtinimą, kaip 
nustatyta 13 straipsnio 3 dalyje, per 30 
dienų parengia reglamento projektą.

Jei reglamento projektas neatitinka 
agentūros išvados, Komisija pateikia 
išsamų skirtumų priežasčių paaiškinimą.

Or. es

Pakeitimas 78
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei agentūros prašoma pateikti 
nuomonę ir reglamento projektas 
neatitinka agentūros nuomonės, Komisija 
išsamiai paaiškina šios neatitikties 
priežastis. 
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Or. es

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, 14 straipsnio 1 pastraipa turėtų būti įrašyta kaip atskira dalis.

Pakeitimas 79
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytą reglamentą Komisija 
priima per 30 dienų nuo pagal 20 
straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros pabaigos. 

2. 1 dalyje nurodytą reglamentą Komisija 
priima per 90 dienų nuo pagal 20 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Regis, kad čia tinka taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Terminą reikėjo pailginti 
siekiant užtikrinti tinkamą Europos Parlamento dalyvavimą.

Pakeitimas 80
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodytą reglamentą 
Komisija priima per 30 dienų nuo 
reguliavimo procedūros, nurodytos pagal 
20 straipsnio 2 dalį, pabaigos datos ir 
atsižvelgdama į šios procedūros 
reikalavimus. 

Or. es
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Pagrindimas

Kadangi šio straipsnio 1 dalis padalijama, ankstesnė 2 dalis tampa 2a dalimi.

Pakeitimas 81
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. taikydama 13a straipsnyje nurodytą 
pagreitintą procedūrą, Komisija per 15 
dienų nuo reguliavimo procedūros, 
nurodytos 20 straipsnio 2 dalyje, pabaigos 
datos priima 1 dalyje nurodytą 
reglamentą.

Or. es

Pagrindimas

Ši dalis įrašoma siekiant pradėti taikyti skubos tvarką.

Pakeitimas 82
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Analizės metodai Išbraukta.
Agentūra konsultuojasi su Komisijos 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 
paskirtomis Bendrijos etaloninėmis 
likučių laboratorinės analizės 
laboratorijomis dėl tinkamų analizės 
metodų farmakologiškai aktyvių 
medžiagų, kurioms pagal 13 straipsnį 
nustatyti didžiausi leistini likučių kiekiai, 
likučiams nustatyti. Agentūra minėtus 
metodus pateikia pagal Reglamentą (EB) 
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Nr. 882/2004 paskirtoms Bendrijos 
etaloninėms laboratorijoms ir 
nacionalinėms etaloninėms 
laboratorijoms.

Or. es

Pagrindimas

Šį straipsnį reikėtų perkelti į Baigiamųjų nuostatų IV antraštinės dalies 18 straipsnį.

Pakeitimas 83
Marios Matsakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agentūra konsultuojasi su Komisijos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 paskirtomis 
Bendrijos etaloninėmis likučių 
laboratorinės analizės laboratorijomis dėl 
tinkamų analizės metodų farmakologiškai 
aktyvių medžiagų, kurioms pagal 13 
straipsnį nustatyti didžiausi leistini likučių 
kiekiai, likučiams nustatyti. Agentūra 
minėtus metodus pateikia pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 paskirtoms 
Bendrijos etaloninėms laboratorijoms ir 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms.

Agentūra konsultuojasi su Komisijos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 paskirtomis 
Bendrijos etaloninėmis likučių 
laboratorinės analizės laboratorijomis dėl 
tinkamų ir suderintų analizės metodų 
farmakologiškai aktyvių medžiagų, 
kurioms pagal 13 straipsnį nustatyti 
didžiausi leistini likučių kiekiai, likučiams 
nustatyti. Agentūra minėtus metodus 
pateikia pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 882/2004 paskirtoms Bendrijos 
etaloninėms laboratorijoms ir 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms.

