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Amendement 18
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Door de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang kunnen residuen 
van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik bij steeds lagere 
niveaus in levensmiddelen worden 
opgespoord.

(1) Door de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang kunnen tot op 
heden niet opgespoorde residuen van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik bij steeds lagere concentraties in 
levensmiddelen worden opgespoord en 
geïdentificeerd.

Or. pl

Motivering

De wetenschappelijke vooruitgang op dit gebied omvat nieuwe mogelijkheden om steeds kleinere 
concentraties van specifieke geneesmiddelenstoffen in dierweefsel te meten dankzij steeds 
gevoeligere meettechnieken, alsook de mogelijkheid om tot op heden niet opgespoorde stoffen op 
te sporen. De vooruitgang is zowel kwalitatief als kwantitatief. De nieuwe formulering geeft een 
duidelijker beeld van de veranderingen die zich ter zake hebben voorgedaan.     

Amendement 19
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Om de volksgezondheid te 
beschermen, moeten de 
maximumwaarden voor residuen worden 
vastgesteld overeenkomstig algemeen 
erkende beginselen voor 
veiligheidsbeoordeling, waarbij rekening 
moet worden gehouden met 
toxicologische risico's, verontreiniging 
door het milieu, en onbedoelde 
microbiologische en farmacologische 
effecten van residuen. Ook moet rekening 
worden gehouden met andere 
wetenschappelijke beoordelingen van de 
veiligheid van de betrokken stoffen die 
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eventueel zijn verricht door internationale 
organisaties of in de Gemeenschap 
gevestigde wetenschappelijke comités.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de verordening meer nadruk legt op de bescherming van de 
gezondheid.

Amendement 20
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de menselijke gezondheid te 
beschermen moeten de maximumwaarden 
voor residuen worden vastgesteld 
overeenkomstig algemeen erkende 
beginselen voor veiligheidsbeoordeling, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met toxicologische risico's, 
verontreiniging door het milieu, en 
onbedoelde microbiologische en 
farmacologische effecten van residuen.

Schrappen

Or. en

Amendement 21
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het kader van de Codex 
Alimentarius draagt de Gemeenschap bij 
tot de ontwikkeling van internationale 
normen voor maximumwaarden voor 
residuen en waarborgt zij dat het hoge 
niveau van bescherming van de menselijke 

(20) In het kader van de Codex 
Alimentarius draagt de Gemeenschap bij 
tot de ontwikkeling van internationale 
normen voor maximumwaarden voor 
residuen van diergeneesmiddelen in 
levensmiddelen en waarborgt zij dat het 
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gezondheid dat in de Gemeenschap is 
bereikt, niet wordt aangetast. Daarom moet 
de Gemeenschap de door haar in de 
desbetreffende vergadering van de 
Commissie van de Codex Alimentarius 
gesteunde maximumwaarden voor residuen 
zonder verdere risicobeoordeling 
overnemen. Daarmee wordt de consistentie 
tussen de internationale normen en de 
Gemeenschapswetgeving inzake 
maximumwaarden voor residuen in 
levensmiddelen verder vergroot.

hoge niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid dat in de 
Gemeenschap is bereikt, niet wordt 
aangetast. Daarom moet de Gemeenschap 
de door haar in de desbetreffende 
vergadering van de Commissie van de 
Codex Alimentarius gesteunde 
maximumwaarden voor residuen zonder 
verdere risicobeoordeling overnemen. 
Daarmee wordt de consistentie tussen de 
internationale normen en de 
Gemeenschapswetgeving inzake 
maximumwaarden voor residuen van 
diergeneesmiddelen in levensmiddelen 
verder vergroot.

Or. pl

Motivering

Duidelijkere formulering.

Amendement 22
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het kader van de Codex 
Alimentarius draagt de Gemeenschap bij 
tot de ontwikkeling van internationale 
normen voor maximumwaarden voor 
residuen en waarborgt zij dat het hoge 
niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid dat in de Gemeenschap is 
bereikt, niet wordt aangetast. Daarom moet 
de Gemeenschap de door haar in de 
desbetreffende vergadering van de 
Commissie van de Codex Alimentarius 
gesteunde maximumwaarden voor residuen 
zonder verdere risicobeoordeling
overnemen. Daarmee wordt de consistentie 
tussen de internationale normen en de 
Gemeenschapswetgeving inzake 
maximumwaarden voor residuen in 

(20) In het kader van de Codex 
Alimentarius draagt de Gemeenschap bij 
tot de ontwikkeling van internationale 
normen voor maximumwaarden voor 
residuen en waarborgt zij dat het hoge 
niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid dat in de Gemeenschap is 
bereikt, niet wordt aangetast. Daarom moet 
de Gemeenschap de door haar in de 
desbetreffende vergadering van de 
Commissie van de Codex Alimentarius 
gesteunde maximumwaarden voor residuen 
overnemen, onder voorbehoud van een 
toetsing van stoffen waarvoor in de EU 
geen vergunning is afgegeven, en van 
bepaalde synergetische en cumulatieve 
effecten van bepaalde stoffen die met het 
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levensmiddelen verder vergroot. oog op de menselijke gezondheid verdacht 
zijn. Daarmee wordt de consistentie tussen 
de internationale normen en de 
Gemeenschapswetgeving inzake 
maximumwaarden voor residuen in 
levensmiddelen verder vergroot, zonder 
dat het veiligheidsniveau dat bij de 
verlening van een vergunning in de 
Gemeenschap vereist zou zijn, in het 
gedrang komt. De Commissie dient 
voorafgaand aan haar instemming het 
Europees Parlement formeel in te 
schakelen.

Or. en

Amendement 23
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Levensmiddelen worden 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 882/2004 onderworpen aan controles op 
residuen van farmacologisch werkzame 
stoffen. Ook als uit hoofde van deze 
verordening geen maximumwaarde voor 
residuen van dergelijke stoffen is 
vastgesteld, kunnen zij in levensmiddelen 
voorkomen als gevolg van verontreiniging 
door het milieu of als gevolg van de 
aanwezigheid van een natuurlijke 
metaboliet in het dier. Met 
laboratoriumonderzoek kunnen dergelijke 
residuen bij steeds lagere niveaus worden 
opgespoord. De controle op dergelijke 
residuen verschilt per lidstaat.

(21) Levensmiddelen worden 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 882/2004 onderworpen aan controles op 
de aanwezigheid van residuen van 
farmacologisch werkzame stoffen. Ook als 
uit hoofde van deze verordening geen 
maximumwaarde voor residuen van 
dergelijke stoffen is vastgesteld, kunnen zij 
in levensmiddelen voorkomen als gevolg 
van verontreiniging door het milieu of als 
gevolg van de aanwezigheid van een 
natuurlijke metaboliet in het dier. Met 
laboratoriumonderzoek kunnen dergelijke 
residuen bij steeds lagere concentraties
worden opgespoord. De controle op 
dergelijke residuen verschilt per lidstaat.

Or. pl

Motivering

Duidelijkere formulering.
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Amendement 24
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarom is het passend dat de 
Gemeenschap voorziet in procedures voor 
het vaststellen van actiedrempels voor 
controles bij concentraties van de residuen 
waarvoor wetenschappelijk advies uitwijst 
dat de blootstelling van consumenten 
verwaarloosbaar is en laboratoriumanalyse 
technisch haalbaar is, teneinde de 
intracommunautaire handel en de invoer te 
vergemakkelijken. 

Daarom is het passend dat de 
Gemeenschap voorziet in procedures voor 
het vaststellen van actiedrempels voor 
controles bij concentraties van de residuen 
waarvoor laboratoriumanalyse technisch 
haalbaar is, teneinde de
intracommunautaire handel en de invoer te 
vergemakkelijken, zonder dat daarbij het 
hoge beschermingsniveau voor de 
gezondheid van de mens in de 
Gemeenschap wordt aangetast. Het 
vaststellen van actiedrempels voor 
controles mag echter niet worden 
beschouwd als een toelating voor het 
illegale gebruik van niet-toegelaten 
stoffen bij de behandeling van 
voedselproducerende dieren. Elk residu 
van dergelijke stoffen in levensmiddelen is 
derhalve ongewenst.

Or. xm

Motivering

Se trata de reafirmar que la inclusión de estos valores de referencia no puede, en ningún caso, 
significar un riesgo para el consumidor, ni una forma de evadir la utilización de productos 
prohibidos. Con el texto propuesto se mantiene la idea fundamental del considerando pero se 
cambia el énfasis: se exige que los puntos de referencia sean analíticamente fiables pero se 
incide en su seguridad no bajo un criterio de mera exposición, sino de seguridad del consumidor 
en su más amplio sentido. Y, despejando cualquier duda sobre falsas tolerancias, expresamente 
se indica que ello no será, en modo alguno, una rebaja en la prohibición de uso de sustancias no 
autorizadas.
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Amendement 25
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleiding en letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening omvat voorschriften 
en procedures voor het vaststellen van: 

1. Met het oog op het waarborgen van de 
voedselveiligheid omvat deze verordening 
voorschriften en procedures voor het 
vaststellen van:

a) het maximale gehalte aan residuen van 
een farmacologisch werkzame stof dat 
toelaatbaar is in levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong ("maximumwaarde 
voor residuen");

a) het maximale gehalte aan residuen van 
een farmacologisch werkzame stof in een 
diergeneesmiddel of een biocide gebruikt 
voor het fokken van dieren, dat toelaatbaar 
is in levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong ("maximumwaarde voor 
residuen");

Or. es

Motivering

Het amendement op de inleidende zin wil het algemene doel van deze verordening benadrukken, 
met name de bescherming van de volksgezondheid.
Het amendement op letter a) wil de twee categorieën stoffen waarop de maximumwaarde voor 
residuen van toepassing is, beter afbakenen.

Amendement 26
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het maximale gehalte aan residuen van 
een farmacologisch werkzame stof dat 
toelaatbaar is in levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong ("maximumwaarde 
voor residuen");

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. pl
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Amendement 27
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het tolerantieniveau voor residuen van
een farmacologisch werkzame stof 
waaronder blootstelling van de mens via 
levensmiddelen die deze stof bevatten, als 
verwaarloosbaar wordt beschouwd
("actiedrempel").

b) met betrekking tot residuen van 
farmacologisch werkzame stoffen die niet 
overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder a), 
b) of c), zijn ingedeeld, het 
minimumgehalte van een analyt in een 
monster, dat op zijn minst door een 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 882/2004 aangewezen 
referentielaboratorium met een 
overeenkomstig de communautaire 
voorschriften gevalideerde 
analysemethode moet worden opgespoord 
en bevestigd ("actiedrempel").

