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Grozījums Nr. 18
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Pateicoties zinātnes un tehnikas 
attīstībai, ir iespējams noteikt vēl mazāka 
daudzuma veterināro zāļu atlieku klātbūtni 
pārtikas produktos.

(1) Pateicoties zinātnes un tehnikas 
attīstībai, ir iespējams noteikt līdz šim 
nenoteiktu veterināro zāļu atlieku klātbūtni 
pārtikas produktos un identificēt tās vēl 
mazākās koncentrācijās.

Or. pl

Pamatojums

Zinātnes sasniegumi šajā jomā sniedz jaunas iespējas izmērīt aizvien mazākas konkrētu 
medicīnisku vielu koncentrācijas dzīvnieku audos, ko panāk ar aizvien jūtīgākām mērierīcēm 
un tādējādi iespējams noteikt līdz šim nenoteiktas vielas. Šie sasniegumi ir gan kvalitatīvi gan 
kvantitatīvi. Šajā teksta redakcijā ir skaidrāk paustas pārmaiņas, kas notikušas šajā jomā.     

Grozījums Nr. 19
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
1. a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai aizsargātu sabiedrības veselību, 
maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi 
jānosaka saskaņā ar vispāratzītiem 
drošuma novērtēšanas principiem, ņemot 
vērā toksisko apdraudējumu, vides 
piesārņojumu, kā arī vielu netīšu 
mikrobioloģisko un farmakoloģisko 
ietekmi. Jāņem vērā arī citi zinātniski 
novērtējumi par attiecīgo vielu drošību, 
kurus iespējams veic starptautiskas 
organizācijas vai Kopienā izveidotās 
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zinātniskās padomes.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu vairāk uzsvērta veselības aizsardzības tēma šajā regulā.

Grozījums Nr. 20
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai aizsargātu cilvēku veselību, 
maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi 
jānosaka saskaņā ar vispāratzītiem 
drošuma novērtēšanas principiem, ņemot 
vērā toksisko apdraudējumu, vides 
piesārņojumu, kā arī vielu netīšu 
mikrobioloģisko un farmakoloģisko 
ietekmi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 21
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopiena saistībā ar Codex Alimentarius 
veicina maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu starptautisko standartu attīstību, 
vienlaikus nodrošinot to, ka netiek 
pazemināts Kopienā pieņemtais cilvēku 
veselības aizsardzības augstais līmenis.
Tādēļ Kopienai bez turpmāka 
apdraudējuma izvērtējuma jāpārņem tie 
Codex maksimāli pieļaujamie atlieku 

Kopiena saistībā ar Codex Alimentarius 
veicina veterināro zāļu maksimāli 
pieļaujamo atlieku daudzumu pārtikā
starptautisko standartu attīstību, vienlaikus 
nodrošinot to, ka netiek pazemināts 
Kopienā pieņemtais cilvēku veselības 
aizsardzības augstais līmenis. Tādēļ 
Kopienai bez turpmāka apdraudējuma 
izvērtējuma jāpārņem tie Codex maksimāli 
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daudzumi, kurus tā ir atbalstījusi attiecīgajā 
Codex Alimentarius komisijas sanāksmē.
Tādējādi tiks sekmēta konsekvence starp 
starptautiskajiem standartiem un Kopienas 
tiesību aktiem par atlieku daudzumiem 
pārtikā.

pieļaujamie atlieku daudzumi, kurus tā ir 
atbalstījusi attiecīgajā Codex Alimentarius 
komisijas sanāksmē. Tādējādi tiks 
sekmēta konsekvence starp 
starptautiskajiem standartiem un Kopienas 
tiesību aktiem par veterināro zāļu atlieku 
daudzumiem pārtikā.

Or. pl

Pamatojums

Clearer wording.

Grozījums Nr. 22
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kopiena saistībā ar Codex 
Alimentarius veicina maksimāli pieļaujamo 
atlieku daudzumu starptautisko standartu 
attīstību, vienlaikus nodrošinot to, ka 
netiek pazemināts Kopienā pieņemtais 
cilvēku veselības aizsardzības augstais 
līmenis. Tādēļ Kopienai bez turpmāka 
apdraudējuma izvērtējuma jāpārņem tie 
Codex maksimāli pieļaujamie atlieku 
daudzumi, kurus tā ir atbalstījusi attiecīgajā 
Codex Alimentarius komisijas sanāksmē. 
Tādējādi tiks sekmēta konsekvence starp 
starptautiskajiem standartiem un Kopienas 
tiesību aktiem par atlieku daudzumiem 
pārtikā.

(20) Kopiena saistībā ar Codex 
Alimentarius veicina maksimāli pieļaujamo 
atlieku daudzumu starptautisko standartu 
attīstību, vienlaikus nodrošinot to, ka 
netiek pazemināts Kopienā pieņemtais 
cilvēku veselības aizsardzības augstais 
līmenis. Tādēļ Kopienai jāpārņem tie 
Codex maksimāli pieļaujamie atlieku 
daudzumi, kurus tā ir atbalstījusi attiecīgajā 
Codex Alimentarius komisijas sanāksmē, 
ar noteikumu, ka pārbauda vielas, kuras 
nav apstiprinātas ES, un konkrētu vielu
sinerģisko un kumulatīvo ietekmi, kas 
rada bažas attiecībā uz cilvēka veselību. 
Tādējādi tiks sekmēta konsekvence starp 
starptautiskajiem standartiem un Kopienas 
tiesību aktiem par atlieku daudzumiem 
pārtikā, nesamazinot drošības līmeni, kas 
noteikts, lai saņemtu apstiprinājumu 
Kopienā. Komisijai ir jānodrošina Eiropas 
Parlamenta oficiāla līdzdalība pirms 
piekrišanas došanas.
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 
pārtikas produktos tiek kontrolētas 
farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas. Pat 
tad, ja šādu vielu atlieku līmenis ar šo 
regulu nav noteikts, šādu vielu atliekas ir 
iespējamas sakarā ar vides piesārņojumu 
vai kādu dabīgo metabolītu dzīvniekā. 
Laboratoriski iespējams konstatēt aizvien
mazākus šādu atlieku daudzumus. Šādas 
atliekas ir likušas dalībvalstīm ieviest 
atšķirīgus kontroles pasākumus.

(21) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 
pārtikas produktos tiek kontrolētas 
farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku 
klātbūtne. Pat tad, ja šādu vielu atlieku 
līmenis ar šo regulu nav noteikts, šādu 
vielu atliekas ir iespējamas sakarā ar vides 
piesārņojumu vai kādu dabīgo metabolītu 
dzīvniekā. Laboratoriski iespējams 
konstatēt aizvien mazākas šādu atlieku
koncentrācijas. Šādas atliekas ir likušas 
dalībvalstīm ieviest atšķirīgus kontroles 
pasākumus.

Or. pl

Pamatojums

Skaidrāks formulējums.

Grozījums Nr. 24
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādēļ, lai sekmētu tirdzniecību Kopienā un 
importu, Kopienai jāparedz procedūras, lai 
kontroles nolūkos noteiktu atsauces 
vērtības pie tādas atlieku koncentrācijas, 
par kuru zinātniskais izvērtējums norāda, 
ka ietekme uz patērētājiem ir niecīga un

Tādēļ, lai sekmētu tirdzniecību Kopienā un 
importu, Kopienai jāparedz procedūras, lai 
kontroles nolūkos noteiktu atsauces 
vērtības pie tādas atlieku koncentrācijas 
laboratoriska analīze ir tehniski iespējama, 
tomēr neapdraudot cilvēku veselības 
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laboratoriska analīze ir tehniski iespējama. aizsardzības augsto līmeni Kopienā. 
Tomēr nosakot atsauces vērtības 
kontroles nolūkos nekādā gadījumā 
nedrīkst radīt priekšnosacījumus 
neatļautu vielu nelegālai izmantošanai, 
lai ārstētu produktīvos dzīvniekus.  Tāpēc 
jebkādas šo vielu atliekas pārtikā 
patiesībā ir ļoti nevēlamas.

Or. xm

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 25
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ievaddaļa un a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi un 
procedūras, lai noteiktu

1. Lai nodrošinātu pārtikas drošību, šajā
regulā ir izklāstīti noteikumi un 
procedūras, lai noteiktu

(a) farmakoloģiski aktīvās vielas 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 
dzīvnieku izcelsmes pārtikā („maksimāli 
pieļaujamo atlieku daudzumu”);

(a) farmakoloģiski aktīvās vielas
veterinārā medicīniskā produkta sastāvā 
vai biocīda sastāvā, kuru izmanto 
dzīvnieku audzēšanā maksimāli 
pieļaujamo koncentrāciju dzīvnieku 
izcelsmes pārtikā („maksimāli pieļaujamo 
atlieku daudzumu”);

Or. es
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Pamatojums

Pirmā punkta grozījuma mērķis ir uzsvērt vispārējo šīs Regulas mērķi — sabiedrības 
veselības aizsardzību.
Grozījums a) apakšpunktā skaidrāk norāda uz divām vielu kategorijām, uz kurām attiecas 
maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums.

Grozījums Nr. 26
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) farmakoloģiski aktīvās vielas 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 
dzīvnieku izcelsmes pārtikā („maksimāli 
pieļaujamo atlieku daudzumu”);

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 27
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) farmakoloģiski aktīvās vielas atlieku 
pielaides līmeni, zem kura šo atlieku 
iedarbība uz cilvēku ar pārtiku, kurā šī 
viela atrodas, tiek uzskatīta par niecīgu 
(„atsauces vērtību”).

(b) attiecībā uz farmakoloģiski aktīvu vielu 
atliekām, kas nav jāklasificē saskaņā ar 
13. panta 2. punkta a)  b) vai 
c) apakšpunktu, analizējamās vielas
minimālais saturs paraugā, ir vismaz 
jānosaka un jāapstiprina ar analīzes 
metodi, kura apstiprināta saskaņā ar
Kopienas prasībām, var noteikt un 
apstiprināt references 
kontrollaboratorijas, kas noteiktas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004. 
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(„atsauces vērtību”).

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 28
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) farmakoloģiski aktīvās vielas atlieku
pielaides līmeni, zem kura šo atlieku 
iedarbība uz cilvēku ar pārtiku, kurā šī 
viela atrodas, tiek uzskatīta par niecīgu 
(„atsauces vērtību”).

(b) farmakoloģiski aktīvās vielas atlieku 
līmeni, kas noteikts kontroles nolūkos 
konkrētu vielu gadījumā , kurām nav 
noteikts maksimālais atlieku līmenis 
saskaņā ar šo regulu („atsauces vērtības”).

