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Poprawka 18
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W wyniku postępu naukowo-
technicznego możliwe jest wykrycie 
pozostałości weterynaryjnych produktów 
leczniczych w środkach spożywczych w 
coraz mniejszych ilościach.

(1) W wyniku postępu naukowo-
technicznego możliwe jest wykrycie 
dotychczas niebadanych pozostałości 
weterynaryjnych produktów leczniczych w 
środkach spożywczych oraz ich 
oznaczanie w coraz niższych stężeniach.

Or. pl

Uzasadnienie

Istota postępu naukowego w tej dziedzinie polega na pojawiających się możliwościach 
pomiaru coraz mniejszych stężeń danych substancji farmakologicznych w tkankach 
zwierzęcych, gdyż zwiększa się czułość pomiaru, oraz na stworzeniu możliwości wykrywania 
dotychczas niewykrywanych związków. Obserwowany postęp ma charakter ilościowy oraz 
jakościowy. Nowe sformułowanie tego punktu preambuły bardziej oddaje istotę zmian w 
wykrywaniu pozostałości leków weterynaryjnych.

Poprawka 19
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W celu ochrony zdrowia publicznego 
najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości należy ustanawiać zgodnie z 
ogólnie przyjętymi zasadami oceny 
bezpieczeństwa, uwzględniając zagrożenia 
toksykologiczne, ryzyko zanieczyszczenia 
środowiska oraz niezamierzone skutki 
mikrobiologiczne i farmakologiczne tych 
pozostałości. Powinno się również 
uwzględnić inne naukowe oceny 
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bezpieczeństwa rzeczonych substancji, 
dokonane przez organizacje 
międzynarodowe lub komitety naukowe 
działające w obrębie Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta kładzie większy nacisk w rozporządzeniu na ochronę zdrowia.

Poprawka 20
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu ochrony zdrowia człowieka 
najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości należy ustanawiać zgodnie z 
ogólnie przyjętymi zasadami oceny 
bezpieczeństwa, uwzględniając zagrożenia 
toksykologiczne, ryzyko zanieczyszczenia 
środowiska oraz niezamierzone skutki 
mikrobiologiczne i farmakologiczne tych 
pozostałości.

skreślony

Or. en

Poprawka 21
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wspólnota przyczynia się w ramach 
Kodeksu Żywnościowego do opracowania 
międzynarodowych standardów 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości, jednocześnie gwarantując, że 

(20) Wspólnota przyczynia się w ramach 
Kodeksu Żywnościowego do opracowania 
międzynarodowych standardów 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości farmaceutyków 
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nie wpłynie to niekorzystnie na wysoki 
poziom ochrony zdrowia człowieka 
przyjęty we Wspólnocie. Wspólnota 
powinna zatem przejąć bez 
przeprowadzania dodatkowych ocen 
ryzyka najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości zawarte w Kodeksie, które 
wcześniej poparła podczas posiedzenia 
Komisji Kodeksu Żywnościowego. 
Przyczyni się to do dalszego zwiększenia 
spójności pomiędzy standardami 
międzynarodowymi a prawodawstwem 
wspólnotowym w odniesieniu do 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości w żywności.

weterynaryjnych w żywności, jednocześnie 
gwarantując, że nie wpłynie to 
niekorzystnie na wysoki poziom ochrony 
zdrowia człowieka przyjęty we 
Wspólnocie. Wspólnota powinna zatem 
przejąć bez przeprowadzania dodatkowych 
ocen ryzyka najwyższe dopuszczalne 
poziomy pozostałości zawarte w Kodeksie, 
które wcześniej poparła podczas 
posiedzenia Komisji Kodeksu 
Żywnościowego. Przyczyni się to do 
dalszego zwiększenia spójności pomiędzy 
standardami międzynarodowymi a 
prawodawstwem wspólnotowym w 
odniesieniu do najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
farmaceutyków weterynaryjnych w 
żywności

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka poprawia przejrzystość tekstu.