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 28
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het tolerantieniveau voor residuen van
een farmacologisch werkzame stof 

b) het voor controledoeleinden 
vastgestelde niveau voor residuen van een 
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waaronder blootstelling van de mens via 
levensmiddelen die deze stof bevatten, als 
verwaarloosbaar wordt beschouwd
("actiedrempel").

farmacologisch werkzame stof, voor 
bepaalde stoffen waarvoor uit hoofde van 
deze verordening geen maximumwaarde 
voor residuen is vastgesteld 
("actiedrempels").

Or. es

Motivering

Het amendement op letter b) heeft tot doel het begrip "actiedrempel" te verduidelijken door een 
nauwkeurigere definitie in te voeren die los staat van het begrip blootstelling, dat immers als een 
afzwakking van de veiligheidsvoorschriften zou kunnen worden geïnterpreteerd.

Amendement 29
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het maximale gehalte van een 
residu van een farmacologisch werkzame 
stof waaronder blootstelling van het 
milieu aan dit residu als verwaarloosbaar 
wordt beschouwd.

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 30
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 1  – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit omvat zo nodig ook bepalingen inzake 
het gebruik en het in de handel brengen 
van farmacologisch werkzame stoffen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking, met name gezien de bepaling in artikel 13.

Amendement 31
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onder "voedselproducerende dieren" 
worden verstaan dieren die specifiek met 
het oog op de productie van 
levensmiddelen worden gefokt, gehouden, 
geslacht of verzameld.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. pl

Amendement 32
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) onder "residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen" worden verstaan alle 
farmacologisch werkzame stoffen, 
uitgedrukt in milligram of microgram per 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie
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kilogram vers product, ongeacht of het 
werkzame stoffen, excipientia of 
afbraakproducten zijn, en de metabolieten 
daarvan, die achterblijven in 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

Or. pl

Amendement 33
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke farmacologisch werkzame stof 
die bedoeld is voor gebruik in 
geneesmiddelen die aan 
voedselproducerende dieren worden 
toegediend, moet een advies van het 
Europees Geneesmiddelenbureau ("het 
bureau") betreffende de maximumwaarde 
voor residuen worden opgesteld door het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik ("het comité").

Voor elke farmacologisch werkzame stof 
die bedoeld is voor gebruik in 
geneesmiddelen die aan 
voedselproducerende dieren worden 
toegediend, moet een advies van het 
Europees Geneesmiddelenbureau ("het 
bureau") betreffende de maximumwaarde 
voor residuen en het maximale gehalte in 
het milieu worden opgesteld door het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik ("het comité").

Or. en

Motivering

De invoering van een kader voor de evaluatie van een milieurisicobeoordeling (MRB) voor 
diergeneesmiddelen in deze verordening zou de Europese regelgevingsinstanties in staat moeten 
stellen een gestandaardiseerde aanpak te volgen voor alle werkzame stoffen die worden 
toegepast in geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, ongeacht het feit of de 
geneesmiddelen die ervan zijn afgeleid al dan niet onderworpen zijn aan gecentraliseerde of 
nationale procedures voor het verlenen van vergunningen.
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Amendement 34
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor elke farmacologisch werkzame stof 
die bedoeld is voor gebruik in 
geneesmiddelen die aan 
voedselproducerende dieren worden 
toegediend, moet een advies van het 
Europees Geneesmiddelenbureau ("het 
bureau") betreffende de maximumwaarde 
voor residuen worden opgesteld door het 
Comité voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik ("het comité").

Behalve in de gevallen waarin de in 
artikel 13, lid 3 bedoelde procedure van de 
Codex Alimentarius van toepassing is,
moet voor elke farmacologisch werkzame 
stof die bedoeld is voor gebruik in 
geneesmiddelen die in de Gemeenschap
aan voedselproducerende dieren worden 
toegediend, een advies van het Europees 
Geneesmiddelenbureau ("het bureau") 
betreffende de maximumwaarde voor 
residuen worden opgesteld door het Comité 
voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik ("het comité"),
die zijn ingesteld door respectievelijk de 
artikelen 55 en 20 van Verordening (EG) 
nr. 726/2004.

Houders of aanvragers van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van een geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik waarin een 
dergelijke stof wordt toegepast, of 
personen die voornemens zijn een 
dergelijke vergunning aan te vragen, 
dienen hiertoe een aanvraag in bij het 
bureau.

Aanvragers van een vergunning voor het 
in de handel brengen van een geneesmiddel 
voor diergeneeskundig gebruik waarin een 
dergelijke stof wordt toegepast, of 
personen die voornemens zijn een 
dergelijke vergunning aan te vragen, (of 
indien van toepassing de houders van een 
dergelijke vergunning), dienen hiertoe een 
aanvraag in bij het bureau.

Or. es

Motivering

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, 
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se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.

Amendement 35
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor kleinere soorten of beperkt gebruik 
kunnen ook andere personen een
aanvraag indienen bij het bureau.

Or. fr

Motivering

Met betrekking tot kleinere soorten of beperkt gebruik (bijv. bijen) zijn bedrijven die een 
diergeneeskundig middel willen ontwikkelen over het algemeen terughoudend om een 
vergunning voor maximumwaarden voor residuen aan te vragen omdat dit nogal complex en 
duur is. Daarom moeten ook andere personen een vergunning voor maximumwaarden voor 
residuen kunnen aanvragen. Wanneer er een maximumwaarde is vastgesteld, zullen bedrijven 
een stimulans hebben om een geneesmiddel te ontwikkelen.

Amendement 36
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met de wetenschappelijke 
risicobeoordeling en de aanbevelingen 
inzake risicomanagement wordt beoogd 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te waarborgen en 
tegelijkertijd te zorgen dat de gezondheid 
van mensen en dieren en het dierenwelzijn 
niet negatief worden beïnvloed doordat 
geen geschikte geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik beschikbaar zijn.

2. Met de wetenschappelijke 
risicobeoordeling en de aanbevelingen 
inzake risicomanagement wordt beoogd 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te waarborgen en 
tegelijkertijd te zorgen dat de gezondheid 
van mensen en dieren, het dierenwelzijn en 
de milieuveiligheid niet negatief worden 
beïnvloed doordat geen geschikte 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik beschikbaar zijn.

Or. en
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Motivering

Net zoals volgens een communautaire beoordelingsprocedure maximumwaarden voor residuen 
zijn vastgesteld, zouden voorschriften voor een milieurisicobeoordeling (MRB - die reeds van 
vóór 2000 bestaat) kunnen worden vastgesteld voor werkzame stoffen die worden toegepast in 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.  Dit zou een hoog niveau van milieuveiligheid 
waarborgen en nutteloos dubbel werk vermijden doordat bedrijven die generische middelen 
produceren de volledige milieurisicogegevenspakketten niet moeten herhalen (die soms 
milieurampstudies en bijkomende toxiciteitsstudies omvatten). 

Amendement 37
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te waarborgen dat toegelaten 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik beschikbaar zijn voor 
aandoeningen van voedselproducerende 
diersoorten, overweegt het comité bij de 
uitvoering van wetenschappelijke 
risicobeoordelingen en de opstelling van 
aanbevelingen inzake risicomanagement 
maximumwaarden voor residuen van een 
farmacologisch werkzame stof die voor een 
bepaald levensmiddel zijn vastgesteld, toe 
te passen op een ander levensmiddel dat 
afkomstig is van dezelfde diersoort of 
maximumwaarden voor residuen van een 
farmacologisch werkzame stof die voor een 
of meer diersoorten zijn vastgesteld, toe te 
passen op andere diersoorten.

Om te waarborgen dat toegelaten 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik beschikbaar zijn voor 
aandoeningen van voedselproducerende 
diersoorten, overweegt het comité, gelet op 
het doel om een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming te waarborgen 
en met inachtneming van de in artikel 6 
vermelde beginselen, bij de uitvoering van 
wetenschappelijke risicobeoordelingen en 
de opstelling van aanbevelingen inzake 
risicomanagement maximumwaarden voor 
residuen van een farmacologisch 
werkzame stof die voor een bepaald 
levensmiddel zijn vastgesteld, toe te passen 
op een ander levensmiddel dat afkomstig is 
van dezelfde diersoort of 
maximumwaarden voor residuen van een 
farmacologisch werkzame stof die voor een 
of meer diersoorten zijn vastgesteld, toe te 
passen op andere diersoorten. In geval van 
extrapolatie tussen verschillende 
diersoorten dient bij de vaststelling van de 
maximumwaarden voor residuen een 
veiligheidsfactor van ten minste 10 te 
worden gehanteerd.

Or. en
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Motivering

De rapporteur is voorstander van hetgeen de Commissie voorstelt, namelijk verbetering van de 
toetsingsprocedures door bij de risicobeoordeling in sterkere mate gebruik te maken van 
extrapolatie (toepassing van de resultaten op andere levensmiddelen resp. diersoorten). Dit zal 
ertoe bijdragen dat vooral voor kleinere categorieën vee (geiten, schapen, enz.) de 
beschikbaarheid van werkzame stoffen toeneemt. Met de hier voorgestelde amendementen wordt 
alleen duidelijk gemaakt dat ook bij extrapolatie een overeenkomstige vermindering van de 
toelaatbare residuen van het middel moet plaatsvinden. 

Amendement 38
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te waarborgen dat toegelaten 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik beschikbaar zijn voor 
aandoeningen van voedselproducerende 
diersoorten, overweegt het comité bij de 
uitvoering van wetenschappelijke 
risicobeoordelingen en de opstelling van 
aanbevelingen inzake risicomanagement 
maximumwaarden voor residuen van een 
farmacologisch werkzame stof die voor een 
bepaald levensmiddel zijn vastgesteld, toe 
te passen op een ander levensmiddel dat 
afkomstig is van dezelfde diersoort of 
maximumwaarden voor residuen van een 
farmacologisch werkzame stof die voor een 
of meer diersoorten zijn vastgesteld, toe te 
passen op andere diersoorten.