Or. es

Pamatojums

Mērķis b) apakšpunkta grozījumam ir precizēt jēdzienu "atsauces vērtības", ieviešot 
precīzāku definīciju, kas nav saistīta ar "iedarbības" jēdzienu, kura dēļ to varētu interpretēt, 
kā drošības prasības samazinošu.
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Grozījums Nr. 29
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) farmakoloģiski aktīvās vielas 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, zem 
kuras šīs atliekas iedarbība uz vidi tiek 
uzskatīta par niecīgu.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 30
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkt – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā tajā ietilpst arī 
noteikumi attiecībā uz farmakoloģiski 
aktīvo vielu izmantošanu un laišanu tirgū.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, jo īpaši saistībā ar noteikumu 13. pantā.
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Grozījums Nr. 31
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
2. pants – b) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) „produktīvie dzīvnieki” ir dzīvnieki, 
kurus audzē, tur, nokauj vai ievāc īpaši 
pārtikas ražošanas nolūkos.

(b) „produktīvie dzīvnieki” ir dzīvnieki, 
kurus audzē, tur un nokauj vai ievāc īpaši 
pārtikas ražošanas nolūkos.

Or. pl

Pamatojums

Precizējums poļu valodas redakcijā, kā rezultātā rodas izmaiņas arī latviešu valodas 
redakcijā.

Grozījums Nr. 32
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
2. pants – a) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas” ir 
visas farmakoloģiski aktīvās vielas, kuras 
izteiktas mg/kg vai μg/kg svaigā svara, un 
ietver aktīvas vielas, palīgvielas vai 
noārdīšanās produktus un to metabolītus, 
kas saglabājas no dzīvniekiem iegūtā 
pārtikā;

(a) „farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas” ir 
visas farmakoloģiski aktīvās vielas, kuras 
izteiktas mg/kg vai μg/kg produkta svaigā 
svara, un ietver aktīvas vielas, palīgvielas 
vai noārdīšanās produktus un to 
metabolītus, kas saglabājas no dzīvniekiem 
iegūtā pārtikā;

Or. pl

Pamatojums

Skaidrāks formulējums.
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Grozījums Nr. 33
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par visām farmakoloģiski aktīvajām 
vielām, kas paredzētas izmantošanai 
produktīvajiem dzīvniekiem ievadāmās 
veterinārajās zālēs, jāsaņem Veterināro 
zāļu komitejas (turpmāk tekstā –
„komiteja”) izstrādāts Eiropas Zāļu 
aģentūras (turpmāk tekstā – „aģentūra”) 
atzinums par maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu.

Par visām farmakoloģiski aktīvajām 
vielām, kas paredzētas izmantošanai 
produktīvajiem dzīvniekiem ievadāmās 
veterinārajās zālēs, jāsaņem Veterināro 
zāļu komitejas (turpmāk tekstā –
„komiteja”) izstrādāts Eiropas Zāļu 
aģentūras (turpmāk tekstā – „aģentūra”) 
atzinums par maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu un maksimālo koncentrāciju 
vidē.

Or. en

Pamatojums

Ieviešot šajā regulā pamatu veterināro zāļu ietekmes uz vidi novērtējuma izvērtēšanai, dos 
iespēju Eiropas reglamentējošām iestādēm izmantot standartizētu pieeju attiecībā uz visām 
aktīvajām vielām, kuras izmanto veterinārajās zālēs, neatkarīgi no tā, vai zāles, kādas no tām
iegūst, ir apstiprinātas centrālajās vai valstu atļauju piešķiršanas sistēmās.

Grozījums Nr. 34
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par visām farmakoloģiski aktīvajām 
vielām, kas paredzētas izmantošanai 
produktīvajiem dzīvniekiem ievadāmās 
veterinārajās zālēs, jāsaņem Veterināro 
zāļu komitejas (turpmāk tekstā –
„komiteja”) izstrādāts Eiropas Zāļu 
aģentūras (turpmāk tekstā – „aģentūra”) 
atzinums par maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu.

Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 
Codex Alimentarius kārtība, kas minēta 
13. panta 3. punktā, par visām 
farmakoloģiski aktīvajām vielām, kas 
paredzētas izmantošanai Kopienā
produktīvajiem dzīvniekiem ievadāmās 
veterinārajās zālēs, jāsaņem Veterināro 
zāļu komitejas (turpmāk tekstā –
„komiteja”) izstrādāts Eiropas Zāļu 
aģentūras (turpmāk tekstā – „aģentūra”) 
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atzinums par maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu, un noteikts saskaņā ar 
Regulas (EC) Nr. 726/2004 55. un 
attiecīgi 22. pantu.

Šim nolūkam veterināro zāļu, kurās šāda 
viela ir izmantota, tirdzniecības atļaujas
turētājs, pieteikuma iesniedzējs šādas 
tirdzniecības atļaujas saņemšanai vai 
persona, kas gatavojas iesniegt pieteikumu 
šādas tirdzniecības atļaujas saņemšanai, 
iesniedz pieprasījumu aģentūrai.

Šim nolūkam veterināro zāļu, kurās šāda 
viela ir izmantota, tirdzniecības atļaujas 
pieteikuma iesniedzējs šādas tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai vai persona, kas 
gatavojas iesniegt pieteikumu šādas 
tirdzniecības atļaujas saņemšanai (vai 
attiecīgos gadījumos atļaujas turētājs), 
iesniedz pieprasījumu aģentūrai.

Or. es

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 35
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz maznozīmīgākām sugām vai 
niecīgu izmantošanu, citas personas var 
iesniegt pieteikumu aģentūrai. 

Or. fr
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Pamatojums

Saistībā ar maznozīmīgākām sugām vai niecīgu izmantošanu (piemēram, attiecībā uz bitēm), 
uzņēmumi, kas varētu izstrādāt veterinārās zāles, nav ieinteresēti iesniegt pieteikumu par 
maksimāli pieļaujamo atlieku līmeni, jo tas ir sarežģīti un izmaksā dārgi. Citām personām 
jābūt tiesīgām iesniegt pieteikumu par maksimālo pieļaujamo atlieku daudzumu. Kad atlieku 
daudzums tiks noteikts, uzņēmumiem būs stimuls izstrādāt zāles.

Grozījums Nr. 36
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Zinātniskā apdraudējuma izvērtējuma un 
riska pārvaldības ieteikumu mērķis ir 
nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni , vienlaikus nodrošinot 
arī to, ka piemērotu veterināro zāļu 
trūkums negatīvi neietekmē cilvēku 
veselību, dzīvnieku veselību un dzīvnieku 
labturību.

2. Zinātniskā apdraudējuma izvērtējuma un 
riska pārvaldības ieteikumu mērķis ir 
nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni , vienlaikus nodrošinot 
arī to, ka piemērotu veterināro zāļu 
trūkums negatīvi neietekmē cilvēku 
veselību, dzīvnieku veselību un dzīvnieku 
labturību, kā arī drošību videi.

Or. en

Pamatojums

Tāpat kā maksimāli pieļaujamais atlieku līmenis tika noteikts pamatojoties uz Kopienas 
novērtēšanas procedūru, prasības par ietekmes uz vidi novērtējumu,(kas ir spēkā jau pirms 
2000. gada) jānosaka arī attiecībā uz aktīvajām vielām, kuras izmanto veterinārajās zālēs.   
Tas nodrošinās vides drošības augstu līmeni un būs iespējams izvairīties no tā, ka ģenērisko 
zāļu ražošanas uzņēmumi būs spiesti atkārtot visus vides riska datu kopumus (kuros dažkārt 
ietilpst iedarbības uz vidi pētījumi un papildus pētījumi attiecībā uz toksicitāti). 
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Grozījums Nr. 37
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu atļautu veterināro zāļu 
pieejamību tādu slimību ārstēšanai, kuras 
skar produktīvos dzīvniekus, komiteja, 
veicot zinātniskos apdraudējuma 
izvērtējumus un izstrādājot riska 
pārvaldības ieteikumus, izskata iespēju 
izmantot kādai farmakoloģiski aktīvai 
vielai kādā konkrētā pārtikas produktā 
noteiktos maksimāli pieļaujamos atlieku 
daudzumus arī citam pārtikas produktam, 
kas iegūts no vienas un tās pašas sugas, vai 
vienā vai vairākās sugās arī citām sugām.

Ņemot vērā mērķi, kas paredz nodrošināt 
augstu veselības aizsardzības līmeni, un 
6. pantā noteiktos pamatprincipus, lai
nodrošinātu atļautu veterināro zāļu 
pieejamību tādu slimību ārstēšanai, kuras 
skar produktīvos dzīvniekus, komiteja, 
veicot zinātniskos apdraudējuma 
izvērtējumus un izstrādājot riska 
pārvaldības ieteikumus, izskata iespēju 
izmantot kādai farmakoloģiski aktīvai 
vielai kādā konkrētā pārtikas produktā 
noteiktos maksimāli pieļaujamos atlieku 
daudzumus arī citam pārtikas produktam, 
kas iegūts no vienas un tās pašas sugas, vai 
vienā vai vairākās sugās arī citām sugām.
Ekstrapolējot attiecībā uz citām dzīvnieku 
sugām, maksimāli pieļaujamā atlieku 
daudzuma noteikšanai jāpiemēro drošības 
koeficients, kas nav mazāks par 10.

Or. en

Pamatojums

Ziņojuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikuma mērķi, kas paredz aizstāt verifikācijas 
procedūru ar ekstrapolēšanu (rezultātu piemērošanu citiem pārtikas produktiem vai dzīvnieku 
sugām), to arvien vairāk izmantojot apdraudējuma izvērtēšanā. Šādi pasākumi tieši attiecībā 
uz mazāk izplatīto dzīvnieku grupām (kazām, aitām utt.) varētu uzlabot aktīvo vielu 
pieejamību. Šeit minētie grozījumi norāda arī uz to, ka, izmantojot ekstrapolēšanu, attiecīgi 
jāsamazinās arī pieļaujamo atlieku daudzumam. 
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Grozījums Nr. 38
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu atļautu veterināro zāļu 
pieejamību tādu slimību ārstēšanai, kuras 
skar produktīvos dzīvniekus, komiteja, 
veicot zinātniskos apdraudējuma 
izvērtējumus un izstrādājot riska 
pārvaldības ieteikumus, izskata iespēju 
izmantot kādai farmakoloģiski aktīvai 
vielai kādā konkrētā pārtikas produktā 
noteiktos maksimāli pieļaujamos atlieku 
daudzumus arī citam pārtikas produktam, 
kas iegūts no vienas un tās pašas sugas, vai 
vienā vai vairākās sugās arī citām sugām.