Or. en

Pakeitimas 84
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės negali drausti gyvūninės Valstybės narės draudžia gyvūninės kilmės 
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kilmės maisto produktų importo ir 
pateikimo į rinką arba tam kliudyti
remdamosi susijusiais didžiausiais 
leistinais likučių kiekiais, jei laikomasi šio 
reglamento ir jį įgyvendinančių 
priemonių nuostatų.

maisto produktų, kurių sudėtyje yra 
farmakologiškai aktyvių medžiagų, 
neklasifikuojamų pagal 13 straipsnio 2 
dalies a, b arba c punktus, likučių,
importą ir pateikimą į rinką.

Or. fr

Pagrindimas

 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.

Pakeitimas 85
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maisto produktų apyvarta 

Valstybės narės negali drausti gyvūninės 
kilmės maisto produktų importo ir 
pateikimo į rinką arba tam kliudyti 
remdamosi susijusiais didžiausiais 
leistinais likučių kiekiais, jei laikomasi šio 
reglamento ir jį įgyvendinančių 
priemonių nuostatų.

Jei esama pagrindinių mokslinių 
duomenų apie atitinkamą medžiagą, 
Komisija gali Europos maisto saugos 
tarnybai pateikti prašymą atlikti rizikos 
vertinimą, kuris padėtų nustatyti, ar 
kontrolės atskaitos taškai tinkami siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą. Tokiais 
atvejais Europos maisto saugos tarnyba 
užtikrina, kad nuomonė Komisijai būtų 
pateikta per 210 dienų nuo prašymo 
gavimo.
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Or. es

Komisijos pasiūlymo 18 straipsnio 2 dalis

Pagrindimas

Kadangi tai bendro pobūdžio klausimas, labiau tiktų jį įrašyti ne antraštėje, o tekste.
Kontrolės atskaitos taškai nebėra rizikos valdymo priemonės tik importuotų maisto produktų 
atvejais; vidaus prekyboje ir toliau svarbu juos taikyti. Taigi būtina reikalauti, kad valstybės 
narės nekliudytų (taikydamos leistinus likučių kiekius ar kontrolės atskaitos taškus) maisto 
produktų, kurie atitinka šio reglamento nuostatas, apyvartai.

16 ir 18 straipsniai perkeliami į kitą vietą, žr. 18 straipsnio 95 pakeitimą.

Pakeitimas 86
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai nustatomi leistini likučių kiekiai 
importuojamose prekėse, valdymo 
priemonės nebūtinai būna palankesnės 
trečiųjų šalių, o ne Europos gamintojams, 
kuriems visiškai uždrausta naudoti vaistus 
ir maisto produktuose neleidžiama jokių 
likučių.
Taigi, siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, turi būti draudžiamas prekių, 
kuriose yra Europos Sąjungoje uždraustų 
medžiagų likučių, importas iš trečiųjų 
šalių. 

Or. fr

Pagrindimas

Kaip pavyzdį galima pateikti nifursolį ir kitus arseno pagrindu gaminamus produktus, kurie 
ES uždrausti, bet Jungtinėse Valstijose plačiai naudojami, ypač kalakutų histomoniazei (angl. 
bleakhead) gydyti. ES kalakutų augintojai šiuo metu negali naudoti vaistų nuo histomoniazės, 
vis dėlto  iš Jungtinių Amerikos Valstijų arba Brazilijos, kuriose leidžiama naudoti Nifursolį 
ar kitus arseno pagrindu gaminamus vaistus, leidžiama importuoti kalakutieną, ir tokia 
padėtis nepalanki Europos gamintojams.
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Pakeitimas 87
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
16a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Neklasifikuotų medžiagų naudojimas

Bendrijoje draudžiama maistiniams 
gyvūnams skirti veterinarinių vaistų, 
kuriuose yra priede neišvardytų 
farmakologiškai aktyvių medžiagų. Ši 
nuostata netaikoma klinikiniams 
bandymams, kuriuos leido atlikti 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingos institucijos po to, kai apie 
šiuos bandymus buvo pranešta arba jiems 
buvo pritarta vadovaujantis galiojančiais 
teisės aktais, jeigu užtikrinama, kad iš 
gyvūnų, kurie buvo naudojami 
bandymuose, pagamintuose maisto 
produktuose nėra žmonių sveikatai 
kenksmingų likučių.