Om te waarborgen dat toegelaten 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik beschikbaar zijn voor 
aandoeningen van voedselproducerende 
diersoorten, en steeds met inachtneming 
van de noodzaak om een hoog niveau van 
bescherming van de volksgezondheid te 
waarborgen, overweegt het bureau bij de 
uitvoering van wetenschappelijke 
risicobeoordelingen en de opstelling van 
aanbevelingen inzake risicomanagement:
a) maximumwaarden voor residuen van 
een farmacologisch werkzame stof die voor 
een bepaald levensmiddel zijn vastgesteld, 
te gebruiken voor een ander van dezelfde 
diersoort afgeleid levensmiddel, of

b) maximumwaarden voor residuen van 
een farmacologisch werkzame stof die voor 
een of meerdere diersoorten zijn 
vastgesteld, te gebruiken voor andere 
diersoorten, of 

c) maximumwaarden voor residuen van 
een farmacologisch werkzame stof die 
vastgesteld zijn voor een bepaald 
levensmiddel, te gebruiken voor een ander 
levensmiddel dat is afgeleid van andere 
diersoorten.
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Or. es

Motivering

Het amendement wil de extrapolatieprocedure verduidelijken:

De verantwoordelijkheid moet niet bij het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik liggen, maar eerder bij het bureau zelf omdat extrapolatie de sfeer van loutere 
risicobeoordeling overstijgt en ook verband houdt met risicomanagement (wat niet tot de 
bevoegdheden van het comité behoort).

Het amendement verduidelijkt ook het feitelijke begrip 'extrapolatie' door het mogelijke 
toepassingsgebied ervan aan te geven: tussen verschillende weefsels, tussen verschillende 
diersoorten of tussen verschillende diersoorten en weefsels tegelijkertijd. Geen enkele van deze 
mogelijkheden mag de veiligheid van de consument aantasten.

Amendement 39
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Na overleg met het bureau stelt de 
Commissie voorschriften vast voor het 
toepassen van maximumwaarden voor 
residuen voor een bepaald levensmiddel 
op een ander levensmiddel dat afkomstig 
is van dezelfde diersoort, of het toepassen 
van maximumwaarden voor residuen voor 
een of meer diersoorten op andere 
diersoorten. Deze voorschriften bepalen 
op welke wijze en onder welke 
voorwaarden de wetenschappelijke 
gegevens over residuen in een bepaald 
levensmiddel of in een of meer 
diersoorten kunnen worden gebruikt voor 
de vaststelling van maximumwaarden 
voor residuen in andere levensmiddelen of 
diersoorten.
De maatregelen die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 20, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
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Or. es

Motivering

Bepaalt onder welke voorwaarden de Commissie gedetailleerde voorschriften voor de 
toepassing van het begrip 'extrapolatie' kan vaststellen.

Amendement 40
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de wetenschappelijke 
risicobeoordeling wordt gelet op het 
metabolisme en de depletie van 
farmacologisch werkzame stoffen bij 
relevante diersoorten en op het type en de 
hoeveelheid residuen die een mens 
gedurende zijn leven zonder 
noemenswaardig gezondheidsrisico kan 
consumeren, uitgedrukt als de 
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). Als 
de Commissie overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, heeft voorzien in alternatieven voor 
de ADI, mogen die ook worden gebruikt.

1. Bij de wetenschappelijke 
risicobeoordeling wordt gelet op het 
metabolisme en de depletie en excretie van 
farmacologisch werkzame stoffen bij 
relevante diersoorten en op het type en de 
hoeveelheid residuen die een mens 
gedurende zijn leven zonder 
noemenswaardig gezondheidsrisico kan 
consumeren, uitgedrukt als de 
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). Als 
de Commissie overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, heeft voorzien in alternatieven voor 
de ADI, mogen die ook worden gebruikt. 

Bij de wetenschappelijke 
risicobeoordeling wordt ook gelet op de 
impact van een residu van de werkzame 
stof op de milieuveiligheid.

Or. en

Amendement 41
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de wetenschappelijke 
risicobeoordeling wordt gelet op het
metabolisme en de depletie van 

1. Bij de wetenschappelijke 
risicobeoordeling wordt gelet op het 
metabolisme en de depletie van 
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farmacologisch werkzame stoffen bij 
relevante diersoorten en op het type en de 
hoeveelheid residuen die een mens 
gedurende zijn leven zonder 
noemenswaardig gezondheidsrisico kan 
consumeren, uitgedrukt als de 
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). Als 
de Commissie overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, heeft voorzien in alternatieven voor 
de ADI, mogen die ook worden gebruikt. 

farmacologisch werkzame stoffen bij 
relevante diersoorten en op het type en de 
hoeveelheid residuen die een mens 
gedurende zijn leven zonder 
noemenswaardig gezondheidsrisico, met 
bijzondere aandacht voor de synergetische 
en cumulatieve effecten van verschillende 
farmacologisch werkzame stoffen en voor 
de gevolgen voor bijzonder kwetsbare 
bevolkingsgroepen, kan consumeren, 
uitgedrukt als de aanvaardbare dagelijkse 
inname (ADI). Als de Commissie 
overeenkomstig artikel 12, lid 1, heeft 
voorzien in alternatieven voor de ADI, 
mogen die ook worden gebruikt. 

Bij de risicobeoordeling moeten de in 
Verordening (EG) nr. 178/2002 
verankerde beginselen voor de 
veiligheidsbeoordeling van 
levensmiddelen in acht worden genomen.

Or. en

Motivering

Om voor coherentie te zorgen bij het vaststellen van grenswaarden voor levensmiddelen, moet 
worden verwezen naar de veiligheidscriteria in Verordening (EG) nr. 178/2002, die bepalend 
zijn voor het gehele levensmiddelenrecht. Daarin is o.a. bepaald dat rekening moet worden 
gehouden met de bijzondere kwetsbaarheid van bepaalde bevolkingsgroepen en met 
synergetische en cumulatieve effecten. Het amendement bevat tevens een expliciete verwijzing 
naar deze twee zeer belangrijke aspecten.

Amendement 42
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de wetenschappelijke 
risicobeoordeling wordt gelet op het 
metabolisme en de depletie van 
farmacologisch werkzame stoffen bij 
relevante diersoorten en op het type en de 
hoeveelheid residuen die een mens 
gedurende zijn leven zonder 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.
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noemenswaardig gezondheidsrisico kan 
consumeren, uitgedrukt als de 
aanvaardbare dagelijkse inname (ADI). Als 
de Commissie overeenkomstig artikel 12, 
lid 1, heeft voorzien in alternatieven voor 
de ADI, mogen die ook worden gebruikt.

Or. pl

Amendement 43
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het risico van onbedoelde 
farmacologische of microbiologische 
effecten bij mensen; 

b) het risico van onbedoelde 
toxicologische, farmacologische of 
microbiologische effecten bij mensen; 

Or. es

Motivering

Toxicologische risico's moeten ook worden opgenomen.

Amendement 44
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het type en de hoeveelheid residuen 
die worden geacht geen gevaar voor het 
milieu te vormen.

Or. en

Motivering

Door de milieuveiligheid in de wetenschappelijke risicobeoordeling op te nemen, moet de 
aanpak consistenter worden en de procedure eenvoudiger.
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Amendement 45
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een beoordeling van het 
metabolisme en de depletie van de stof niet 
mogelijk is en het gebruik van de stof 
bedoeld is om de gezondheid en het 
welzijn van dieren te vergroten, kan bij de 
wetenschappelijke risicobeoordeling 
rekening worden gehouden met 
monitorings- of blootstellingsgegevens.

3. Als een beoordeling van het 
metabolisme en de depletie en excretie van 
de stof niet mogelijk is en het gebruik van 
de stof bedoeld is om de gezondheid en het 
welzijn van dieren te vergroten, kan bij de 
wetenschappelijke risicobeoordeling 
rekening worden gehouden met 
monitorings- of blootstellingsgegevens.

Or. en

Motivering

'Excretie' is relevant voor de milieurisicobeoordeling.  

Amendement 46
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een beoordeling van het 
metabolisme en de depletie van de stof niet 
mogelijk is en het gebruik van de stof 
bedoeld is om de gezondheid en het 
welzijn van dieren te vergroten, kan bij de 
wetenschappelijke risicobeoordeling 
rekening worden gehouden met 
monitorings- of blootstellingsgegevens.

3. Als een beoordeling van het 
metabolisme en de depletie van de stof niet 
mogelijk is en het gebruik van de stof 
bedoeld is om de gezondheid te vergroten, 
kan bij de wetenschappelijke 
risicobeoordeling rekening worden 
gehouden met monitorings- of 
blootstellingsgegevens.

Or. es

Motivering

De gezondheid van dieren moet in principe prioritair zijn, en een geneesmiddel dat enkel 
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bijdraagt aan hun welzijn maar niet aan hun gezondheid heeft geen zin.

Amendement 47
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere legitieme factoren, zoals de 
technologische aspecten van de 
levensmiddelenproductie, de 
uitvoerbaarheid van controles, de 
gebruiksvoorwaarden, de toepassing van de 
stoffen in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en de kans op 
verkeerd of onrechtmatig gebruik;

b) andere legitieme factoren, zoals de 
technologische aspecten van de 
levensmiddelenproductie, de 
uitvoerbaarheid van controles, de 
gebruiksvoorwaarden, de toepassing van de 
stoffen in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en de kans op 
verkeerd of onrechtmatig gebruik; als 
verkeerd gebruik moet ook de 
profylactische toepassing van 
diergeneesmiddelen worden beschouwd, 
als tegen aandoeningen ook kan worden 
opgetreden door adequate en 
aanvaardbare aanpassing van de 
huisvestingsomstandigheden;

Or. en

Amendement 48
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere legitieme factoren, zoals de 
technologische aspecten van de 
levensmiddelenproductie, de 
uitvoerbaarheid van controles, de 
gebruiksvoorwaarden, de toepassing van de 
stoffen in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en de kans op 
verkeerd of onrechtmatig gebruik; 

b) andere legitieme factoren, zoals de 
technologische aspecten van de 
levensmiddelen- en diervoederproductie, 
de uitvoerbaarheid van controles, de 
gebruiksvoorwaarden, de toepassing van de 
stoffen in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en de kans op 
verkeerd of onrechtmatig gebruik; 

Or. es
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Motivering

Ook diervoederproductieprocessen (waarmee bij risicoanalyse rekening moet worden gehouden) 
worden opgenomen. Aangezien veel diergeneesmiddelen via diervoeder of drinkwater worden 
toegediend, moeten de aanbevelingen voor risicomanagement rekening houden met de wijze 
waarop de beschikbare technologieën het risico kunnen beïnvloeden.