Lai nodrošinātu atļautu veterināro zāļu 
pieejamību tādu slimību ārstēšanai, kuras 
skar produktīvos dzīvniekus, aģentūra 
(pastāvīgi domājot par to, ka jānodrošina 
augsts sabiedrības veselības aizsardzības 
līmenis) veicot zinātniskos apdraudējuma 
izvērtējumus un izstrādājot riska 
pārvaldības ieteikumus, izskata iespēju: 

(a) izmantot kādai farmakoloģiski aktīvai 
vielai kādā konkrētā pārtikas produktā vai 
citā pārtikas produktā noteiktos maksimāli 
pieļaujamos atlieku daudzumus, kas iegūts 
no vienas un tās pašas sugas, vai 
(b) izmantot vienā vai vairākās sugās arī 
citām sugām noteiktos farmakoloģiski 
aktīvās vielas maksimāli pieļaujamos 
atlieku daudzumus vai 
(c) izmantot kādai farmakoloģiski aktīvai 
vielai kādā konkrētā pārtikas produktā vai 
citā pārtikas produktā, kas iegūts no 
vienas sugas, citam produktam, kas iegūts 
no citas sugas.

Or. es

Pamatojums

The purpose of the amendment is to clarify the extrapolation procedure:

Responsibility should not lie with the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use 
but, rather, with the Agency itself, since extrapolation goes beyond the sphere of mere risk-
assessment and is also connected with risk-management (something which lies outside the 
Committee’s remit).
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The amendment also clarifies the actual concept of extrapolation by indicating its potential 
scope: between different tissues, between different species or between different species and 
tissues simultaneously. None of this must undermine consumer safety.

Grozījums Nr. 39
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Komisija, pēc apspriešanās ar 
aģentūru, pieņem noteikumus par 
maksimāli pieļaujamā atlieku daudzuma, 
kas noteikts konkrētam pārtikas 
produktam, izmantošanu citam tās pašas 
sugas izcelsmes pārtikas produktam vai 
vienai sugai noteiktā daudzuma 
izmantošanu citām sugām. Šajos 
noteikumos konkrēti norāda, kā un ar 
kādiem nosacījumiem zinātniskā 
informācija par atliekām kādā konkrētā 
pārtikas produktā vai kādā sugā vai 
vairākās sugās var tikt izmantota, lai 
noteiktu maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu citos pārtikas produktos vai 
citās sugās.
Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
to papildinot, pieņem saskaņā ar 
20. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. 

Or. es

Pamatojums

Šādi tiek noteikti noteikumi, saskaņā ar kuriem Komisija var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz ekstrapolāciju.
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Grozījums Nr. 40
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā apdraudējuma izvērtējumā 
tiek aplūkots farmakoloģiski aktīvo vielu 
metabolisms un noārdīšanās attiecīgajās 
dzīvnieku sugās un atlieku veids un 
daudzums, izteikts pieļaujamajā dienas 
devā (PDD), ko cilvēki var uzņemt savas 
dzīves laikā un kas nerada ievērojamu 
veselības apdraudējumu. Var izmantot 
PDD alternatīvas, ja Komisija tās ir 
noteikusi, kā paredzēts 12. panta 1. punktā.

1. Zinātniskajā apdraudējuma izvērtējumā 
tiek aplūkots farmakoloģiski aktīvo vielu 
metabolisms un noārdīšanās, kā arī 
izdalīšanās attiecīgajās dzīvnieku sugās un 
atlieku veids un daudzums, izteikts 
pieļaujamajā dienas devā (PDD), ko cilvēki 
var uzņemt savas dzīves laikā un kas 
nerada ievērojamu veselības 
apdraudējumu. Var izmantot PDD 
alternatīvas, ja Komisija tās ir noteikusi, kā 
paredzēts 12. panta 1. punktā.

Zinātniskā apdraudējuma izvērtējumā 
ņem vērā arī aktīvās vielas jebkādu 
atlieku ietekmi attiecībā uz vides drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā apdraudējuma izvērtējumā 
tiek aplūkots farmakoloģiski aktīvo vielu 
metabolisms un noārdīšanās attiecīgajās 
dzīvnieku sugās un atlieku veids un 
daudzums, izteikts pieļaujamajā dienas 
devā (PDD), ko cilvēki var uzņemt savas 
dzīves laikā un kas nerada ievērojamu 
veselības apdraudējumu. Var izmantot 
PDD alternatīvas, ja Komisija tās ir 
noteikusi, kā paredzēts 12. panta 1. punktā.

1. Zinātniskajā apdraudējuma izvērtējumā 
tiek aplūkots farmakoloģiski aktīvo vielu 
metabolisms un noārdīšanās attiecīgajās 
dzīvnieku sugās un atlieku veids un 
daudzums, izteikts pieļaujamajā dienas 
devā (PDD), ko cilvēki var uzņemt savas 
dzīves laikā un kas nerada ievērojamu 
veselības apdraudējumu, īpaši ņemot vērā 
dažādu farmakoloģiski aktīvo vielu 
sinerģisko un kumulatīvo ietekmi, ka arī 
ietekmi uz īpaši uzņēmīgo iedzīvotāju 
grupu veselību. Var izmantot PDD 
alternatīvas, ja Komisija tās ir noteikusi, kā 
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paredzēts 12. panta 1. punktā.

Riska novērtēšanā jāņem vēra Regulā 
(EK) Nr. 178/2002 noteiktie pārtikas 
produktu drošības novērtēšanas 
pamatprincipi.

Or. en

Pamatojums

Lai pārtikas aprites tiesību aktiem atbilstošu robežvērtību noteikšanu arī turpmāk varētu veikt 
saskaņoti, nodrošinātu atbilstību pārtikas produktu direktīvā noteiktajām robežvērtībām, 
jāievieš norāde uz būtiskajiem kritērijiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, kurus 
izmanto attiecībā uz visiem tiesību aktiem pārtikas drošības jomā. Cita starpā tā paredz arī 
ņemt vērā atsevišķu iedzīvotāju grupu īpašo uzņēmību, kā arī sinerģisko un kumulatīvo 
toksisko ietekmi. Turklāt šos abus īpaši svarīgos aspektus precīzi izskaidro.

Grozījums Nr. 42
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Zinātniskajā apdraudējuma izvērtējumā 
tiek aplūkots farmakoloģiski aktīvo vielu 
metabolisms un noārdīšanās attiecīgajās 
dzīvnieku sugās un atlieku veids un 
daudzums, izteikts pieļaujamajā dienas 
devā (PDD), ko cilvēki var uzņemt savas 
dzīves laikā un kas nerada ievērojamu 
veselības apdraudējumu. Var izmantot 
PDD alternatīvas, ja Komisija tās ir 
noteikusi, kā paredzēts 12. panta 1. punktā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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Grozījums Nr. 43
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) netīšas farmakoloģiskās vai 
mikrobioloģiskās ietekmes uz cilvēkiem 
risku; 

(b) netīšas toksikoloģiskās, 
farmakoloģiskās vai mikrobioloģiskās 
ietekmes uz cilvēkiem risku; 

Or. es

Pamatojums

Jāiekļauj arī toksikoloģiskie riski.

Grozījums Nr. 44
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) atlieku veidu un daudzumu, ko 
uzskata par tādu, kurš neapdraud vidi;

Or. en

Pamatojums

Vides drošības apsvērumu iekļaušana zinātniskajā apdraudējuma izvērtējumā nodrošinās 
atbilstību pieejai, kuras mērķis ir vienkāršot procedūru.
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Grozījums Nr. 45
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vielas metabolismu vai noārdīšanos 
nevar izvērtēt un vielas lietošanas mērķis ir 
veicināt dzīvnieku veselību un labturību, 
zinātniskajā apdraudējuma izvērtējumā var 
ņemt vērā pārraudzības datus vai datus par 
iedarbību.

3. Ja vielas metabolismu, noārdīšanos un 
izdalīšanos nevar izvērtēt un vielas 
lietošanas mērķis ir veicināt dzīvnieku 
veselību un labturību, zinātniskajā 
apdraudējuma izvērtējumā var ņemt vērā 
pārraudzības datus vai datus par iedarbību.

Or. en

Pamatojums

"Izdalīšanās" attiecas uz Ietekmes uz vidi novērtējumu.  

Grozījums Nr. 46
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja vielas metabolismu vai noārdīšanos 
nevar izvērtēt un vielas lietošanas mērķis ir 
veicināt dzīvnieku veselību un labturību, 
zinātniskajā apdraudējuma izvērtējumā var 
ņemt vērā pārraudzības datus vai datus par 
iedarbību.

3. Ja vielas metabolismu vai noārdīšanos 
nevar izvērtēt un vielas lietošanas mērķis ir 
veicināt veselību, zinātniskajā 
apdraudējuma izvērtējumā var ņemt vērā 
pārraudzības datus vai datus par iedarbību.

Or. es

Pamatojums

Dzīvnieku veselība ir principā jāuzskata par prioritāti un nav nekāda iemesla izstrādāt zāles, 
kas veicinātu tikai labturību un nevis veselību.
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Grozījums Nr. 47
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
7. pants – b) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) citi pamatoti faktori, piemēram, 
pārtikas ražošanas tehnoloģiskie aspekti, 
kontroles iespējamība, veterinārajās zālēs 
esošo vielu lietošanas apstākļi un 
noteikumi un nepareizas vai nelikumīgas 
lietošanas iespējamība;

(b) citi pamatoti faktori, piemēram, 
pārtikas ražošanas tehnoloģiskie aspekti, 
kontroles iespējamība, veterinārajās zālēs 
esošo vielu lietošanas apstākļi un 
noteikumi un nepareizas vai nelikumīgas 
lietošanas iespējamība; par ļaunprātīgu 
izmantošanu uzskata arī profilaktisku 
veterināro zāļu izmantošanu gadījumos, 
kad slimības varētu novērst arī piemēroti 
un atbilstoši mainot audzēšanas 
apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 48
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
7. pants – b) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) citi pamatoti faktori, piemēram, 
pārtikas ražošanas tehnoloģiskie aspekti, 
kontroles iespējamība, veterinārajās zālēs 
esošo vielu lietošanas apstākļi un 
noteikumi un nepareizas vai nelikumīgas 
lietošanas iespējamība; 

(b) citi pamatoti faktori, piemēram, 
pārtikas un dzīvnieku barības ražošanas 
tehnoloģiskie aspekti, kontroles 
iespējamība, veterinārajās zālēs esošo vielu 
lietošanas apstākļi un noteikumi un 
nepareizas vai nelikumīgas lietošanas 
iespējamība; 

Or. es

Pamatojums

Dzīvnieku barības ražošanas process (kas jāņem vērā veicot novērtējumu) arī tiek iekļauts. 
Ņemot vērā to, ka daudzas veterinārās zāles tiek ievadītas dzīvniekos ar barību vai dzeramo 
ūdeni, riska pārvaldības ieteikumos jāņem vērā, kādā veidā pieejamās tehnoloģijas ietekmē 
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risku.