Or. en

Pakeitimas 88
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
III ANTRAŠTINĖ DALIS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

KONTROLĖS ATSKAITOS TAŠKAI Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam 
teksto variantui.

Or. fr
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Pagrindimas

(Šis pakeitimas neturi įtakos lietuviškam teksto variantui.)

Pakeitimas 89
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti kokybišką sveikatos 
apsaugą, būtina vadovautis rizikos 
vertinimo principais pagal 4–8 straipsnių 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 90
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į 
technologijų pažangą, reguliariai 
persvarstomi.

Kontrolės atskaitos taškai persvarstomi 
atsižvelgiant į bet kokius naujus
duomenis, susijusius su žmogaus 
sveikatos ir maisto grandinės apsauga.

Or. fr

Pagrindimas

Mažiausios likučių nustatymo ribos, pasiūlyme dėl reglamento vadinamos kontrolės atskaitos 
taškais, turi būti iš naujo svarstomi atsižvelgiant į mokslinę pažangą, ypač jei nustatyta, kad 
tam tikros medžiagos kelia grėsmę žmonių sveikatai.
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Pakeitimas 91
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į 
technologijų pažangą, reguliariai 
persvarstomi.

Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į 
technologijų pažangą ir į naują 
informaciją, naudojamą vertinant grėsmę 
visuomenės sveikatai, reguliariai 
persvarstomi.

Or. fr

Pagrindimas

Grėsmė visuomenės sveikatai priskiriama veiksniams, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant 
kontrolės atskaitos taškus. Taigi technologijų pažanga neturėtų būti vienintelis veiksnys, į kurį 
atsižvelgiama iš naujo svarstant kontrolės atskaitos taškus.

Pakeitimas 92
Marios Matsakis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į 
technologijų pažangą, reguliariai 
persvarstomi.

Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į 
technologijų pažangą ir (arba) į naujus 
duomenis, susijusius su žmogaus 
sveikatos ir maisto grandinės saugumu,
reguliariai persvarstomi

Or. en
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Pakeitimas 93
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į 
technologijų pažangą, reguliariai 
persvarstomi.

Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į 
technologijų ir mokslinę pažangą, 
reguliariai persvarstomi.

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti taip pat ir į mokslinę pažangą. Šis straipsnis tampa 15 straipsniu.

Pakeitimas 94
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 3a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiama prekiauti gyvūninės kilmės 
maisto produktais, kuriuose yra 
farmakologiškai veiklių medžiagų, kurių 
didžiausi leistini likučių kiekiai nebuvo
nustatyti. Šis draudimas taikomas taip pat 
tais atvejais, kai šioms medžiagoms pagal 
kitus Bendrijos reikalavimus galioja tam 
tikros nustatymo ribos ir šios ribos 
viršijamos.

Or. en

Pagrindimas

Ko gero, atsižvelgiant į šią nuostatą priimami sprendimai dažniausiai bus taikomi su prekyba 
susijusiems aspektams. Be abejonės, ir šiais atvejais būtina užtikrinti, kad bus laikomasi 
pagrindinių rizikos vertinimo ir sveikatos apsaugos principų. 
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Pakeitimas 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kontrolės atskaitos taškų nustatymo 
metodai 

Maisto produktų apyvarta

1. Kontrolės atskaitos taškai pagrįsti 
analitės, kurią, taikydamos analitinį 
metodą, patvirtintą pagal Bendrijos 
reikalavimus, gali nustatyti ir patvirtinti 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 
paskirtos kontroliuojančios etaloninės 
laboratorijos, turiniu ėminyje. Šiuo atveju 
atitinkama Bendrijos etaloninė 
laboratorija Komisiją konsultuoja dėl 
analizės metodų taikymo.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
priežastis, susijusias su didžiausiais 
leistinais likučių kiekiais, negali drausti 
gyvūninės kilmės maisto produktų 
importo ir pateikimo į rinką arba tam 
kliudyti, jei laikomasi šio reglamento ir jį 
įgyvendinančių priemonių nuostatų.