Amendement 49
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere legitieme factoren, zoals de 
technologische aspecten van de 
levensmiddelenproductie, de 
uitvoerbaarheid van controles, de 
gebruiksvoorwaarden, de toepassing van de 
stoffen in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik en de kans op 
verkeerd of onrechtmatig gebruik;

b) andere legitieme factoren, zoals de 
technologische aspecten van de 
levensmiddelenproductie, de 
uitvoerbaarheid van controles, de 
gebruiksvoorwaarden, de toepassing van de 
stoffen in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik, de eerbiediging 
van goede diergeneeskundige praktijken
en de kans op verkeerd of onrechtmatig 
gebruik;

Or. fr

Motivering

De wetenschappelijke risicobeoordeling kan aanbevelen een extreem hoge maximumwaarde 
voor residuen vast te stellen - veel hoger dan nodig is voor het gebruik van het desbetreffende 
product volgens de goede diergeneeskundige praktijken. Door bij de vaststelling van de 
maximumwaarde voor residuen rekening te houden met goede diergeneeskundige praktijken, 
kunnen de waarden worden vastgesteld op een niveau dat de menselijke gezondheid optimaal 
beschermt, waarbij overdreven gebruik van diergeneesmiddelen kan worden vermeden.

Amendement 50
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – letter d bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het feit of de voorspelde gehaltes in 
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het milieu al dan niet aanvaardbaar zijn 
voor de bescherming van het milieu en, 
indien van toepassing, de voorwaarden of 
beperkingen voor het gebruik van de 
betrokken stof.

Or. en

Motivering

In bepaalde gevallen kunnen de gehaltes van stoffen een risico voor het milieu vormen. De 
aanbevelingen inzake risicomanagement moeten hiermee rekening houden.

Amendement 51
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bureau zorgt ervoor dat het advies 
van het comité wordt uitgebracht binnen 
210 dagen na ontvangst van een geldige 
aanvraag overeenkomstig artikel 3 en lid 1 
van dit artikel. Deze termijn wordt 
opgeschort wanneer het bureau vraagt 
binnen een specifieke termijn nadere 
informatie over de stof te verstrekken, 
totdat de gevraagde nadere informatie is 
verstrekt.

2. Het bureau zorgt ervoor dat het advies 
van het comité wordt uitgebracht binnen 
210 dagen na ontvangst van een geldige 
aanvraag voor een nieuwe stof 
overeenkomstig artikel 3 en lid 1 van dit 
artikel. Deze termijn wordt opgeschort 
wanneer het bureau vraagt binnen een 
specifieke termijn nadere informatie over 
de stof te verstrekken, totdat de gevraagde 
nadere informatie is verstrekt.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt de tekst duidelijker.
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Amendement 52
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De onderstaande bepalingen zijn 
van toepassing op farmacologisch 
werkzame stoffen die op de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
reeds mogen worden gebruikt in 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik:
a) Na raadpleging van het bureau maakt 
de Commissie een tijdschema voor het 
onderzoek van die stoffen bekend en geeft 
daarbij aan binnen welke termijnen de in 
artikel 8, lid 1 genoemde informatie moet 
worden verstrekt. De personen die 
verantwoordelijk zijn voor het op de markt 
brengen van het betrokken geneesmiddel 
voor diergeneeskundig gebruik, zorgen 
ervoor dat alle relevante informatie aan 
de Commissie wordt verstrekt. De 
bevoegde instanties van de lidstaten geven 
eventuele andere relevante gegevens aan 
de Commissie door.
b) Nadat de Commissie binnen 30 dagen 
heeft nagegaan of de informatie in de 
juiste vorm is ingediend, legt zij deze 
onmiddellijk voor onderzoek voor aan het 
bureau, dat zijn advies binnen een termijn 
van 120 dagen uitbrengt. Deze termijn 
wordt opgeschort wanneer het bureau 
vraagt binnen een specifieke termijn 
nadere informatie over de betrokken stof 
te verstrekken.

Or. en

Motivering

Dit amendement brengt de tekst in overeenstemming met de bestaande Verordening van de Raad 
nr. 2377/90.
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Amendement 53
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als voor een stof die niet bedoeld is 
voor toepassing in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik die in de 
Gemeenschap in de handel worden 
gebracht, geen aanvraag overeenkomstig 
artikel 3 is ingediend, kunnen de
Commissie of de lidstaten het bureau 
verzoeken voor die stof een advies 
betreffende maximumwaarden voor 
residuen uit te brengen. 

1. De Commissie of de lidstaten kunnen
het bureau in een van de volgende 
gevallen verzoeken een advies betreffende 
maximumwaarden voor residuen van 
farmacologisch werkzame stoffen uit te 
brengen:

De artikelen 4 tot en met 8 zijn dan van 
toepassing.

a) de betrokken stof is toegelaten voor 
toepassing in een geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik in een derde 
land en er is voor deze stof geen aanvraag 
als bedoeld in artikel 3 ingediend; of
b) de betrokken stof is opgenomen in een 
geneesmiddel dat bedoeld is om te worden 
gebruikt overeenkomstig artikel 11 van 
Richtlijn 2001/82/EG, maar er is voor 
deze stof geen aanvraag als bedoeld in 
artikel 3 ingediend; of
c) de betrokken stof is opgenomen in een 
in de veehouderij gebruikte biocide, en er 
moet een maximumwaarde voor residuen 
worden vastgesteld overeenkomstig artikel 
10, lid 2, onder ii), letter b) van Richtlijn 
98/8/EG .
2. De artikelen 4 tot en met 7 zijn dan van 
toepassing.
De in lid 1 van onderhavig artikel 
bedoelde adviesaanvraag moet voldoen 
aan de voorschriften voor vorm en inhoud 
die de Commissie overeenkomstig 
artikel 12, lid 1, heeft vastgesteld.

Or. es
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Motivering

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.

Amendement 54
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als voor een stof die niet bedoeld is 
voor toepassing in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik die in de 
Gemeenschap in de handel worden 
gebracht, geen aanvraag overeenkomstig 
artikel 3 is ingediend, kunnen de 
Commissie of de lidstaten het bureau 
verzoeken voor die stof een advies 
betreffende maximumwaarden voor 
residuen uit te brengen. 

1. Als voor een stof die niet bedoeld is 
voor toepassing in geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik die in de 
Gemeenschap in de handel worden 
gebracht, geen aanvraag overeenkomstig 
artikel 3 is ingediend, kunnen de 
Commissie, de lidstaten of een derde met 
legitieme belangen het bureau verzoeken 
voor die stof een advies betreffende 
maximumwaarden voor residuen uit te 
brengen. 

Or. en

Motivering

Volgens lid 3 kunnen ook derden een verzoek indienen, maar in lid 1 ontbreekt deze 
mogelijkheid. Systematische verduidelijking.



PE400.626v01-00 28/61 AM\705998NL.doc

NL

Amendement 55
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het bureau zendt het definitieve advies, 
met vermelding van zijn conclusies, binnen 
15 dagen na goedkeuring naar de 
Commissie en in voorkomend geval naar 
de lidstaat of de partij die het verzoek heeft 
ingediend.

3. Het bureau zendt het definitieve advies, 
met vermelding van zijn conclusies, binnen 
15 dagen na goedkeuring naar de 
Commissie en in voorkomend geval naar 
de lidstaat die het verzoek heeft ingediend.

Or. en

Motivering

Het recht om het bureau om een advies inzake maximumwaarden voor residuen te verzoeken, 
moet worden beperkt tot de Commissie en de lidstaten.

Amendement 56
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De leden 1 t/m 3 gelden mutatis 
mutandis voor toegelaten farmacologisch 
werkzame stoffen waarbij de kosten van 
de procedure voor de vaststelling van 
residugrenswaarden niet in verhouding 
staan tot de economische opbrengsten van 
de stof omwille van de geringe 
verspreiding of de geringe economische 
betekenis van de diersoort ("minor 
uses"). In geval van extrapolatie tussen 
verschillende diersoorten moet bij de 
vaststelling van de maximumwaarden 
voor residuen een veiligheidsfactor van 
ten minste 10 worden gehanteerd.
De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 20, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing de 
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precieze voorwaarden voor de toepassing 
van dit lid vaststellen.

Or. en

Motivering

De in artikel 5 geregelde extrapolatie lost niet alle problemen op in verband met de geringe 
beschikbaarheid van diergeneesmiddelen voor diersoorten die van gering economisch belang 
zijn of waarbij een vaststellingsprocedure wegens de geringe omzetten voor de sector onzinnig 
zou zijn. Met dit voorstel wordt gestreefd naar een oplossing voor dit reële probleem, dat uit een 
oogpunt van dierenbescherming en diergezondheid soms ernstig is, met dien verstande dat een 
nadere discussie zeer zeker wenselijk is. 

Amendement 57
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie, de in artikel 3 
bedoelde aanvrager, of een in artikel 9 
bedoelde lidstaat ten gevolge van nieuwe 
gegevens van oordeel is dat een advies 
moet worden herzien om de gezondheid 
van mens of dier te beschermen, kunnen zij 
het bureau verzoeken een nieuw advies 
over de betrokken stoffen uit te brengen.

Wanneer de Commissie, de in artikel 3 
bedoelde aanvrager, of een in artikel 9 
bedoelde lidstaat ten gevolge van nieuwe 
gegevens van oordeel is dat een advies 
moet worden herzien om de gezondheid 
van mens of dier of de veiligheid van het 
milieu te beschermen, kunnen zij het 
bureau verzoeken een nieuw advies over de 
betrokken stoffen uit te brengen.

Or. en

Amendement 58
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie, de in artikel 3 
bedoelde aanvrager, of een in artikel 9 
bedoelde lidstaat ten gevolge van nieuwe 
gegevens van oordeel is dat een advies 

Wanneer de Commissie, een persoon die 
overeenkomstig artikel 3 om een advies 
heeft verzocht, of een in artikel 9 bedoelde 
lidstaat ten gevolge van nieuwe gegevens 
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moet worden herzien om de gezondheid 
van mens of dier te beschermen, kunnen zij 
het bureau verzoeken een nieuw advies 
over de betrokken stoffen uit te brengen.

van oordeel is dat een advies moet worden 
herzien om de gezondheid van mens of dier 
te beschermen, kunnen zij het bureau 
verzoeken een nieuw advies over de 
betrokken stoffen uit te brengen.

Het verzoek moet vergezeld gaan van 
informatie over het te beoordelen 
vraagstuk. Op het nieuwe advies is 
artikel 8, leden 2 en 4, dan wel artikel 9, 
leden 2 en 3, van toepassing.

Het verzoek moet vergezeld gaan van 
informatie over het te beoordelen 
vraagstuk. Op het nieuwe advies is 
artikel 8, leden 2 t/m 4, dan wel artikel 9, 
leden 2 en 3, van toepassing.