Grozījums Nr. 49
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
7. pants – b) punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) citi pamatoti faktori, piemēram, 
pārtikas ražošanas tehnoloģiskie aspekti, 
kontroles iespējamība, veterinārajās zālēs 
esošo vielu lietošanas apstākļi un 
noteikumi un nepareizas vai nelikumīgas 
lietošanas iespējamība;

(b) citi pamatoti faktori, piemēram, 
pārtikas ražošanas tehnoloģiskie aspekti, 
kontroles iespējamība, veterinārajās zālēs 
esošo vielu lietošanas apstākļi, atbilstība 
labai veterinārajai praksei, un noteikumi 
un nepareizas vai nelikumīgas lietošanas 
iespējamība;

Or. fr

Pamatojums

Zinātniskais apdraudējuma izvērtējums var ierosināt noteikt ārkārtīgi augstus maksimālos 
atlieku līmeņus — daudz augstākus, nekā vajadzīgs lietot attiecīgajā produktā saskaņā ar 
labu veterināro praksi. Ja, nosakot maksimālos pieļaujamos atlieku līmeņus, tiek ņemta vērā 
laba veterinārā prakse, ir iespējams noteikt tādus līmeņus, kas nodrošinātu optimālu cilvēku 
veselības aizsardzību, tajā pašā laikā izvairoties no pārmērīgas veterināro zāļu izmantošanas.

Grozījums Nr. 50
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
7. pants – da) punkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) tas, vai paredzamās koncentrācijas 
vidē ir pieļaujamas attiecībā uz vides 
aizsardzību un, attiecīgos gadījumos, 
jebkādus apstākļus vai ierobežojumus 
attiecīgās vielas izmantošanā.

Or. en
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Pamatojums

Konkrētos gadījumos vielu koncentrācija var apdraudēt vidi. Šie apsvērumi jāņem vērā riska 
pārvaldības ieteikumos.

Grozījums Nr. 51
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aģentūra nodrošina, ka komiteja sniedz 
atzinumu 210 dienu laikā pēc derīga 
pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 
3. pantu un šā panta 1. punktu. Šo termiņu 
aptur, ja aģentūra konkrētā laikā pieprasa 
iesniegt papildu informāciju par attiecīgo 
vielu, līdz brīdim, kad pieprasītā papildu 
informācija ir sniegta.

2. Aģentūra nodrošina, ka komiteja sniedz 
atzinumu 210 dienu laikā pēc derīga 
pieprasījuma saņemšanas par jaunu vielu
saskaņā ar 3. pantu un šā panta 1. punktu. 
Šo termiņu aptur, ja aģentūra konkrētā 
laikā pieprasa iesniegt papildu informāciju 
par attiecīgo vielu, līdz brīdim, kad 
pieprasītā papildu informācija ir sniegta.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums padara tekstu skaidrāku.

Grozījums Nr. 52
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Attiecībā uz farmakoloģiski aktīvajām 
vielām, kuras atļauts lietot veterinārajās 
zālēs dienā, kad stājas spēkā šī regula, 
piemēro:
(a) pēc apspriešanās ar aģentūru Komisija 
publicē šo vielu izvērtēšanas grafiku, 
iekaitot termiņus informācijas 
iesniegšanai, kas noteikti 8. panta 
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1. punktā. Persona, kas atbildīga par 
attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecību, 
nodrošina, ka Komisijai tiek iesniegta visa 
būtiskā informācija. Dalībvalstu 
kompetentās iestādes Komisijas 
vērtējumam iesniedz jebkādu citu būtisku 
informāciju.
(b) pēc pārbaudes 30 dienu laikā, kopš 
pareizi noformēta informācija ir iesniegta, 
Komisija nekavējoties iesniedz 
informāciju izskatīšanai aģentūrā, kas 
sniedz savu atzinumu 120 dienu laikā. Šo 
termiņu aptur, ja aģentūra pieprasa 
iesniegt papildu informāciju par attiecīgo 
vielu noteiktā laika posmā.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saskaņo tekstu ar pašreizējo Padomes Regulu Nr. 2377/90.

Grozījums Nr. 53
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz vielām, kas nav paredzētas 
izmantošanai veterinārajās zālēs, ko 
paredzēts laist Kopienas tirgū, ja saistībā 
ar šīm vielām saskaņā ar 3. pantu nav 
iesniegts pieprasījums, Komisija vai 
dalībvalstis var nosūtīt aģentūrai 
pieprasījumus pēc atzinuma par maksimāli 
pieļaujamajiem atlieku daudzumiem.

1. Komisija vai dalībvalstis var nosūtīt 
aģentūrai pieprasījumus pēc atzinuma par 
farmakoloģiski aktīvo vielu maksimāli 
pieļaujamajiem atlieku daudzumiem vienā 
no sekojošiem gadījumiem:

Piemēro 4. līdz 8. pantu.
(a) ja attiecīgo vielu ir atļauts izmantot 
veterinārajās zālēs trešā valstī un attiecībā 
uz šo vielu nav iesniegts pieteikums 
saskaņā ar 3. pantu, vai
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(b) attiecīgā viela ir tādu zāļu sastāvā, 
kuras paredzēts izmantot saskaņā ar 
Direktīvas 2001/82/EK 11. pantu, bet par 
šo vielu nav saņemts pieteikums saskaņā 
ar 3. pantu, vai
(c) attiecīgā viela ir biocīda, kuru izmanto 
dzīvnieku audzēšanai, sastāvā un 
maksimālie atlieku līmeņi jānosaka 
saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 10. panta 
2. punkta (ii) sadaļas (b) apakšpunktu.
2. Piemēro 4. līdz 7. pantu.
Šī panta 1. punktā minētajam 
pieprasījumam pēc atzinuma jāatbilst 
formas un satura prasībām, kādas 
noteikusi Komisija saskaņā ar 12. panta 
1. punktu.

Or. es

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 54
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz vielām, kas nav paredzētas 1. Attiecībā uz vielām, kas nav paredzētas 
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izmantošanai veterinārajās zālēs, ko 
paredzēts laist Kopienas tirgū, ja saistībā ar 
šīm vielām saskaņā ar 3. pantu nav 
iesniegts pieprasījums, Komisija vai 
dalībvalstis var nosūtīt aģentūrai 
pieprasījumus pēc atzinuma par maksimāli 
pieļaujamajiem atlieku daudzumiem.

izmantošanai veterinārajās zālēs, ko 
paredzēts laist Kopienas tirgū, ja saistībā ar 
šīm vielām saskaņā ar 3. pantu nav 
iesniegts pieprasījums, Komisija, 
dalībvalstis, vai arī trešā persona ar 
likumīgām interesēm var nosūtīt aģentūrai 
pieprasījumus pēc atzinuma par maksimāli 
pieļaujamajiem atlieku daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Šī panta 3. punkts paredz, ka arī trešās puses var iesniegt pieprasījumu, taču 1. punkts 
neparedz šādu iespēju. Sistemātisks skaidrojums. Sistemātisks precizējums.

Grozījums Nr. 55
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Aģentūra 15 dienu laikā no galīgā 
atzinuma pieņemšanas nosūta to Komisijai, 
ja vajadzīgs, tai dalībvalstij vai personai, 
kura pieprasījumu iesniegusi, norādot tās 
secinājumu pamatojumu.

3. Aģentūra 15 dienu laikā no galīgā
atzinuma pieņemšanas nosūta to Komisijai, 
ja vajadzīgs, tai dalībvalstij, kura 
pieprasījumu iesniegusi, norādot tās 
secinājumu pamatojumu.

Or. en

Pamatojums

Tikai Komisijai un dalībvalstīm jābūt tiesīgām pieprasīt atzinumu aģentūrai par maksimāli 
pieļaujamiem atlieku līmeņiem.
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Grozījums Nr. 56
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Šī panta 1.–3. punkts attiecīgi attiecas 
uz apstiprinātajām farmakoloģiski 
aktīvajām vielām, kurām atlieku vērtības 
noteikšanas procedūras izmaksas nav 
samērojamas ar ieņēmumiem no šīs vielas 
pārdošanas tās niecīgās ekonomiskās 
nozīmes vai dzīvnieku sugas nelielās 
izplatības dēļ (niecīga izmantošana). 
Ekstrapolējot attiecībā uz citām dzīvnieku 
sugām, maksimāli pieļaujamā atlieku 
daudzuma noteikšanai piemēro drošības 
koeficientu, kas nav mazāks par 10.
Komisija saskaņā ar regulatīvas kontroles 
procedūru, kas minēta 20. panta 
3. punktā, nosaka precīzākus nosacījumus 
šī punkta piemērošanai.

Or. en

Pamatojums

Ekstrapolācija, kas noteikta 5. pantā, neatrisina visas problēmas, kas saistītas ar veterināro 
zāļu nelielo pieejamību dzīvnieku sugām ar nelielu ekonomisko nozīmi vai tām sugām, kurām 
noteikšanas procedūru piemērot būtu nesaprātīgi nelielā apgrozījuma dēļ. Šajā priekšlikumā 
mēģina risināt šo reālo un no dzīvnieku aizsardzības un veselības viedokļa nozīmīgo 
problēmu, lai gan būtu vēlama padziļinātāka diskusija par šo jautājumu. 

Grozījums Nr. 57
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, pieprasītājs atbilstīgi 
3. pantam vai kāda dalībvalsts atbilstīgi 

Ja Komisija, pieprasītājs atbilstīgi 
3. pantam vai kāda dalībvalsts atbilstīgi 
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9. pantam sakarā ar kādu jaunu informāciju 
uzskata, ka nepieciešama atzinuma 
pārskatīšana, lai aizsargātu cilvēku vai
dzīvnieku veselību, tā var lūgt aģentūru 
sniegt jaunu atzinumu par attiecīgajām 
vielām.

9. pantam sakarā ar kādu jaunu informāciju 
uzskata, ka nepieciešama atzinuma 
pārskatīšana, lai aizsargātu cilvēku vai 
dzīvnieku veselību vai vides drošību, tā var 
lūgt aģentūru sniegt jaunu atzinumu par 
attiecīgajām vielām.

Or. en

Grozījums Nr. 58
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
10. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija, pieprasītājs atbilstīgi 
3. pantam vai kāda dalībvalsts atbilstīgi 
9. pantam sakarā ar kādu jaunu informāciju 
uzskata, ka nepieciešama atzinuma 
pārskatīšana, lai aizsargātu cilvēku vai 
dzīvnieku veselību, tā var lūgt aģentūru 
sniegt jaunu atzinumu par attiecīgajām 
vielām.

Ja Komisija, jebkura persona, kas iesniedz 
atzinuma pieprasījumu atbilstīgi 3. pantam 
vai kāda dalībvalsts atbilstīgi 9. pantam 
sakarā ar kādu jaunu informāciju uzskata, 
ka nepieciešama atzinuma pārskatīšana, lai 
aizsargātu cilvēku vai dzīvnieku veselību, 
tā var lūgt aģentūru sniegt jaunu atzinumu 
par attiecīgajām vielām.