2. Komisija gali Europos maisto saugos 
tarnybai pateikti prašymą atlikti rizikos 
vertinimą, siekdama nustatyti, ar 
kontrolės atskaitos taškai yra tinkami, kad 
būtų apsaugota žmonių sveikata. Tokiais 
atvejais Europos maisto saugos tarnyba 
užtikrina, kad nuomonė Komisijai būtų 
pateikta per 210 dienų nuo prašymo 
gavimo. 
3. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į taisykles, kurias Komisija 
turi priimti pasitarusi Europos maisto 
saugos tarnyba. 
Šios priemonės, kuriomis siekiama iš 
dalies pakeisti ir papildyti neesmines šio 
reglamento nuostatas, turi būti priimamos 
laikantis reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, nurodytos 21 straipsnio 
3 dalyje.

Or. es

Komisijos pasiūlymo 16 straipsnis



PE400.626v01-00 54/61 AM\705998LT.doc

LT

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį saugumą nustatant įvairių medžiagų kontrolės atskaitos taškus, 
Komisija privalo (ne „gali“) prašyti Europos maisto saugos tarnybą pateikti nuomonę apie 
visas medžiagas, kurioms nustatyti kontrolės atskaitos taškai, jei esama sukauptų apie jas 
svarbių mokslinių duomenų.

16 ir 18 straipsniai perkeliami į kitą vietą, žr. 16 straipsnio 85 pakeitimą.

Pakeitimas 96
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kontrolės atskaitos taškai pagrįsti 
analitės, kurią, taikydamos analitinį 
metodą, patvirtintą pagal Bendrijos 
reikalavimus, gali nustatyti ir patvirtinti 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 
paskirtos kontroliuojančios etaloninės 
laboratorijos, turiniu ėminyje. Šiuo atveju 
atitinkama Bendrijos etaloninė laboratorija 
Komisiją konsultuoja dėl analizės metodų 
taikymo.

1. Kontrolės atskaitos taškai pagrįsti 
analitės, kurią, taikydamos analitinį 
metodą, patvirtintą pagal Bendrijos 
reikalavimus, turi nustatyti ir patvirtinti 
bent pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 
paskirtos kontroliuojančios etaloninės 
laboratorijos, turiniu ėminyje. Šiuo atveju 
atitinkama Bendrijos etaloninė laboratorija 
Komisiją konsultuoja dėl analizės metodų 
taikymo.

Or. fr

Pagrindimas

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

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

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

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.
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Pakeitimas 97
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Po to, kai įvertinama rizika, susijusi 
su gyvulinės kilmės produktuose 
aptinkama medžiaga ir jos likučiais, 
Komisija nustato kontrolės atskaitos 
taškus. 

Or. fr

Pagrindimas

Kontrolės atskaitos taškai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant ne tik į laboratorijų medžiagų 
likučių aptikimo galimybes, bet ir į rizikos vertinimo rezultatus. Atsižvelgiant į tai, galės būti 
atsitiktinių ir neišvengiamų likučių (susidariusių dėl aplinkos užterštumo arba gyvūno 
organizme atsiradus natūralių metabolitų – žr. 21 konstatuojamąją dalį), kurie nekelia 
pavojaus visuomenės sveikatai ir vartotojui daro nežymų poveikį, bet gali būti aptikti 
gyvulinės kilmės maiste, ir kuriems nėra nustatyta didžiausio leistino likučių kiekio.