Or. es

Motivering

De voorgestelde nieuwe tekst maakt duidelijk wie en in welke omstandigheden om een herziening 
kan verzoeken, met name:

- personen die overeenkomstig artikel 3 om een advies hebben verzocht, kunnen ook om 
herziening ervan verzoeken, en

- de Commissie en de lidstaten kunnen om een herziening verzoeken, niet alleen van adviezen 
waarom zij overeenkomstig artikel 9 hebben verzocht, maar ook van adviezen waarom derden 
overeenkomstig artikel 3 hebben verzocht.

Amendement 59
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt in overleg met het 
bureau het volgende vast volgens de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure:

1. De Commissie stelt in overleg met het 
bureau voorschriften vast inzake:

Or. en
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Amendement 60
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12  – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De besluiten worden in het geval van 
letter a) genomen volgens de in artikel 21, 
lid 2 bedoelde regelgevingsprocedure en 
in het geval van letter b) volgens de in 
artikel 21, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

De vaststelling van de methodologie voor de risicobeoordeling en het risicomanagement vormt 
een centraal onderdeel van deze verordening en moet daarom met medewerking van het 
Europees Parlement zijn beslag krijgen. Daarom wordt voorgesteld van de 
regelgevingsprocedure over te stappen op de regelgevingsprocedure met toetsing. Dezelfde 
procedure geldt overigens voor de maatregelen inzake de extrapolatie in lid 2.

Amendement 61
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt in overleg met het 
bureau voorschriften vast voor het 
toepassen van maximumwaarden voor 
residuen voor een bepaald levensmiddel 
op een ander levensmiddel dat afkomstig 
is van dezelfde diersoort, of het toepassen 
van maximumwaarden voor residuen voor 
een of meer diersoorten op andere 
diersoorten, zoals bedoeld in artikel 5. In 
deze voorschriften wordt bepaald op welke 
wijze en onder welke voorwaarden 
wetenschappelijke gegevens over residuen 
in een bepaald levensmiddel of in een of 
meer diersoorten kunnen worden gebruikt 
voor de vaststelling van 

2. De Commissie stelt in overleg met het 
bureau, volgens de in artikel 20, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing, maatregelen vast die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, 
als bedoeld in artikel 5, lid 1 bis.
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maximumwaarden voor residuen in 
andere levensmiddelen of diersoorten.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 20, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. es

Amendement 62
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De farmacologisch werkzame stoffen 
waarvoor het bureau overeenkomstig 
artikel 4, 9 of 10 een advies betreffende 
maximumwaarden voor residuen heeft 
uitgebracht, worden door de Commissie 
ingedeeld. 

1. De farmacologisch werkzame stoffen 
waarvoor het bureau overeenkomstig 
artikel 4, 9 of 10 een advies betreffende 
maximumwaarden voor residuen heeft 
uitgebracht en overeenkomstig artikel 4 en 
10 een advies betreffende veilige gehaltes 
in het milieu, worden door de Commissie 
ingedeeld. 

Or. en

Motivering

Gevolg van amendement 3 op artikel 4 en amendement 10 op artikel 10. 

Amendement 63
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De indeling omvat een lijst van 
farmacologisch werkzame stoffen met 
vermelding van de therapeutische klassen 

2. De indeling voor veilige levensmiddelen 
omvat een lijst van farmacologisch 
werkzame stoffen met vermelding van de 
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waartoe zij behoren. Bij de indeling wordt 
voor elke farmacologisch werkzame stof 
ook een van de volgende zaken 
vastgesteld:

therapeutische klassen waartoe zij behoren. 
Bij de indeling wordt voor elke 
farmacologisch werkzame stof ook een van 
de volgende zaken vastgesteld:

Or. en

Amendement 64
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het ontbreken van een maximumwaarde 
voor residuen;

c) het ontbreken van de noodzaak om een 
maximumwaarde voor residuen vast te 
stellen;

Or. es

Motivering

Het is de bedoeling hier het  begrip te verduidelijken. Letter c) is van toepassing op stoffen die 
als schadeloos worden beschouwd. Met de bestaande formulering zou dit punt ook andere 
stoffen omvatten waarvoor het niet mogelijk was een veilige grenswaarde vast te stellen (bij 
gebrek aan informatie of om andere redenen).

Amendement 65
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een verbod op de toediening van een 
stof.

d) een verbod op de aanwezigheid van een 
stof of residuen ervan in een product van 
dierlijke oorsprong.

Or. fr

Motivering

Als de aanwezigheid van een stof of residuen ervan in levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
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een risico voor de gezondheid van de mens inhoudt, ongeacht het gehalte ervan, moet het in de 
handel brengen van producten waarin deze kunnen voorkomen, worden verboden. Het volstaat 
niet de toediening ervan te verbieden. Bovendien kan Europa de toediening van een stof in derde 
landen niet verbieden. De huidige formulering zou dus inhouden dat een stof enkel in Europese 
producten zou worden verboden, maar niet in ingevoerde producten.

Amendement 66
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 
het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 of doordat de Gemeenschap voor de 
vaststelling van een maximumwaarde voor 
residuen van een farmacologisch 
werkzame stof bestemd voor toepassing in 
een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in de Codex Alimentarius heeft 
gestemd. In het laatste geval is een 
aanvullende beoordeling door het bureau 
niet nodig.

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 
het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 of doordat de Commissie, zonder 
bezwaar van de Gemeenschap, een 
maximumwaarde voor residuen van een 
farmacologisch werkzame stof bestemd 
voor toepassing in een geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik in de Codex 
Alimentarius heeft aangenomen. In het 
laatste geval is een aanvullende 
beoordeling door het bureau niet nodig.

Or. es

Motivering

De bedoeling is twee begrippen te verduidelijken:

Maximumwaarden voor residuen zijn risicomanagementelementen en moeten worden herzien 
telkens dit nodig wordt geacht om te waarborgen dat ze hun taak vervullen, met name de 
veiligheid van de consument waarborgen.

De EU zal de maximumwaarden voor residuen van de Codex-commissie aannemen van zodra dit 
orgaan deze zonder bezwaar van de EU heeft aangenomen. Een positieve stemming van de EU 
mag niet tot automatische aanneming leiden als de definitieve aanneming in de Codex niet 
gewaarborgd is.
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Amendement 67
Dagmar Roth—Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 
het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 of doordat de Gemeenschap voor de 
vaststelling van een maximumwaarde voor 
residuen van een farmacologisch 
werkzame stof bestemd voor toepassing in 
een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in de Codex Alimentarius heeft 
gestemd. In het laatste geval is een
aanvullende beoordeling door het bureau 
niet nodig.

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen:
a) op grond van een advies van het bureau 
overeenkomstig artikel 4, 9 of 10; of
b) doordat de Gemeenschap voor de 
vaststelling van een maximumwaarde voor 
residuen van een farmacologisch 
werkzame stof bestemd voor toepassing in 
een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in de Codex Alimentarius heeft 
gestemd, op voorwaarde dat de 
wetenschappelijke gegevens die in 
aanmerking zijn genomen vóór de 
stemming in de Codex Alimentarius-
commissie werden medegedeeld aan de 
vertegenwoordiger van de Commissie in 
dit orgaan. In dit geval is een aanvullende 
beoordeling door het bureau niet nodig.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet de transparantie inzake Codex-besluiten vergroten.

Amendement 68
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 
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het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 of doordat de Gemeenschap voor de 
vaststelling van een maximumwaarde voor 
residuen van een farmacologisch 
werkzame stof bestemd voor toepassing in 
een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in de Codex Alimentarius heeft 
gestemd. In het laatste geval is een 
aanvullende beoordeling door het bureau 
niet nodig.

het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 of doordat de Gemeenschap voor de 
vaststelling van een maximumwaarde voor 
residuen van een farmacologisch 
werkzame stof bestemd voor toepassing in 
een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in de Codex Alimentarius heeft 
gestemd. In het laatste geval kan de 
Gemeenschap niet vóór stemmen, tenzij 
een wetenschappelijke risicobeoordeling 
zoals bedoeld in artikel 6 en 
aanbevelingen inzake risicomanagement 
zoals bedoeld in artikel 7 zijn overgelegd.
Bijgevolg is een aanvullende beoordeling 
door het bureau niet nodig

Or. fr

Motivering

Debatten binnen de Codex of andere internationale organen mogen niet als voorwendsel worden 
gebruikt om minder strenge maximumwaarden voor residuen aan te nemen dan deze die in 
Europa zijn aangenomen.

Amendement 69
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 
het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 of doordat de Gemeenschap voor de 
vaststelling van een maximumwaarde 
voor residuen van een farmacologisch 
werkzame stof bestemd voor toepassing in 
een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in de Codex Alimentarius heeft
gestemd. In het laatste geval is een
aanvullende beoordeling door het bureau 
niet nodig. 

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 
het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10. Maximumwaarden voor residuen van 
een farmacologisch werkzame stof 
bestemd voor toepassing in een 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik waarmee de Gemeenschap in de 
Codex Alimentarius heeft ingestemd, 
moeten in overeenstemming zijn met de in 
de Gemeenschap geldende 
gezondheidsbescherming. Een uit een 
oogpunt van gezondheidsbescherming 
noodzakelijke aanvullende beoordeling 
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door het bureau, althans op mogelijke 
synergetische en cumulatieve effecten van 
verschillende farmacologisch werkzame 
stoffen, is nodig als het bureau of de 
bevoegde instanties van de lidstaten 
bedenkingen hebben met betrekking tot de 
gezondheidsbescherming.

Or. en

Motivering

Als er nieuwe inzichten zijn over de risico's van een stof, moet ook bij Codex-grenswaarden de 
mogelijkheid bestaan een nieuw advies aan te vragen. Het gaat hier in wezen om een 
verduidelijking. 

Amendement 70
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alvorens de Commissie instemt met 
maximumwaarden voor residuen in de 
Codex Alimentarius, moet de in artikel 21, 
lid 3 bedoelde procedure worden 
toegepast. De Commissie mag alleen 
instemmen met de vaststelling van 
residugrenswaarden in de Codex 
Alimentarius, als deze een gelijkwaardige 
veiligheid voor de menselijke gezondheid 
waarborgen als de 
Gemeenschapswetgeving. Artikel 13, 
onder e) van Verordening (EG) nr. 
178/2002 moet in acht worden genomen.