Šim pieprasījumam pievieno informāciju,
kurā tiek izskaidrota problēmas būtība. 
Jaunajam atzinumam piemēro attiecīgi 
8. panta 2. un 4. punktu vai 9. panta 2. un 
3. punktu.

Šim pieprasījumam pievieno informāciju, 
kurā tiek izskaidrota problēmas būtība. 
Jaunajam atzinumam piemēro attiecīgi 
8. panta 2. līdz 4. punktu vai 9. panta 2. un 
3. punktu.

Or. es

Pamatojums

Jaunais ierosinātais teksts skaidri norāda, kas var pieprasīt pārskatīšanu un pie kādiem 
apstākļiem:

- personas, kas pieprasījušas atzinumu saskaņā ar 3. pantu, var pieprasīt pārskatīšanu un

- Komisija un dalībvalstis var pieprasīt pārskatīšanu ne tikai attiecībā uz atzinumiem, kurus 
tās pieprasījušas saskaņā ar 9. pantu, bet arī attiecībā uz tiem atzinumiem, kurus 
pieprasījušas trešās puses saskaņā ar 3. pantu.
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Grozījums Nr. 59
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 20. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru Komisija, 
apspriežoties ar aģentūru, pieņem:

1. Komisija, apspriežoties ar aģentūru, 
pieņem noteikumus par:

Or. en

Grozījums Nr. 60
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmumu pieņem a) apakšpunktā minētajā 
gadījumā saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, kas minēta 20. panta 2. punktā 
un b) apakšpunktā minētajā gadījumā 
saskaņā ar regulatīvās kontroles 
procedūru, kas minēta 20. panta 
3. punktā.

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas pamatā ir metodikas noteikšana apdraudējuma izvērtēšanai un riska pārvaldībai 
un tādēļ tā jāpieņem ar Eiropas Parlamenta līdzdalību. Tādēļ piedāvā mainīt regulatīvo 
procedūru pret regulatīvo kontroles procedūru. Starp citu šo pašu procedūru paredz arī 
2. punktā minētās ekstrapolācijas noteikšanai.
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Grozījums Nr. 61
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, apspriežoties ar aģentūru, 
pieņem noteikumus par maksimāli 
pieļaujamā atlieku daudzuma, kas
noteikts konkrētam pārtikas produktam,
izmantošanu citam tās pašas sugas 
izcelsmes pārtikas produktam vai vienai 
sugai noteiktā daudzuma izmantošanu 
citām sugām, kā minēts 5. pantā. Šajos 
noteikumos konkrēti norāda, kā un ar 
kādiem nosacījumiem zinātniskā 
informācija par atliekām kādā konkrētā 
pārtikas produktā vai kādā sugā vai 
vairākās sugās var tikt izmantota, lai
noteiktu maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu citos pārtikas produktos vai 
citās sugās.

2. Komisija, apspriežoties ar aģentūru,
saskaņā ar 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu pieņem pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
20. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 20. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. es

Grozījums Nr. 62
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija klasificē farmakoloģiski 
aktīvās vielas, par kurām sniegts aģentūras 
atzinums par maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu saskaņā ar 4., 9. un 10. pantu. 

1. Komisija klasificē farmakoloģiski 
aktīvās vielas, par kurām sniegts aģentūras 
atzinums par maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu saskaņā ar 4., 9. un 10. pantu un 
par koncentrācijas vidē drošību saskaņā 



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

LV

ar 4. un 10. pantu. 

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 3. grozījumu 4. pantam un 10. grozījumu 10. pantam. 

Grozījums Nr. 63
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Klasifikācijā ietver farmakoloģiski 
aktīvo vielu sarakstu un terapeitiskās 
klases, kurām vielas pieder. Klasificēšana 
nozīmē arī to, ka katrai šādai vielai tiek 
noteikts vai konstatēts viens no šādiem 
elementiem:

2. Klasifikācijā pārtikas produktu drošībai
ietver farmakoloģiski aktīvo vielu sarakstu 
un terapeitiskās klases, kurām vielas 
pieder. Klasificēšana nozīmē arī to, ka 
katrai šādai vielai tiek noteikts vai 
konstatēts viens no šādiem elementiem:

Or. en

Grozījums Nr. 64
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) fakts, ka maksimāli pieļaujamā atlieku
daudzuma nav;

(c) fakts, ka maksimāli pieļaujamo atlieku
daudzumu nav nepieciešams noteikt;

Or. es

Pamatojums

Mērķis ir precizēt koncepciju. Apakšpunkts c) attiecas uz vielām, kuras tiek uzskatītas par 
nekaitīgām. Pašreizējā redakcijā apakšpunktu varētu saprast, kā attiecināmu arī uz vielām, 
attiecībā uz kurām pieļaujamo atlieku līmeni nav bijis iespējams noteikt (informācijas 
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trūkuma vai citu iemeslu dēļ).

Grozījums Nr. 65
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – d) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) aizliegums vielu ievadīt. (d) vielas vai tās atlieku atrašanās
aizliegums dzīvnieku izcelsmes produktos.

Or. fr

Pamatojums

Ja vielas vai tās atlieku atrašanās dzīvnieku izcelsmes produktos apdraud cilvēku veselību, 
neatkarīgi no tās daudzuma produktā, ir jāaizliedz tāda produkta tirdzniecība, kurā šo vielu ir 
iespējams noteikt. Aizliegt ievadīšanu nav pietiekams risinājums. Turklāt Eiropa nevar 
aizliegt vielas ievadīšanu trešās valstīs, tāpēc pēc negrozītās teksta versijas var saprast, ka 
viela tiks aizliegta tikai Eiropas produktos, bet nevis importētajos produktos.

Grozījums Nr. 66
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu 
vai atbilstīgi Kopienas balsojumam Codex 
Alimentarius par to, ka kādai
farmakoloģiski aktīvai vielai, kas paredzēta 
lietošanai veterinārās zālēs, jānosaka
maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. 
Pēdējā gadījumā aģentūrai papildu 
izvērtējums nav jāveic.

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu 
vai atbilstīgi Komisijas pieņemtiem (ja nav 
iebildumu no Kopienas puses) kādas
farmakoloģiski aktīvas vielas, kas 
paredzēta lietošanai veterinārajās zālēs 
maksimāli pieļaujamiem atlieku
daudzumiem Codex Alimentarius. Pēdējā 
gadījumā aģentūrai papildu izvērtējums 
nav jāveic.
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Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt jēdzienus.

Maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi ir riska pārvaldības elementi un tie ir jāpārskata, kad 
vien tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka ar tiem panākts iecerētais — nodrošināta 
patērētāju drošība.

ES pieņems Codex, kad maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus pieņems šī struktūra, bez 
atrunām no ES puses.  Pozitīvam balsojumam no ES puses nevajadzētu novest pie 
automātiskas pieņemšanas, ja nav nodrošināts Codex galīgais apstiprinājums.

Grozījums Nr. 67
Dagmar Roth—Behrendt

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu 
vai atbilstīgi Kopienas balsojumam Codex 
Alimentarius par to, ka kādai 
farmakoloģiski aktīvai vielai, kas paredzēta 
lietošanai veterinārās zālēs, jānosaka 
maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums.
Pēdējā gadījumā aģentūrai papildu 
izvērtējums nav jāveic.

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos:

(a) atbilstīgi aģentūras atzinumam saskaņā 
ar 4., 9. vai 10. pantu; vai
(b) atbilstīgi Kopienas balsojumam Codex 
Alimentarius par to, ka kādai 
farmakoloģiski aktīvai vielai, kas paredzēta 
lietošanai veterinārās zālēs, jānosaka 
maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums, 
ja zinātniskie dati, kas ņemti vērā ir bijuši 
pieejami Kopienas pārstāvim Codex 
Alimentarius pirms balsojuma Codex 
Alimentarius komisijā. Šajā gadījumā 
aģentūrai papildu izvērtējums nav jāveic.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiks veicināta Codex lēmumu pārredzamība.

Grozījums Nr. 68
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu 
vai atbilstīgi Kopienas balsojumam Codex 
Alimentarius par to, ka kādai 
farmakoloģiski aktīvai vielai, kas paredzēta 
lietošanai veterinārās zālēs, jānosaka 
maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. 
Pēdējā gadījumā aģentūrai papildu 
izvērtējums nav jāveic.

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu 
vai atbilstīgi Kopienas balsojumam Codex 
Alimentarius par to, ka kādai 
farmakoloģiski aktīvai vielai, kas paredzēta 
lietošanai veterinārās zālēs, jānosaka 
maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. 
Pēdējā gadījumā Kopiena nevar balsot 
"par", ja nav veikts zinātnisks riska 
novērtējums, kas noteikts 6. pantā un 
izstrādāti riska pārvaldības ieteikumi, kas 
noteikti 7. pantā; Tādā gadījumā aģentūrai 
papildu izvērtējums nav jāveic.

Or. fr

Pamatojums

Apspriešanos Codex ietvaros vai citās starptautiskās struktūrās nedrīkst izmantot kā iemeslu, 
lai pieņemtu mazāk stingrus noteikumus par maksimāli pieļaujamajiem atlieku līmeņiem, nekā 
tie, kas pieņemti Kopienā. 
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Grozījums Nr. 69
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu
vai atbilstīgi Kopienas balsojumam Codex 
Alimentarius par to, ka kādai 
farmakoloģiski aktīvai vielai, kas paredzēta 
lietošanai veterinārās zālēs, jānosaka 
maksimāli pieļaujamais atlieku 
daudzums. Pēdējā gadījumā aģentūrai
papildu izvērtējums nav jāveic.

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu. 
Maksimālajam pieļaujamajam atlieku 
daudzumam atbilstīgi Kopienas 
balsojumam Codex Alimentarius par to, ka 
kādai farmakoloģiski aktīvai vielai, kas 
paredzēta lietošanai veterinārās zālēs, jābūt 
līdzvērtīgam Kopienas veselības 
aizsardzības prasībām. Saistībā ar 
veselības aizsardzību nepieciešamais 
aģentūras papildu izvērtējums vismaz 
attiecībā uz iespējamo dažādu 
farmakoloģiski aktīvo vielu sinerģisko un
kumulatīvo ietekmi ir jāveic tad, ja 
aģentūrai vai dalībvalstu atbildīgajām 
iestādēm rodas iebildumi veselības 
aizsardzības jomā.

Or. en

Pamatojums

Ja par kādas vielas risku rodas jauni atzinumi, jābūt iespējai pieprasīt jaunu izvērtējumu 
attiecībā uz kodeksā ietvertajām vērtībām. Šim grozījumam ir galvenokārt skaidrojoša 
nozīme. 