Pakeitimas 98
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali Europos maisto saugos 
tarnybai pateikti prašymą atlikti rizikos 
vertinimą, siekdama nustatyti, ar 
kontrolės atskaitos taškai yra tinkami, kad 
būtų apsaugota žmonių sveikata. Tokiais 
atvejais Europos maisto saugos tarnyba 
užtikrina, kad nuomonė Komisijai būtų 
pateikta per 210 dienų nuo prašymo 
gavimo.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į 96 pakeitimą, kuriame keičiama 18 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas 99
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali Europos maisto saugos 
tarnybai pateikti prašymą atlikti rizikos 
vertinimą, siekdama nustatyti, ar kontrolės 
atskaitos taškai yra tinkami, kad būtų 
apsaugota žmonių sveikata. Tokiais 
atvejais Europos maisto saugos tarnyba 
užtikrina, kad nuomonė Komisijai būtų 
pateikta per 210 dienų nuo prašymo 
gavimo.

2. Komisija pateikia Europos maisto 
saugos tarnybai prašymą atlikti rizikos 
vertinimą, siekdama nustatyti, ar kontrolės 
atskaitos taškai yra tinkami, kad būtų 
apsaugota žmonių sveikata. Tokiais 
atvejais Europos maisto saugos tarnyba 
užtikrina, kad nuomonė Komisijai būtų 
pateikta per 210 dienų nuo prašymo 
gavimo.

Or. fr

Pagrindimas

Kontrolės atskaitos taškai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant ne tik į laboratorijų medžiagų 
likučių aptikimo galimybes, bet ir į rizikos vertinimo rezultatus. Atsižvelgiant į tai, galės būti 
atsitiktinių ir neišvengiamų likučių (susidariusių dėl aplinkos užterštumo arba gyvūno 
organizme atsiradus natūralių metabolitų – žr. 21 konstatuojamąją dalį), kurie nekelia 
pavojaus visuomenės sveikatai ir vartotojui daro nežymų poveikį, bet gali būti aptikti 
gyvulinės kilmės maiste, ir kuriems nėra nustatyta didžiausio leistino likučių kiekio.

Pakeitimas 100
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į taisykles, kurias Komisija 
turi priimti pasitarusi Europos maisto 

Išbraukta.
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saugos tarnyba.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į 96 pakeitimą, kuriame keičiama 18 straipsnio 1 dalis.

Pakeitimas 101
Marios Matsakis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į taisykles, kurias Komisija 
turi priimti pasitarusi Europos maisto 
saugos tarnyba.

3. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į atitinkamas moksliškai 
pagrįstas taisykles, kurias Komisija turi 
priimti pasitarusi Europos maisto saugos 
tarnyba.

Or. en

Pakeitimas 102
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
19a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis
Pateikimas į rinką

Jeigu viršijami pagal šį reglamentą 
nustatyti didžiausi leistini likučių kiekiai 
arba atskaitos taškai, produktu negalima 
prekiauti kaip maisto produktu arba 
perdirbti į maisto produktus, arba maišyti 
su maisto produktais.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų numatyti teisinius pasekmes tuo atveju, jeigu viršijami ribiniai kiekiai arba atskaitos
taškai. Regis, draudimas prekiauti ir maišyti būtų tinkama priemonė, palengvinanti kontrolę 
vykdančioms institucijoms priimti sprendimus vietoje.