Or. en

Motivering

Anders dan bij zuiver intracommunautaire besluiten het geval is, is instemming met 
residugrenswaarden in de Codex Alimentarius slechts aan een zeer beperkte democratische of 
parlementaire controle onderworpen. Voor beslissingen waarin naar de Codex wordt verwezen, 
moeten daarom dezelfde eisen qua procedure en inspraak gelden als voor de 
intracommunautaire besluitvorming. 
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Codex-grenswaarden moeten zo niet een identiek, dan toch ten minste een vergelijkbaar 
veiligheidsniveau garanderen. Dat wordt ook gewaarborgd door de verwijzing naar 
Verordening (EG) nr. 178/2002.

Amendement 71
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Er kan een voorlopige maximumwaarde 
voor residuen van een farmacologisch 
werkzame stof worden vastgesteld wanneer 
de wetenschappelijke gegevens onvolledig 
zijn, mits er geen redenen zijn om aan te 
nemen dat de residuen van de stof bij het 
voorgestelde niveau een gevaar voor de 
menselijke gezondheid vormen.

4. Er kan een voorlopige maximumwaarde 
voor residuen van een farmacologisch 
werkzame stof worden vastgesteld wanneer 
de wetenschappelijke gegevens onvolledig 
zijn, mits er geen redenen zijn om aan te 
nemen dat de residuen van de stof bij het 
voorgestelde niveau een risico voor de 
menselijke gezondheid vormen. De 
risicobeoordeling moet worden uitgevoerd 
overeenkomstig de in artikel 6 vermelde 
beginselen en de op grond van artikel 12 
vastgestelde voorschriften.

De voorlopige maximumwaarde voor 
residuen geldt voor een bepaalde termijn 
van ten hoogste vijf jaar. Deze termijn kan 
eenmalig met ten hoogste twee jaar worden 
verlengd wanneer aangetoond is dat het 
lopende wetenschappelijk onderzoek 
daardoor kan worden voltooid.

De voorlopige maximumwaarde voor 
residuen geldt voor een bepaalde termijn 
van ten hoogste drie jaar. Deze termijn kan 
eenmalig met ten hoogste twee jaar worden 
verlengd wanneer aangetoond is dat het 
lopende wetenschappelijk onderzoek 
daardoor kan worden voltooid.

Or. en

Motivering

Maximaal vijf jaar voor een voorlopige vergunning lijkt te lang. Het gaat als regel om stoffen die 
een vergunnings- of andere toetsingsprocedure hebben doorlopen, zodat de nodige inzichten 
binnen drie jaar zouden moeten worden kunnen verkregen. Dit is een langere periode dan die 
welke geldt voor de vaststelling van grenswaarden volgens de normale procedure.
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Amendement 72
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – inleiding en letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In de volgende gevallen wordt de 
toediening van een stof aan
voedselproducerende dieren op grond van 
een advies overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 verboden:

6. In de volgende gevallen wordt de 
aanwezigheid van een stof of residuen 
ervan in een product van dierlijke 
oorsprong op grond van een advies 
overeenkomstig artikel 4, 9 of 10 
verboden:

a) wanneer het gebruik van een 
farmacologisch werkzame stof bij
voedselproducerende dieren een gevaar 
voor de menselijke gezondheid vormt;

a) wanneer de aanwezigheid van een 
farmacologisch werkzame stof of residuen 
ervan in levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong een gevaar voor de menselijke 
gezondheid vormt;

Or. fr

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 13, lid 2, letter d).

Amendement 73
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer het gebruik van een 
farmacologisch werkzame stof bij 
voedselproducerende dieren een gevaar 
voor de menselijke gezondheid vormt;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. pl
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Amendement 74
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Indeling voor de veiligheid van het milieu
1. De indeling voor de veiligheid van het 
milieu omvat een lijst van farmacologisch 
werkzame stoffen, met vaststelling voor 
elk van deze stoffen van een van de 
volgende elementen:
a) een maximaal milieugehalte; 
b) een voorlopig maximaal milieugehalte;
c) het ontbreken van een maximaal 
milieugehalte;
d) een verbod op de toediening van een 
stof.
2. Er wordt een maximaal milieugehalte 
vastgesteld wanneer dit nodig blijkt om 
het milieu te beschermen op grond van 
een advies van het bureau overeenkomstig 
artikel 4 of 10.
3. Er kan een voorlopig maximaal 
milieugehalte van een farmacologisch 
werkzame stof worden vastgesteld 
wanneer de wetenschappelijke gegevens 
onvolledig zijn, mits er geen redenen zijn 
om aan te nemen dat de residuen van de 
betrokken stof bij het voorgestelde niveau 
een gevaar voor het milieu vormen. Het 
voorlopige maximale milieugehalte geldt 
voor een bepaalde termijn van ten hoogste 
vijf jaar. Deze termijn kan eenmalig met 
ten hoogste twee jaar worden verlengd 
wanneer aangetoond is dat het lopende 
wetenschappelijk onderzoek daardoor kan 
worden voltooid.
4. Er wordt geen voorlopig maximaal 
milieugehalte vastgesteld wanneer uit een 
advies overeenkomstig artikel 4 of 10 
blijkt dat dit niet nodig is om het milieu te 
beschermen.
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5. In elk van de volgende gevallen wordt 
de toediening van een stof aan 
voedselproducerende dieren op grond van 
een advies overeenkomstig artikel 4 of 10 
verboden:
a) wanneer het gebruik van een 
farmacologisch werkzame stof bij 
voedselproducerende dieren een 
onaanvaardbaar gevaar voor het milieu 
vormt;
b) wanneer met betrekking tot residuen 
van een stof geen definitieve conclusie 
kan worden getrokken omtrent het risico 
voor de milieuveiligheid.
6. Wanneer dit nodig blijkt om het milieu 
te beschermen, worden bij de indeling 
voorwaarden en beperkingen vermeld 
voor het gebruik of de toepassing van een 
in geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik toegepaste farmacologisch 
werkzame stof waarvoor een maximaal 
milieugehalte geldt of waarvoor geen 
maximaal milieugehalte is vastgesteld.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil een consistente aanpak waarborgen, verspilling van middelen voorkomen 
en de procedure voor de milieurisicobeoordelingen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik vereenvoudigen.

Amendement 75
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Versnelde procedure voor een advies van 

het bureau
In specifieke gevallen, wanneer voor een 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
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gebruik of een biocide een dringende 
toelating noodzakelijk is om de 
gezondheid van mens of dier of het 
dierenwelzijn te beschermen, kan de 
Commissie, eenieder die overeenkomstig 
artikel 3 om een advies heeft verzocht of 
een lidstaat, het bureau verzoeken een
versnelde beoordelingsprocedure toe te 
passen voor de maximumwaarde voor 
residuen van een farmacologisch 
werkzame stof in de betrokken producten.
De vorm en inhoud van dit verzoek 
worden vastgesteld door de Commissie 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
12, lid 1.
Ongeacht de bepalingen van artikel 9, lid 
2, en artikel 8, lid 2, zorgt het bureau 
ervoor dat het comité zijn advies kan 
uitbrengen binnen 150 dagen na 
ontvangst van het verzoek.

Or. es

Motivering

Er moet worden voorzien in een versnelde procedure voor bijzonder dringende gevallen waarbij 
moet worden gereageerd op een ernstige ziekte die niet kan worden behandeld met toegestane 
geneesmiddelen en die ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid of het welzijn van de 
veestapel. De gemeenschappelijke procedure voor de vaststelling van maximumwaarden voor 
residuen belemmert een snelle reactie op de ziekte. 

Amendement 76
Avril Doyle

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
het advies van het bureau als bedoeld in 
artikel 4, artikel 9, lid 1, of artikel 10, stelt 
de Commissie een ontwerpverordening op 
met het oog op de in artikel 13 bedoelde 
indeling. De Commissie stelt eveneens een
ontwerpverordening op binnen dertig 
dagen na ontvangst van de uitkomst van 

1. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
het advies van het bureau als bedoeld in 
artikel 4, artikel 9, lid 1, of artikel 10, stelt 
de Commissie ontwerpverordeningen op 
met het oog op de in artikel 13 bedoelde 
indeling. De Commissie stelt eveneens 
ontwerpverordeningen op binnen dertig 
dagen na ontvangst van de uitkomst van 
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een stemming door de Gemeenschap ten 
gunste van de vaststelling van een 
maximumwaarde voor residuen in de 
Codex Alimentarius als bedoeld in 
artikel 13, lid 3.

een stemming door de Gemeenschap ten 
gunste van de vaststelling van een 
maximumwaarde voor residuen in de 
Codex Alimentarius als bedoeld in 
artikel 13, lid 3.

Indien de ontwerpverordening afwijkt van 
het advies van het bureau, geeft de 
Commissie een gedetailleerde uiteenzetting 
van de redenen voor de afwijkingen.

Indien de ontwerpverordeningen afwijken
van het advies van het bureau, geeft de 
Commissie een gedetailleerde uiteenzetting 
van de redenen voor de afwijkingen.

Or. en

Motivering

Hier wordt het meervoud gebruikt om zowel maximumwaarden voor residuen als 
milieugrenswaarden aan te geven.

Amendement 77
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen dertig dagen na ontvangst van het 
advies van het bureau als bedoeld in 
artikel 4, artikel 9, lid 1, of artikel 10, stelt 
de Commissie een ontwerpverordening op 
met het oog op de in artikel 13 bedoelde 
indeling. De Commissie stelt eveneens een 
ontwerpverordening op binnen dertig 
dagen na ontvangst van de uitkomst van
een stemming door de Gemeenschap ten 
gunste van de vaststelling van een 
maximumwaarde voor residuen in de 
Codex Alimentarius als bedoeld in 
artikel 13, lid 3. 

1. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
het advies van het bureau als bedoeld in 
artikel 4, artikel 9, lid 1, of artikel 10, stelt 
de Commissie een ontwerpverordening op 
met het oog op de in artikel 13 bedoelde 
indeling. De Commissie stelt eveneens een 
ontwerpverordening op binnen dertig 
dagen na ontvangst van een 
maximumwaarde voor residuen die door 
de Codex Alimentarius-Commissie zonder 
bezwaar van de Gemeenschap is 
aangenomen, als bedoeld in artikel 13, lid 
3.

Indien de ontwerpverordening afwijkt van 
het advies van het bureau, geeft de 
Commissie een gedetailleerde 
uiteenzetting van de redenen voor de 
afwijkingen.

Or. es
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Amendement 78
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien het bureau om advies is 
verzocht en de ontwerpverordening van 
dit advies afwijkt, geeft de Commissie een 
gedetailleerde uiteenzetting van de 
redenen voor de afwijkingen. 

Or. es

Motivering

Voor de duidelijkheid moet de tweede alinea van artikel 14, lid 1, een nieuw, afzonderlijk lid 
worden.