Grozījums Nr. 70
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
13. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Pirms Komisijas balsojuma par Codex 
Alimentarius iekļauto maksimāli 



AM\705998LV.doc 37/61 PE400.626v01-00

LV

pieļaujamo atlieku daudzumu jāpiemēro 
21. panta 3. punktā paredzētā procedūra. 
Komisija var piekrist Codex Alimentarius 
noteiktajam maksimāli pieļaujamajam 
atlieku daudzumam, ja tas garantē cilvēka 
veselības drošības līmeni, kas līdzvērtīgs 
Kopienas tiesību aktos noteiktajam. 
Jāņem vērā Regulas (EK) Nr. 178/2002 
13. panta e) apakšpunkts.

Or. en

Pamatojums

Codex Alimentarius iekļauto maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu apstiprināšana pretēji 
Kopienas iekšējiem lēmumiem tikai ļoti ierobežoti ir pakļauta demokrātiskai vai 
parlamentārai kontrolei. Tādēļ lēmumus saistībā ar šo kodeksu jāpieņem saskaņā ar to pašu 
procedūru un līdzdalības prasībām, kas attiecas uz Kopienas iekšējiem lēmumiem. 

Kodeksā noteiktajiem daudzumiem jānodrošina, ja ne identisks, tad vismaz līdzvērtīgs 
drošības līmenis. To nodrošina arī atsauce uz Regulu (EK) Nr. 178/2002.

Grozījums Nr. 71
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu farmakoloģiski aktīvai vielai var 
noteikt, ja zinātniskie dati ir nepilnīgi, ar 
nosacījumu, ka nav pamata uzskatīt, ka 
attiecīgās vielas atliekas ierosinātajā līmenī
apdraud cilvēku veselību.

4. Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu farmakoloģiski aktīvai vielai var 
noteikt, ja zinātniskie dati ir nepilnīgi, ar 
nosacījumu, ka nav pamata uzskatīt, ka 
attiecīgās vielas atliekas ierosinātajā līmenī
rada risku cilvēku veselībai.
Apdraudējuma izvērtējumu pamato ar 
6. panta un saskaņā ar 12. pantu 
pieņemto noteikumu pamatprincipiem. 

Pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku 
daudzums attiecas uz noteiktu laika posmu, 
kas nepārsniedz piecus gadus. Šo laika 
posmu var vienu reizi pagarināt uz laika 
posmu, kas nepārsniedz divus gadus, ja var 
pierādīt, ka šāds pagarinājums ļautu 

Pagaidu maksimāli pieļaujamais atlieku 
daudzums attiecas uz noteiktu laika posmu, 
kas nepārsniedz trīs gadus. Šo laika posmu 
var vienu reizi pagarināt uz laika posmu, 
kas nepārsniedz divus gadus, ja var 
pierādīt, ka šāds pagarinājums ļautu 
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pabeigt notiekošos zinātniskos pētījumus. pabeigt notiekošos zinātniskos pētījumus.

Or. en

Pamatojums

Piecu gadu termiņš pagaidu atļaujai ir pārāk ilgs. Parasti tās ir vielas, kurām jau ir veikta 
apstiprināšanas vai citāda pārbaude, tāpēc nepieciešamās atziņas būtu jāspēj iegūt trīs gadu 
laikā. Šis termiņš ir garāks nekā parastā procedūrā paredzētais termiņš daudzumu 
noteikšanai.

Grozījums Nr. 72
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – ievaddaļa un a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Atbilstīgi atzinumam saskaņā ar 4., 9. 
vai 10. pantu vielas ievadīšanu 
produktīvajiem dzīvniekiem aizliedz, ja 
tiek izpildīts viens no šādiem 
nosacījumiem:

6. Atbilstīgi atzinumam saskaņā ar 4., 9. 
vai 10. pantu vielas vai atlieku atrašanos 
dzīvnieku izcelsmes produktos aizliedz, ja 
tiek izpildīts viens no šādiem 
nosacījumiem:

(a) ja kādas farmakoloģiski aktīvās vielas
lietošana produktīvajiem dzīvniekiem
apdraud cilvēku veselību;

(a) ja kādas farmakoloģiski aktīvās vielas
vai tās atlieku atrašanās dzīvnieku 
izcelsmes produktos apdraud cilvēku 
veselību;

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots ar 13. panta 2. punkta d) apakšpunkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 73
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ja kādas farmakoloģiski aktīvās vielas 
lietošana produktīvajiem dzīvniekiem 
apdraud cilvēku veselību;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. pl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr. 74
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13 a. pants
Klasifikācija vides drošībai

1. Klasifikācijā vides drošībai iekļauj 
farmakoloģiski aktīvu vielu sarakstu un 
katrai šādai vielai tiek noteikts vai 
konstatēts viens no šādiem elementiem:
(a) maksimālā pieļaujamā koncentrācija 
vidē; 
(a) pagaidu maksimālā pieļaujamā 
koncentrācija vidē;
(c) fakts, ka maksimāli pieļaujamā 
koncentrācija vidē nav noteikta;
(d) aizliegums vielu ievadīt.
2. Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 
vidē nosaka, ja tas vajadzīgs vides 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
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atzinumam saskaņā ar 4. vai 10. pantu.
3. Pagaidu maksimāli pieļaujamo 
koncentrāciju vidē farmakoloģiski aktīvai 
vielai var noteikt, ja zinātniskie dati ir 
nepilnīgi, ar nosacījumu, ka nav pamata
uzskatīt, ka attiecīgās vielas atliekas 
ierosinātajā līmenī apdraud vidi. Pagaidu 
maksimāli pieļaujamā koncentrācija vidē 
attiecas uz noteiktu laika posmu, kas 
nepārsniedz piecus gadus. Šo laika posmu 
var vienu reizi pagarināt uz laika posmu, 
kas nepārsniedz divus gadus, ja var 
pierādīt, ka šāds pagarinājums ļautu 
pabeigt notiekošos zinātniskos pētījumus.
4. Maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 
vidē nenosaka, ja atbilstīgi atzinumam 
saskaņā ar 4. vai 10. pantu vides 
aizsardzības nolūkos tas nav vajadzīgs.
5. Atbilstīgi atzinumam saskaņā ar 4. vai 
10. pantu vielas ievadīšanu 
produktīvajiem dzīvniekiem aizliedz, ja 
tiek izpildīts viens no šādiem 
nosacījumiem:
(a) ja kādas farmakoloģiski aktīvās vielas 
lietošana produktīvajiem dzīvniekiem rada 
nepieņemamu risku videi;
(b) ja nav iespējams izdarīt galīgos 
secinājumus par vielas atlieku ietekmi uz 
vides drošību.
6. Ja tas nepieciešams vides aizsardzības 
nolūkos, klasifikācijā ietver nosacījumus 
un ierobežojumus tādu farmakoloģiski 
aktīvu vielu lietošanai, kuras izmanto 
veterinārajās zālēs un kurām ir vai nav 
noteikta maksimāli pieļaujamā 
koncentrācija vidē.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt pieejas konsekvenci, izvairīties no nevajadzīgas resursu 
izlietošanas un vienkāršot ietekmes uz vidi novērtējuma kārtību attiecībā uz veterinārajām 
zālēm.
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Grozījums Nr. 75
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13 a. pants
Saīsinātā kārtība aģentūras atzinuma 

saņemšanai
Konkrētos gadījumos, kad veterinārajām 
zālēm vai biocīdu produktiem ir steidzami 
jāsaņem atļauja, tāpēc ka tas saistīts ar 
sabiedrības veselību vai dzīvnieku 
veselību un labturību, Komisija, jebkura 
persona, kas pieprasījusi atzinumu 
saskaņā ar 3. pantu vai dalībvalsts var 
lūgt aģentūru veikt farmakoloģiski aktīvo 
vielu maksimāli pieļaujamā atlieku 
līmeņa novērtēšanas šajos produktos 
saīsināto kārtību.
Pieteikuma formu un saturu nosaka 
Komisija saskaņā ar 12. panta 1. punkta 
noteikumiem.
Neraugoties uz to, kas noteikts 9. panta 
2. punktā un 8. panta 2. punktā, aģentūra 
nodrošina, ka komiteja spēj sniegt savu 
atzinumu 150 dienu laikā pēc pieteikuma 
saņemšanas.

Or. es

Pamatojums

Saīsinātā kārtība jānosaka ārkārtīgi steidzamiem gadījumiem, kad jāreaģē uz smagu slimību, 
kuru nav iespējams ārstēt ar zālēm, kurām ir saņemta atļauja, un kas smagi ietekmē mājlopu 
veselību un labturību. Apvienotā kārtība maksimāli pieļaujamā atlieku līmeņa noteikšanai 
kavētu iespēju savlaicīgi reaģēt uz slimību. 
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Grozījums Nr. 76
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 13. pantā paredzētās 
klasificēšanas nolūkos Komisija 30 dienu 
laikā pēc 4. pantā, 9. panta 1. punktā vai 
10. pantā minētā aģentūras atzinuma 
saņemšanas sagatavo regulas projektu.
Komisija arī sagatavo regulas projektu
30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts 
Kopienas balsojuma Codex Alimentarius 
rezultāts par to, ka jānosaka maksimāli 
pieļaujamais atlieku daudzums, kā minēts 
13. panta 3. punktā.

1. Šīs regulas 13. pantā paredzētās 
klasificēšanas nolūkos Komisija 30 dienu 
laikā pēc 4. pantā, 9. panta 1. punktā vai 
10. pantā minētā aģentūras atzinuma 
saņemšanas sagatavo regulu projektus.
Komisija arī sagatavo regulu projektus
30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts 
Kopienas balsojuma Codex Alimentarius 
rezultāts par to, ka jānosaka maksimāli 
pieļaujamais atlieku daudzums, kā minēts 
13. panta 3. punktā.

Ja regulas projekts nav saskaņā ar 
aģentūras atzinumu, Komisija sniedz 
paskaidrojumu, kurā sīki izklāstīti atšķirību 
iemesli.

Ja regulu projekti nav saskaņā ar aģentūras 
atzinumu, Komisija sniedz paskaidrojumu, 
kurā sīki izklāstīti atšķirību iemesli.

Or. en

Pamatojums

Daudzskaitlis ir lietots, lai aprakstītu gan maksimālos pieļaujamos atlieku daudzumus gan 
maksimālos pieļaujamos koncentrācijas līmeņus vidē.

Grozījums Nr. 77
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 13. pantā paredzētās 
klasificēšanas nolūkos Komisija 30 dienu 
laikā pēc 4. pantā, 9. panta 1. punktā vai 
10. pantā minētā aģentūras atzinuma 
saņemšanas sagatavo regulas projektu. 
Komisija arī sagatavo regulas projektu 

1. Šīs regulas 13. pantā paredzētās 
klasificēšanas nolūkos Komisija 30 dienu 
laikā pēc 4. pantā, 9. panta 1. punktā vai 
10. pantā minētā aģentūras atzinuma 
saņemšanas sagatavo regulas projektu. 
Komisija arī sagatavo regulas projektu 
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30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts 
Kopienas balsojuma Codex Alimentarius
rezultāts par to, ka jānosaka maksimāli 
pieļaujamais atlieku daudzums, kā minēts 
13. panta 3. punktā.