Pakeitimas 103
Erna Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
19a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tikrinami gyvulinės kilmės maisto 
produktai ir analitinių tyrimų rezultatais 
patvirtinama, kad farmakologiškai 
aktyvios medžiagos, neklasifikuojamos 
pagal 13 straipsnio 2 dalies a, b arba c 
punktus, kiekis produktuose yra lygus 
nustatytam kontrolės atskaitos taško 
kiekiui arba didesnis už jį, atitinkama 
partija laikoma neatitinkančia Bendrijos 
teisės aktų reikalavimų.
2. Kai atlikus analitinius gyvulinės kilmės 
maisto produktų tyrimus nustatomas 
mažesnis nei nustatytas kontrolės 
atskaitos taško kiekis, šiam produktui 
leidžiama patekti į maisto grandinę. 
Kompetentingos institucijos saugo tyrimų 
duomenis pakartotiniams atvejams, kai jų 
gali prireikti.  Kai pagal analitinių tos 
pačios kilmės produktų tyrimų rezultatus 
nustatomas pasikartojimas, kuris galėtų 
kelti problemą, kompetentinga institucija 
informuoja Komisiją ir kitas valstybes 
nares, dalyvaujančias Maisto grandinės ir 
gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto 
veikloje. Komisija į šį klausimą atkreips 
kilmės šalies ar šalių kompetentingos 
institucijos dėmesį ir pateiks atitinkamus 
pasiūlymus.
3. Pagal 21 straipsnyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu turi 
būti patvirtintos tikslios taisyklės.
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Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 104
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per [60] dienų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija, vadovaudamasi 20 
straipsnio 2 dalyje nustatyta reguliavimo 
tvarka, priima reglamentą, pateikiantį 
farmakologiškai aktyvias medžiagas ir jų 
klasifikaciją atsižvelgiant į didžiausius 
leistinus likučių kiekius pagal Reglamento 
(EEB) Nr. 2377/90 I–IV priedus. 

Per [90] dienų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija, vadovaudamasi 20 
straipsnio 3 dalyje nustatyta reguliavimo 
tvarka, priima reglamentą, pateikiantį 
farmakologiškai aktyvias medžiagas ir jų 
klasifikaciją atsižvelgiant į didžiausius 
leistinus likučių kiekius pagal Reglamento 
(EEB) Nr. 2377/90 I–IV priedus. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su šio reglamento priedo patvirtinimu. Šiuo atveju reikėtų taikyti 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu. 
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Pakeitimas 105
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90 
panaikinamas.

1. 1. Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90 ir 
Sprendimas 2005/34/EB panaikinami. 

Sprendimas 2002/657/EB pataisomas 
taip: 
a) panaikinamas 4 straipsnis; 
b) terminas „mažiausias privalomas 
aptikti kiekis“ keičiamas terminu 
„kontrolės atskaitos taškai“.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas derinamas su ankstesniais pakeitimais siekiant atsisakyti leistino kiekio 
sąvokos.

Atitinkamai, reikia panaikinti Sprendimą 2005/34/EB, kuriame numatyti kai kurių uždraustų 
medžiagų, aptiktų importuotose maisto prekėse, leistini likučių kiekiai.

Be to, siekiant užtikrinti, kad būtų vartojami tie patys terminai kaip būsimame didžiausių 
leistinų likučių kiekių reglamente, terminą „mažiausias privalomas aptikti kiekis“ Sprendime 
2002/657/EB reikėtų keisti terminu „kontrolės atskaitos taškai“.

Pakeitimas 106
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 3a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos sprendimai 2002/657/EB ir 
2005/34/EB nustoja galioti po 3 metų nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos. Visuose 
priimtuose naujuose reglamentuose 
atsižvelgiama į šiame reglamente 
nustatytus rizikos vertinimo kriterijus.
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Or. en

Pagrindimas

Abiejuose minėtuose sprendimuose farmakologiškai aktyvioms medžiagoms, kurioms nebuvo 
nustatyti didžiausi leistini likučių kiekiai (DLK), ypač medžiagoms, kurios naudojamos kaip 
veterinariniai vaistai, arba medžiagoms, kurios Bendrijoje uždraustos, tačiau užsienio šalyse 
naudojamos visiškai teisėtai, nustatytas vadinamasis mažiausias privalomas aptikti kiekis 
(MPAK). Sprendimai dėl MPAK turėtų būti pritaikyti atsižvelgiant į naują teisinę sistemą (žr. 
ypač 17 straipsnį). Turi būti numatytas pereinamasis laikotarpis.
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