Amendement 79
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde verordening wordt 
door de Commissie volgens de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure goedgekeurd 
binnen dertig dagen na het einde van de 
regelgevingsprocedure. 

2. De in lid 1 bedoelde verordening wordt 
door de Commissie volgens de in artikel 
20, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing goedgekeurd binnen negentig
dagen na het einde van de 
regelgevingsprocedure.

Or. en

Motivering

De regelgevingsprocedure met toetsing lijkt hier op haar plaats. De termijn moet worden 
verlengd om ervoor te zorgen dat het EP zijn rol adequaat kan vervullen.
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Amendement 80
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 bedoelde verordening 
wordt door de Commissie volgens de in 
artikel 20, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure goedgekeurd 
binnen dertig dagen na het einde van de 
regelgevingsprocedure. 

Or. es

Motivering

Aangezien lid 1 van dit artikel gesplitst is, wordt het vroegere lid 2 nu 2 bis.

Amendement 81
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Bij de versnelde procedure als 
bedoeld in artikel 13 bis, stelt de 
Commissie de in lid 1 bedoelde 
verordening vast binnen 15 dagen na 
beëindiging van de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure.

Or. es

Motivering

Dit lid wordt toegevoegd als gevolg van de invoering van de spoedprocedure.
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Amendement 82
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Analysemethoden Schrappen
Het bureau raadpleegt de overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 882/2004 door de 
Commissie aangewezen communautaire 
referentielaboratoria voor 
laboratoriumanalyse van residuen over 
geschikte analysemethoden voor het 
opsporen van residuen van 
farmacologisch werkzame stoffen 
waarvoor overeenkomstig artikel 13 
maximumwaarden voor residuen zijn 
vastgesteld. Het bureau stelt deze 
methoden ter beschikking aan de 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 882/2004 aangewezen communautaire 
referentielaboratoria en nationale 
referentielaboratoria.

Or. es

Motivering

Dit artikel moet worden verplaatst en opgenomen als artikel 18 onder titel IV - Slotbepalingen. 

Amendement 83
Marios Matsakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bureau raadpleegt de overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 882/2004 door de 
Commissie aangewezen communautaire 
referentielaboratoria voor 
laboratoriumanalyse van residuen over 
geschikte analysemethoden voor het 
opsporen van residuen van farmacologisch 

Het bureau raadpleegt de overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 882/2004 door de 
Commissie aangewezen communautaire 
referentielaboratoria voor 
laboratoriumanalyse van residuen over 
geschikte en geharmoniseerde 
analysemethoden voor het opsporen van 
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werkzame stoffen waarvoor 
overeenkomstig artikel 13 
maximumwaarden voor residuen zijn 
vastgesteld. Het bureau stelt deze 
methoden ter beschikking aan de 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 882/2004 aangewezen communautaire 
referentielaboratoria en nationale 
referentielaboratoria.

residuen van farmacologisch werkzame 
stoffen waarvoor overeenkomstig 
artikel 13 maximumwaarden voor residuen 
zijn vastgesteld. Het bureau stelt deze 
methoden ter beschikking aan de 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 882/2004 aangewezen communautaire 
referentielaboratoria en nationale 
referentielaboratoria.

Or. en

Amendement 84
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen de invoer en het in de 
handel brengen van levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong niet om redenen die 
verband houden met maximumwaarden 
voor residuen verbieden of belemmeren 
wanneer aan deze verordening en haar 
uitvoeringsmaatregelen is voldaan.

De lidstaten verbieden de invoer en het in 
de handel brengen van levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong die residuen van 
farmacologisch werkzame stoffen 
bevatten die niet overeenkomstig 
artikel 13, lid 2, onder a), b) of c), zijn 
ingedeeld.

Or. fr

Motivering

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.
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Amendement 85
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verkeer van levensmiddelen 

De lidstaten mogen de invoer en het in de 
handel brengen van levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong niet om redenen die 
verband houden met maximumwaarden 
voor residuen verbieden of belemmeren 
wanneer aan deze verordening en haar 
uitvoeringsmaatregelen is voldaan.

Indien de wetenschappelijke 
basisgegevens over de betrokken stof 
beschikbaar zijn, verzoekt de Commissie 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid een risicobeoordeling uit 
te voeren om te bepalen of de 
actiedrempels afdoende zijn om de 
gezondheid van de mens te beschermen. 
De Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid brengt binnen 
210 dagen na ontvangst van een dergelijk 
verzoek advies uit aan de Commissie.

Or. es

Gebaseerd op artikel 18, lid 2, van het Commissievoorstel

Motivering

Aangezien dit een kwestie van algemene aard is, is het zinvoller dit onder deze titel op te nemen.
De actiedrempels zijn niet enkel risicomanagementinstrumenten voor ingevoerde 
levensmiddelen, ze vervullen ook een belangrijke rol bij de interne handel. Daarom moet de 
lidstaten specifiek worden verzocht het verkeer van levensmiddelen die aan de bepalingen van 
deze verordening voldoen, niet te belemmeren (door zich te beroepen op maximumwaarden voor 
residuen of actiedrempels).

Artikel 16 en artikel 18 verwisselen van plaats - zie amendement 95 op artikel 18.

Amendement 86
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vaststellen van tolerantieniveaus voor 
geïmporteerde goederen mag niet leiden 
tot beheersmaatregelen die gunstiger zijn 
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voor producenten uit derde landen dan 
voor de Europese producenten wanneer 
laatstgenoemden onderworpen zijn aan 
een totaal verbod op het gebruik van 
geneesmiddelen en op de aanwezigheid 
van residuen in levensmiddelen.
Bijgevolg moet de invoer van goederen uit 
derde landen die residuen van stoffen 
bevatten waarvan het gebruik in de 
Europese Unie verboden is, worden 
verboden in het belang van de 
volksgezondheid. 

Or. fr

Motivering

Nifursol en andere producten op basis van arseen, die in de EU verboden zijn maar in de VS 
algemeen worden gebruikt, met name ter bestrijding van histomoniasis bij kalkoenen, kunnen als 
voorbeeld worden geciteerd. Terwijl EU-kalkoentelers momenteel geen enkel geneesmiddel 
tegen histomoniasis mogen gebruiken, is de invoer uit de VS of Brazilië van vlees van kalkoenen 
waaraan nifursol of andere producten op basis van arseen zijn toegediend wel toegelaten, wat 
nadelig is voor de Europese producenten.

Amendement 87
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Gebruik van niet ingedeelde stoffen

Het is in de Gemeenschap verboden 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik met farmacologisch werkzame 
stoffen die niet in de bijlage zijn 
opgenomen, aan voedselproducerende 
dieren toe te dienen, behalve in geval van 
klinische proeven die door de bevoegde 
nationale instanties zijn aanvaard na 
kennisgeving of goedkeuring ervan 
overeenkomstig de geldende wetgeving en 
die niet tot gevolg hebben dat 
levensmiddelen, die worden verkregen van 
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dieren die voor dergelijke proeven worden 
gebruikt, residuen bevatten die gevaar 
opleveren voor de gezondheid van de 
mens.

Or. en

Amendement 88
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Titel III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ACTIEDREMPELS Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. fr

Amendement 89
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 17  – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de artikelen 4 t/m 8 vermelde 
beginselen van de risicobeoordeling 
moeten in acht worden genomen om een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
te waarborgen.

Or. en

Amendement 90
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De actiedrempels worden regelmatig De actiedrempels worden heroverwogen in 
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heroverwogen in het licht van de 
technologische vooruitgang.

het licht van nieuwe gegevens betreffende 
de bescherming van de menselijke 
gezondheid en de voedselketen.

Or. fr

Motivering

De minimumwaarden voor de opsporing van residuen, die in het voorstel voor een verordening 
'actiedrempels' worden genoemd, moeten worden herzien telkens dit gezien de wetenschappelijke 
vooruitgang noodzakelijk is, met name wanneer stoffen worden gedetecteerd die een risico 
inhouden voor de volksgezondheid.

Amendement 91
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De actiedrempels worden regelmatig 
heroverwogen in het licht van de 
technologische vooruitgang.

De actiedrempels worden regelmatig 
heroverwogen in het licht van de 
technologische vooruitgang en van nieuwe 
gegevens waarmee bij de beoordeling van 
volksgezondheidsrisico's rekening moet 
worden gehouden.

Or. fr

Motivering

Volksgezondheidsrisico's zijn factoren waarmee bij de vaststelling van actiedrempels rekening 
moet worden gehouden. Bijgevolg is technologische vooruitgang niet de enige factor waarmee 
bij de herziening van de actiedrempels rekening moet worden gehouden.

Amendement 92
Marios Matsakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De actiedrempels worden regelmatig De actiedrempels worden regelmatig 
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heroverwogen in het licht van de 
technologische vooruitgang.

heroverwogen in het licht van de 
technologische vooruitgang en/of van 
nieuwe gegevens betreffende de 
bescherming van de menselijke 
gezondheid en de voedselketen.

Or. en

Amendement 93
María Sornosa Martínez

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De actiedrempels worden regelmatig 
heroverwogen in het licht van de 
technologische vooruitgang.

De actiedrempels worden regelmatig 
heroverwogen in het licht van de 
technologische en wetenschappelijke
vooruitgang.

Or. es

Motivering

Er moet ook rekening worden gehouden met de wetenschappelijke vooruitgang. Dit artikel wordt 
artikel 15.

Amendement 94
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 17  – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
die farmacologisch werkzame stoffen 
bevatten waarvoor geen 
maximumwaarden voor residuen zijn 
vastgesteld, mogen niet in de handel 
worden gebracht. Dit verbod geldt ook 
wanneer speciale opsporingsgrenzen zijn 
vastgesteld voor stoffen die onder andere 
communautaire voorschriften vallen en 
deze opsporingsgrenzen worden 



AM\705998NL.doc 53/61 PE400.626v01-00

NL

overschreden.

Or. en

Motivering

Het valt te vermoeden dat het bij de vaststelling van grenswaarden volgens deze bepaling zeer 
sterk gaat om handelsaspecten. Dit moet niet per se worden afgekeurd, maar de essentiële 
beginselen die gelden voor de risicobeoordeling en de gezondheidsbescherming, moeten ook in 
deze gevallen overeind blijven. 

Amendement 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Methoden voor de vaststelling van 
actiedrempels 

Verkeer van levensmiddelen

1. De actiedrempels worden gebaseerd op 
het gehalte van een analyt in een monster, 
dat door een overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 882/2004 aangewezen 
referentielaboratorium met een 
overeenkomstig de communautaire 
voorschriften gevalideerde 
analysemethode kan worden vastgesteld 
en bevestigd. Met het oog hierop wordt de 
Commissie door het desbetreffende 
communautaire referentielaboratorium 
geadviseerd over de prestaties van 
analysemethoden.