30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts
rezultāts par maksimāli pieļaujamo 
atlieku daudzumu, bez iebildumiem no
Kopienas puses un pēc tam, kad Komisija 
pieņēmusi Codex Alimentarius, kā minēts 
13. panta 3. punktā.

Ja regulas projekts nav saskaņā ar 
aģentūras atzinumu, Komisija sniedz 
paskaidrojumu, kurā sīki izklāstīti 
atšķirību iemesli.

Or. es

Grozījums Nr. 78
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Ja aģentūrai ir lūgts atzinums un 
regulas projekts nav saskaņā ar šo 
atzinumu, Komisija sniedz 
paskaidrojumu, kurā sīki izklāstīti 
atšķirību iemesli. 

Or. es

Pamatojums

Skaidrības labad 14. panta 1. punkta otrajam apakšpunktam jābūt patstāvīgam punktam.

Grozījums Nr. 79
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija 1. punktā minēto regulu 
pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā 

2. Komisija 1. punktā minēto regulu 
pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā 
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minēto regulatīvo procedūru 30 dienu laikā 
pēc šīs procedūras beigām.

minēto regulatīvo kontroles procedūru 90
dienu laikā pēc šīs procedūras beigām.

Or. en

Pamatojums

Regulatīvā kontroles procedūra šķiet šeit piemērota. Termiņš bija jāpagarina, lai nodrošinātu 
Parlamenta pienācīgu līdzdalību.

Grozījums Nr. 80
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Komisija 1. punktā minēto regulu 
pieņem saskaņā ar 20. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru 30 dienu 
laikā pēc šīs procedūras beigām. 

Or. es

Pamatojums

Tā kā šī panta 1. punkts ir ticis sadalīts, iepriekšējais 2. punkts kļūst par 2a punktu.

Grozījums Nr. 81
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
14. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2b. Saīsinātās kārtības, kas minēta 
13a. pantā, gadījumā Komisija pieņem 
1. punktā minēto regulu 15 dienu laikā 
pēc 20. panta 2. punktā minētās 
regulatīvās procedūras beigām.
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Or. es

Pamatojums

Šis punkts ir nepieciešams saistībā ar ieviesto saīsināto kārtību ārkārtas gadījumos.

Grozījums Nr. 82
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Analīzes metodes svītrots
Aģentūra konsultē atlieku laboratoriskās 
analīzes Kopienas references 
laboratorijas, ko Komisija noteikusi 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004, 
par piemērotām analīzes metodēm, lai 
noteiktu to farmakoloģiski aktīvo vielu 
atliekas, kurām saskaņā ar 13. pantu 
noteikti maksimāli pieļaujamie atlieku 
daudzumi. Aģentūra nodrošina šīs 
metodes Kopienas references 
laboratorijām un valstu references 
laboratorijām, kas noteiktas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 882/2004.

Or. es

Pamatojums

Šis pants ir jāpārceļ un tam jābūt IV sadaļas — Nobeiguma noteikumi 18. pantam.
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Grozījums Nr. 83
Marios Matsakis

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aģentūra konsultē atlieku laboratoriskās 
analīzes Kopienas references laboratorijas, 
ko Komisija noteikusi saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 882/2004, par piemērotām 
analīzes metodēm, lai noteiktu to 
farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas, kurām 
saskaņā ar 13. pantu noteikti maksimāli 
pieļaujamie atlieku daudzumi. Aģentūra 
nodrošina šīs metodes Kopienas references 
laboratorijām un valstu references 
laboratorijām, kas noteiktas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 882/2004.

Aģentūra konsultē atlieku laboratoriskās 
analīzes Kopienas references laboratorijas, 
ko Komisija noteikusi saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 882/2004, par piemērotām un 
saskaņotām analīzes metodēm, lai noteiktu 
to farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas, 
kurām saskaņā ar 13. pantu noteikti 
maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi. 
Aģentūra nodrošina šīs metodes Kopienas 
references laboratorijām un valstu 
references laboratorijām, kas noteiktas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt vai kavēt
dzīvnieku izcelsmes pārtikas importu un 
laišanu tirgū, pamatojoties uz maksimāli 
pieļaujamajiem atlieku daudzumiem, ja ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi un tās 
īstenošanas pasākumi.

Dalībvalstis aizliedz tādas dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas importu un laišanu tirgū,
kas satur tādu farmakoloģiski aktīvu vielu 
atliekas, kas netiek klasificētas saskaņā ar 
13. panta 2. punkta a), b) vai 
c) apakšpunktu.

Or. fr
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Pamatojums

 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.

Grozījums Nr. 85
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikas produktu aprite 

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt vai kavēt 
dzīvnieku izcelsmes pārtikas importu un 
laišanu tirgū, pamatojoties uz maksimāli 
pieļaujamajiem atlieku daudzumiem, ja ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi un tās 
īstenošanas pasākumi.

Ja zinātniskie dati par attiecīgo vielu ir 
pieejami, Komisija nosūta Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādei 
pieprasījumu pēc apdraudējuma 
izvērtējuma attiecībā uz to, vai atsauces 
vērtības ir adekvāts solis cilvēku veselības 
aizsardzībai. Šajos gadījumos Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde nodrošina 
atzinuma sniegšanu Komisijai 210 dienu 
laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Or. es

Komisijas priekšlikuma 18. panta 2. punkts
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Pamatojums

Tā kā šis jautājums ir vispārīga rakstura, tas labāk iederas šajā sadaļā.
Atsauces vērtības nav riska pārvaldības instruments tikai attiecībā uz importētiem pārtikas 
produktiem; tām ir liela nozīme iekšējā tirdzniecībā. Šā iemesla dēļ dalībvalstīm ir īpaši 
prasīts nekavēt (nosakot maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus un atsauces vērtības) to 
pārtikas produktu apriti, kas atbilst šajā regulā noteiktajiem noteikumiem. 

16. un 18. pants tiek samainīti vietām — skatīt 95. grozījumu 18. pantam.

Grozījums Nr. 86
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
16. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielaides robežu noteikšana attiecībā uz 
importētām precēm nevar radīt 
pārvaldības pasākumus, kas trešo valstu 
ražotājiem ir izdevīgāki nekā Eiropas 
ražotājiem, ja Eiropas ražotājiem ir 
pilnīgi aizliegts lietot kādas zāles un 
pilnīgi aizliegta to atlieku atrašanās 
pārtikā.
Atbilstīgi tādu preču imports no trešām 
valstīm, kuru sastāvā ir to vielu atliekas, 
kuru izmantošana ir aizliegta Eiropas 
Savienībā, ir aizliegts, lai aizsargātu 
sabiedrības veselību. 

Or. fr

Pamatojums

Nifurzols un citas zāles, kuru pamatā ir arsēns, kas aizliegtas ES, bet tiek plaši izmantotas 
ASV, īpaši lai ārstētu tītaru histomaniāzi, varētu būt viens no piemēriem.  Tā kā ES audzētāji 
patlaban nevar izmantot nekādas zāles pret šo slimību, tītaru gaļas, kuru audzējot izmantots 
Nifurzols un citi arsēnu saturoši medikamenti, imports no ASV un Brazīlijas ir atļauts, un šī 
situācija ir ārkārtīgi neizdevīga Eiropas ražotājiem.
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Grozījums Nr. 87
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16a. pants
Neklasificētu vielu izmantošana

Kopienā aizliegts pārtikas produktu 
ražošanai audzēto dzīvnieku ārstēšanai 
izmantot veterinārās zāles, kuru sastāvā ir 
farmakoloģiski aktīvas vielas, kas nav 
iekļautas pielikumā. Izņēmumu veido 
klīniskie pētījumi, kuru veikšanai 
attiecīgā valsts iestāde devusi atļauju pēc 
tam, kad tie ir atbilstoši spēkā esošajiem 
tiesību aktiem reģistrēti un apstiprināti, 
un ja nodrošina to, ka pārtikas produkti, 
kuru ražošanā izmantoti šādos pētījumos 
iesaistītie mājlopi, nesatur cilvēka 
veselībai kaitīgas atliekas.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
III nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ATSAUCES VĒRTĪBAS (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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Grozījums Nr. 89
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāņem vērā 4. un 8. pantā noteiktie 
apdraudējuma izvērtējuma pamatprincipi 
un jānodrošina augsts veselības 
aizsardzības līmenis.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
17. pants.– 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību.

Atsauces vērtības pārskata, ņemot vērā
visu jaunāko informāciju par cilvēku 
veselības un pārtikas ķēdes aizsardzību.

Or. fr

Pamatojums

Minimālā atlieku noteikšanas robeža, kuru regulas priekšlikumā dēvē par "atsauces vērtību", 
jāpārskata, ja un kad nepieciešams saistībā ar zinātnes attīstību, īpaši gadījumos, ja atklājas, 
ka viela apdraud sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 91
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
17. pants.– 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot 
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vērā tehnoloģiju attīstību. vērā tehnoloģiju attīstību un jaunu 
informāciju, novērtējot apdraudējumu 
sabiedrības veselībai.

Or. fr

Pamatojums

Sabiedrības veselība ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā nosakot atsauces vērtības. Tāpēc 
tehnoloģiju attīstība nevar būt vienīgais faktors, lai pārskatītu atsauces vērtības.

Grozījums Nr. 92
Marios Matsakis

Regulas priekšlikums
17. pants.– 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību.

Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību un/vai visus 
jaunākos datus par cilvēku veselības un 
pārtikas ķēdes aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 93
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
17. pants.– 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību.

Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot 
vērā tehnoloģiju un zinātnes attīstību.

Or. es

Pamatojums

Jāņem vērā arī zinātnes attīstība. Šis pants kļūst par 15. pantu.
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Grozījums Nr. 94
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas 
produktus, kuru sastāvā ir farmakoloģiski 
aktīvas vielas, kam nav noteikts 
maksimālais pieļaujamais atlieku 
daudzums, nedrīkst laist tirgū. Šo 
aizliegumu piemēro arī gadījumos, ja 
īpašas noteikšanas robežas ir noteiktas 
attiecībā uz šādām vielām saskaņā ar 
citiem Kopienas noteikumiem, un šīs 
noteikšanas robežas tiek pārkāptas.

Or. en

Pamatojums

Jādomā, ka šis noteikums lielā mēra pamatots ar tirdzniecības tiesību aspektiem. To nevar 
pašu par sevi noliegt, taču riska novērtēšanas un veselības aizsardzības būtiskie 
pamatprincipi ir jāievēro arī šajā gadījumā. 