De lidstaten mogen de invoer en het in de 
handel brengen van levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong niet om redenen die 
verband houden met maximumwaarden 
voor residuen verbieden of belemmeren 
wanneer aan deze verordening en haar 
uitvoeringsmaatregelen is voldaan.

2. De Commissie kan de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid 
verzoeken een risicobeoordeling uit te 
voeren om te bepalen of de actiedrempels 
afdoende zijn om de menselijke 
gezondheid te beschermen. De Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid brengt 
binnen 210 dagen na ontvangst van een 
dergelijk verzoek advies uit aan de 
Commissie. 
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3. De risicobeoordeling houdt rekening 
met de door de Commissie in overleg met 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid vast te stellen 
voorschriften. 
Deze voorschriften, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 21, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. es

Artikel 16 van het Commissievoorstel

Motivering

Om meer veiligheid te waarborgen bij om het even welke actiedrempels die worden vastgesteld, 
moet (niet 'kan') de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid om een advies 
verzoeken voor alle stoffen waarvoor een actiedrempel is vastgesteld, indien er 
wetenschappelijke basisgegevens beschikbaar zijn.

Artikel 16 en artikel 18 verwisselen van plaats - zie amendement 85 op artikel 16.

Amendement 96
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De actiedrempels worden gebaseerd op 
het gehalte van een analyt in een monster, 
dat door een overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 882/2004 aangewezen 
referentielaboratorium met een 
overeenkomstig de communautaire 
voorschriften gevalideerde analysemethode 
kan worden vastgesteld en bevestigd. Met 
het oog hierop wordt de Commissie door 
het desbetreffende communautaire 
referentielaboratorium geadviseerd over de 
prestaties van analysemethoden.

1. De actiedrempels worden gebaseerd op 
het gehalte van een analyt in een monster, 
dat door een overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 882/2004 aangewezen 
referentielaboratorium met een 
overeenkomstig de communautaire 
voorschriften gevalideerde analysemethode 
op zijn minst moet worden vastgesteld en 
bevestigd. Met het oog hierop wordt de 
Commissie door het desbetreffende 
communautaire referentielaboratorium 
geadviseerd over de prestaties van 
analysemethoden.
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Or. fr

Motivering

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.

Amendement 97
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt de actiedrempels 
vast na beoordeling van het risico van de 
aanwezigheid van de stof en residuen 
ervan in producten van dierlijke 
oorsprong. 

Or. fr

Motivering

De actiedrempels moeten niet alleen worden vastgesteld op basis van het opsporingsvermogen 
van laboratoria maar ook op basis van een risicobeoordeling. Zo kan iets worden gedaan aan de 
onvoorziene en onvermijdelijke aanwezigheid van residuen (als gevolg van verontreiniging door 
het milieu of als gevolg van de aanwezigheid van een natuurlijke metaboliet in het dier - zie 
overweging 21) die geen risico voor de volksgezondheid vormen en waarvoor de blootstelling 
van de consument verwaarloosbaar is, maar die kunnen worden opgespoord in levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong zonder dat er een maximumwaarde voor residuen is vastgesteld.
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Amendement 98
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid 
verzoeken een risicobeoordeling uit te 
voeren om te bepalen of de actiedrempels 
afdoende zijn om de menselijke 
gezondheid te beschermen. De Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid brengt 
binnen 210 dagen na ontvangst van een 
dergelijk verzoek advies uit aan de 
Commissie.

Schrappen

Or. fr

Motivering

In overeenstemming met amendement 96 op artikel 18, lid 1.

Amendement 99
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid 
verzoeken een risicobeoordeling uit te 
voeren om te bepalen of de actiedrempels 
afdoende zijn om de menselijke 
gezondheid te beschermen. De Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid brengt 
binnen 210 dagen na ontvangst van een 
dergelijk verzoek advies uit aan de 
Commissie.

2. De Commissie verzoekt de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid een 
risicobeoordeling uit te voeren om te 
bepalen of de actiedrempels afdoende zijn 
om de menselijke gezondheid te 
beschermen. De Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid brengt binnen 210 dagen 
na ontvangst van een dergelijk verzoek 
advies uit aan de Commissie.

Or. fr
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Motivering

De actiedrempels moeten niet alleen worden vastgesteld op basis van het opsporingsvermogen 
van laboratoria maar ook op basis van een risicobeoordeling. Zo kan iets worden gedaan aan de 
onvoorziene en onvermijdelijke aanwezigheid van residuen (als gevolg van verontreiniging door 
het milieu of als gevolg van de aanwezigheid van een natuurlijke metaboliet in het dier - zie 
overweging 21) die geen risico voor de volksgezondheid vormen en waarvoor de blootstelling 
van de consument verwaarloosbaar is, maar die kunnen worden opgespoord in levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong zonder dat er een maximumwaarde voor residuen is vastgesteld.

Amendement 100
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risicobeoordeling houdt rekening 
met de door de Commissie in overleg met 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid vast te stellen 
voorschriften.

Schrappen

Or. fr

Motivering

In overeenstemming met amendement 96 op artikel 18, lid 1.

Amendement 101
Marios Matsakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De risicobeoordeling houdt rekening met 
de door de Commissie in overleg met de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
vast te stellen voorschriften.

3. De risicobeoordeling houdt rekening met 
de door de Commissie in overleg met de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
vast te stellen relevante wetenschappelijke 
voorschriften.

Or. en
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Amendement 102
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
In de handel brengen

Als de maximumwaarden voor residuen of 
de overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde actiedrempels worden 
overschreden, wordt het product niet als 
levensmiddel in de handel gebracht, tot 
levensmiddelen verwerkt of daarmee 
vermengd.

Or. en

Motivering

Voor het geval van overschrijding van maximumwaarden voor residuen of actiedrempels moet 
een rechtsgevolg worden bepaald. Een verbod op het in de handel brengen en vermengen met 
levensmiddelen lijkt een passende maatregel, die het voor de inspectiediensten gemakkelijker 
maakt ter plaatse een beslissing te nemen.

Amendement 103
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
1. Wanneer controles worden uitgevoerd 
op levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
en de resultaten van de analyses de 
aanwezigheid bevestigen van een 
farmacologisch werkzame stof die niet 
overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder a), 
b) of c) is ingedeeld, in een hoeveelheid 
die gelijk is aan of hoger dan de 
actiedrempel, wordt de desbetreffende 
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partij geacht niet in overeenstemming met 
de Gemeenschapswetgeving te zijn.
2. Wanneer de resultaten van de analyses 
op levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
onder de actiedrempels liggen, worden de 
producten tot de voedselketen toegelaten. 
De bevoegde instantie houdt de resultaten 
bij voor het geval van herhaling. Wanneer 
de resultaten van analyses op producten 
van dezelfde oorsprong een terugkerend 
patroon vertonen dat wijst op een 
mogelijk probleem, brengt de bevoegde 
instantie de Commissie en de andere 
lidstaten in het Permanent Comité voor de 
voedselketen en de diergezondheid 
hiervan op de hoogte. De Commissie 
brengt deze kwestie onder de aandacht 
van de bevoegde instantie van het land of 
de landen van oorsprong en doet passende 
voorstellen.
3. De gedetailleerde voorschriften ter zake 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 21 bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.

Or. fr

Motivering

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire des 
aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités inférieur, 
égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé humaine, il faut 
autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels on retrouve des 
résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est cohérent avec 
l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la commercialisation 
d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de substances 
pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé humaine et pour 
lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas de limite maximale 
de résidus fixée.
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Amendement 104
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen [zestig] dagen na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie volgens de in artikel 
20, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure 
een verordening vast betreffende de 
farmacologisch werkzame stoffen en hun 
indeling ten aanzien van maximumwaarden 
voor residuen overeenkomstig de bijlagen I 
tot en met IV bij Verordening (EEG) nr. 
2377/90. 

Binnen [negentig] dagen na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie volgens de in artikel 
20, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure 
een verordening vast betreffende de 
farmacologisch werkzame stoffen en hun 
indeling ten aanzien van maximumwaarden 
voor residuen overeenkomstig de bijlagen I 
tot en met IV bij Verordening (EEG) nr. 
2377/90. 

Or. en

Motivering

Het gaat om de opstelling van de bijlage bij deze verordening. Daarvoor moet de 
regelgevingsprocedure met toetsing gelden. 

Amendement 105
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verordening (EEG) nr. 2377/90 wordt
ingetrokken.

1. Verordening (EEG) nr. 2377/90 en 
Beschikking 2005/34/EG worden
ingetrokken. 

Beschikking 2002/657/EG wordt als volgt 
gewijzigd: 
a) artikel 4 wordt ingetrokken; 
b) de term 'minimaal vereiste 
prestatielimieten (MRPL's)' wordt 
vervangen door de term 'actiedrempels'.

Or. fr



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

NL

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met vorige amendementen die tot doel hebben het begrip 
'tolerantieniveaus' te schrappen.

Bijgevolg moet ook Beschikking 2005/34/EG, die voorzag in een tolerantieniveau voor residuen 
van bepaalde in ingevoerde levensmiddelen gedetecteerde verboden stoffen, worden ingetrokken.

Bovendien moet de term 'actiedrempels' in de plaats komen van de term 'minimaal vereiste 
prestatielimieten (MRPL's)' in Beschikking 2002/657/EG om te waarborgen dat de gebruikte 
terminologie dezelfde is als in de toekomstige verordening betreffende maximumwaarden voor 
residuen.

Amendement 106
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 23  – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschikking 2002/657/EG en Beschikking 
2005/34/EG van de Commissie vervallen 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening. Alle nieuwe 
verordeningen die worden goedgekeurd, 
moeten voldoen aan de
risicobeoordelingscriteria van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

In de twee genoemde beschikkingen zijn zogeheten minimaal vereiste prestatielimieten (MRPL's) 
vastgesteld voor farmacologisch werkzame stoffen waarvoor geen maximumwaarden voor 
residuen zijn vastgesteld, met name voor stoffen die niet als diergeneesmiddelen worden 
gebruikt, of voor stoffen die hier verboden zijn, maar in het buitenland volstrekt legaal worden 
gebruikt. De beschikkingen inzake de MRPL's dienen met het oog op het nieuwe rechtskader (zie 
met name artikel 17 e.v.) te worden aangepast. Er moet worden voorzien in een 
overgangsperiode.
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