Grozījums Nr. 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt,

Regulas priekšlikums
18. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsauces vērtību noteikšanas metodes Pārtikas produktu aprite

1. Atsauces vērtības balstās uz 
analizējamās vielas saturu paraugā, ko ar 
analīzes metodi, kura apstiprināta 
saskaņā ar Kopienas prasībām, var 
noteikt un apstiprināt references 
kontrollaboratorijas, kas noteiktas 

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt vai kavēt 
dzīvnieku izcelsmes pārtikas importu un 
laišanu tirgū, pamatojoties uz maksimāli 
pieļaujamajiem atlieku daudzumiem, ja ir 
ievēroti šīs regulas noteikumi un tās 
īstenošanas pasākumi.
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saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004. 
Šajā darbā attiecīgā Kopienas references 
laboratorija Komisijai sniedz padomus 
par analīzes metožu veikšanu.
2. Komisija var nosūtīt Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei pieprasījumu pēc 
apdraudējuma izvērtējuma attiecībā uz to, 
vai atsauces vērtības ir adekvāts solis 
cilvēku veselības aizsardzībai. Šajos 
gadījumos Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde nodrošina atzinuma sniegšanu 
Komisijai 210 dienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas. 
3. Apdraudējuma izvērtējumā ņem vērā 
noteikumus, kas Komisijai jāpieņem, 
apspriežoties ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi. 
Šos noteikumus, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, 
to papildinot, pieņem saskaņā ar 
21. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. es

Komisijas priekšlikuma 16. pants

Pamatojums

Lai panāktu augstāku drošības līmeni, nosakot atsauces vērtības, Komisijai jāprasa (nevis 
"var prasīt") Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu par visām vielām, kurām 
noteiktas atsauces vērtības, ja ir pieejami zinātniski pamatdati.

16. un 18. pants tiek samainīti vietām — skatīt 85. grozījumu 16. pantam.

Grozījums Nr. 96
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atsauces vērtības balstās uz 1. Atsauces vērtības balstās uz 
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analizējamās vielas saturu paraugā, ko ar 
analīzes metodi, kura apstiprināta saskaņā 
ar Kopienas prasībām, var noteikt un
apstiprināt references
kontrollaboratorijas, kas noteiktas saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 882/2004. Šajā darbā 
attiecīgā Kopienas references laboratorija 
Komisijai sniedz padomus par analīzes 
metožu veikšanu.

analizējamās vielas saturu paraugā, ko ar 
analīzes metodi, kura apstiprināta saskaņā 
ar Kopienas prasībām, vismaz ir jānosaka
un jāapstiprina references
kontrollaboratorijām, kas noteiktas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004. Šajā 
darbā attiecīgā Kopienas references 
laboratorija Komisijai sniedz padomus par 
analīzes metožu veikšanu.

Or. fr

Pamatojums

 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.

Grozījums Nr. 97
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Komisija nosaka atsauces vērtības pēc 
riska novērtējuma par vielas un tās 
atlieku atrašanos dzīvnieku izcelsmes 
produktos. 

Or. fr
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Pamatojums

Atsauces vērtības jānosaka ne tikai pamatojoties uz laboratoriskām noteikšanas iespējām, bet 
arī uz riska novērtējumu. Tādējādi būs iespējams noteikt atliekas, kas atrodas produktā netīšu 
vai nenovēršamu iemeslu dēļ ( iespējams sakarā ar vides piesārņojumu vai kādu dabīgo 
metabolītu dzīvniekā — skatīt 21. apsvērumu) un kuras neapdraud sabiedrības veselību un 
kuru iedarbība uz patērētāju ir neliela, bet kuras var noteikt dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produktos, nenosakot maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus.

Grozījums Nr. 98
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var nosūtīt Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei pieprasījumu pēc 
apdraudējuma izvērtējuma attiecībā uz to, 
vai atsauces vērtības ir adekvāts solis 
cilvēku veselības aizsardzībai. Šajos 
gadījumos Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde nodrošina atzinuma sniegšanu 
Komisijai 210 dienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots ar 18. panta 1. punkta 96. grozījumu.

Grozījums Nr. 99
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var nosūtīt Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei pieprasījumu pēc 
apdraudējuma izvērtējuma attiecībā uz to, 

2. Komisija nosūta Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādei pieprasījumu pēc 
apdraudējuma izvērtējuma attiecībā uz to, 
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vai atsauces vērtības ir adekvāts solis 
cilvēku veselības aizsardzībai. Šajos 
gadījumos Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde nodrošina atzinuma sniegšanu 
Komisijai 210 dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas.

vai atsauces vērtības ir adekvāts solis 
cilvēku veselības aizsardzībai. Šajos 
gadījumos Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestāde nodrošina atzinuma sniegšanu 
Komisijai 210 dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas.

Or. fr

Pamatojums

Atsauces vērtības jānosaka ne tikai pamatojoties uz laboratoriskām noteikšanas iespējām, bet 
arī uz riska novērtējumu. Tādējādi būs iespējams noteikt atliekas, kas atrodas produktā netīšu 
vai nenovēršamu iemeslu dēļ ( iespējams sakarā ar vides piesārņojumu vai kādu dabīgo 
metabolītu dzīvniekā — skatīt 21. apsvērumu) un kuras neapdraud sabiedrības veselību un 
kuru iedarbība uz patērētāju ir neliela, bet kuras var noteikt dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produktos, nenosakot maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus.

Grozījums Nr. 100
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
18. pants.– 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdraudējuma izvērtējumā ņem vērā 
noteikumus, kas Komisijai jāpieņem, 
apspriežoties ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saskaņots ar 18. panta 1. punkta 96. grozījumu.
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Grozījums Nr. 101
Marios Matsakis

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Apdraudējuma izvērtējumā ņem vērā 
noteikumus, kas Komisijai jāpieņem, 
apspriežoties ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi.

3. Apdraudējuma izvērtējumā ņem vērā 
atbilstīgus zinātniskus noteikumus, kas 
Komisijai jāpieņem, apspriežoties ar 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19a. pants
Laišana tirgū

Ja pārsniedz šajā regulā noteiktos 
maksimāli pieļaujamos atlieku 
daudzumus, attiecīgo produktu nedrīkst 
laist tirgū kā pārtikas produktu vai 
pārstrādāt pārtikas produktā, vai iekļaut 
pārtikas produkta sastāvā.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz tiesiska rīcība gadījumā, kad pārkāpj robežvērtības un bāzes vērtības. Aizliegums 
laist tirgū un iekļaut pārtikas produkta sastāvā ir piemērots pasākums un atvieglo pārbaudes 
iestādes darbu uz vietas.
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Grozījums Nr. 103
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek veiktas dzīvnieku izcelsmes 
pārtikas pārbaudes un analītisko 
pārbaužu rezultāti apstiprina tādas 
farmakoloģiski aktīvas vielas klātbūtni, 
kas nav klasificējama saskaņā ar 
13. panta 2. punkta a), b) un 
c) apakšpunktu, tādos daudzumos, kas 
vienādi ar vai augstāki par tās atsauces 
vērtību, attiecīgā partija ir jāuzskata par 
Kopienas tiesību aktu prasībām 
neatbilstīgu.
2. Ja dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
analītisko pārbaužu rezultāti ir zemāki 
par atsauces vērtībām, atļauj produkta 
iekļūšanu pārtikas apritē. Kompetentā 
iestāde saglabā iegūtos datus, 
gadījumiem, ja situācija atkārtojas. Ja 
vienas un tās pašas izcelsmes produktu 
analītisko pārbaužu rezultāti atkārtoti 
uzrāda potenciālo problēmu, kompetentā 
iestāde informē Komisiju un citas 
dalībvalstis Pastāvīgajā pārtikas aprites 
un dzīvnieku veselības komitejā. Komisija 
vērš izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalstu 
kompetento iestāžu uzmanību attiecībā uz 
šo jautājumam un iesniedz atbilstīgus 
priekšlikumus.
3. Sīki izstrādātus noteikumus pieņem 
saskaņā ar 21. pantā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 104
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija [60] dienu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā saskaņā ar 20. panta 
2. punktā minēto regulatīvo procedūru 
pieņem regulu, kurā ietver farmakoloģiski 
aktīvās vielas un to klasifikāciju pēc 
maksimāli pieļaujamajiem atlieku 
daudzumiem saskaņā ar Regulas (EEK) 
Nr. 2377/90 I līdz IV pielikumu. 

Komisija [90] dienu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā saskaņā ar 20. panta 
3. punktā minēto regulatīvo procedūru
pieņem regulu, kurā ietver farmakoloģiski 
aktīvās vielas un to klasifikāciju pēc 
maksimāli pieļaujamajiem atlieku 
daudzumiem saskaņā ar Regulas (EEK) 
Nr. 2377/90 I līdz IV pielikumu. 

Or. en

Pamatojums

Runa ir par šīs regulas pielikumu sagatavošanu. Šeit paredzēts izmantot regulatīvo kontroles 
procedūru. 

Grozījums Nr. 105
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
23. pants.– 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulu (EEK) Nr. 2377/90 atceļ. 1. 1. Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un 
Lēmumu Nr. 2005/34/EK atceļ. 

Lēmumā Nr. 2002/657/EK izdara šādus 
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grozījumus: 
(a) 4. pantu atceļ; 
(b) termins "minimālās vajadzīgās 
veiktspējas robežas" ir aizstāts ar terminu 
"atsauces vērtības" 

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar iepriekšējiem grozījumiem saistībā ar pielaides līmeņu jēdzienu.

Attiecīgi jāatceļ arī Komisijas Lēmums 2005/34/EK ar ko ievieš saskaņotus standartus, 
nosakot atsevišķas atliekas dzīvnieku izcelsmes produktos, kas ievesti no trešām valstīm. 

Turklāt terminam "atsauces vērtības" jāizstāj terminu "minimālās vajadzīgās veiktspējas 
robežas" Lēmumā 2002/657/EK, lai nodrošinātu terminoloģijas saskaņotību ar regulu par 
maksimālajiem pieļaujamajiem atlieku daudzumiem.

Grozījums Nr. 106
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas lēmumi 2002/657/EK un 
2005/34/EK zaudē spēku trīs gadu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Visi jaunie 
pieņemtie noteikumi ir atbilstīgi šajā 
Regulā noteiktajiem riska novērtējuma 
kritērijiem

Or. en

Pamatojums

Abi minētie lēmumi nosaka tā saukto minimālās vajadzīgās veiktspējas robežu (MRPL) 
farmakoloģiski aktīvām vielām, kurām nav noteikts maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums 
(MPL), jo īpaši attiecībā uz vielām, kuras neizmanto kā veterināros ārstniecības līdzekļus, vai 
arī tām, kuras šeit ir aizliegtas, bet ārzemēs tās var legāli izmantot. Lēmumus saistībā ar 
MRPL jāpieskaņo atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam (jo īpaši sk. 17. pantu). Ir 
jāparedz pārejas periods.
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