Poprawka 22
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wspólnota przyczynia się w ramach 
Kodeksu Żywnościowego do opracowania 
międzynarodowych standardów 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości, jednocześnie gwarantując, że 
nie wpłynie to niekorzystnie na wysoki 
poziom ochrony zdrowia człowieka 
przyjęty we Wspólnocie. Wspólnota 
powinna zatem przejąć bez 
przeprowadzania dodatkowych ocen 
ryzyka najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości zawarte w Kodeksie, które 

(20) Wspólnota przyczynia się w ramach 
Kodeksu Żywnościowego do opracowania
międzynarodowych standardów 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości, jednocześnie gwarantując, że 
nie wpłynie to niekorzystnie na wysoki 
poziom ochrony zdrowia człowieka 
przyjęty we Wspólnocie. Wspólnota 
powinna zatem przejąć najwyższe 
dopuszczalne poziomy pozostałości 
zawarte w Kodeksie, które wcześniej 
poparła podczas posiedzenia Komisji 
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wcześniej poparła podczas posiedzenia 
Komisji Kodeksu Żywnościowego. 
Przyczyni się to do dalszego zwiększenia 
spójności pomiędzy standardami 
międzynarodowymi a prawodawstwem 
wspólnotowym w odniesieniu do 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości w żywności.

Kodeksu Żywnościowego - z 
zastrzeżeniem przeglądu substancji 
niedopuszczonych do obrotu w UE oraz 
efektów synergii i skumulowanych 
skutków stosowania konkretnych 
substancji uznawanych za niebezpieczne 
dla zdrowia człowieka. Przyczyni się to do 
dalszego zwiększenia spójności pomiędzy 
standardami międzynarodowymi a 
prawodawstwem wspólnotowym w 
odniesieniu do najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości w 
żywności, bez uszczerbku dla poziomu 
ochrony wymaganego w przypadku 
wydania pozwolenia we Wspólnocie.
Komisja przed osiągnięciem porozumienia 
angażuje formalnie Parlament Europejski 
w procedurę.

Or. en

Poprawka 23
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
882/2004 środki spożywcze podlegają 
kontroli pozostałości substancji czynnych 
farmakologicznie. Nawet gdy limity 
pozostałości dla takich substancji nie 
zostały określone zgodnie z tym 
rozporządzeniem, pozostałości takich 
substancji mogą pojawić się z powodu 
zanieczyszczenia środowiska lub w wyniku 
naturalnej przemiany materii u zwierząt. 
Metody laboratoryjne umożliwiają 
wykrycie takich pozostałości na coraz 
niższych poziomach. Państwa 
członkowskie stosują różne metody 
kontroli takich pozostałości.

(21) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
882/2004 środki spożywcze podlegają 
kontroli na obecność pozostałości 
substancji czynnych farmakologicznie. 
Nawet gdy limity pozostałości dla takich 
substancji nie zostały określone zgodnie z 
tym rozporządzeniem, pozostałości takich 
substancji mogą pojawić się z powodu 
zanieczyszczenia środowiska lub w wyniku 
naturalnej przemiany materii u zwierząt. 
Metody laboratoryjne umożliwiają 
wykrycie takich pozostałości w coraz 
niższych stężeniach. Państwa 
członkowskie stosują różne metody 
kontroli takich pozostałości.

Or. pl
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Uzasadnienie

  Poprawka zwiększa przejrzystość tekstu.

Poprawka 24
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ułatwienia handlu 
wewnątrzwspólnotowego oraz przywozu 
Wspólnota powinna stworzyć procedury 
dotyczące ustalenia punktów odniesienia 
dla kontroli na takich poziomach stężeń 
pozostałości, które z jednej strony dzięki 
metodom analityki laboratoryjnej można 
wykryć, a które z drugiej strony w świetle 
dostępnych danych naukowych nie są 
szkodliwe dla człowieka. 

W celu ułatwienia handlu 
wewnątrzwspólnotowego oraz przywozu 
Wspólnota powinna stworzyć procedury 
dotyczące ustalenia punktów odniesienia 
dla kontroli na takich poziomach stężeń 
pozostałości, które dzięki metodom 
analityki laboratoryjnej można wykryć, bez 
uszczerbku dla wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi we Wspólnocie.
Ustalenie punktów odniesienia dla 
kontroli nie powinno jednak w żadnej 
mierze stanowić przyzwolenia dla 
nielegalnego stosowania substancji 
niedopuszczonych do obrotu w leczeniu 
zwierząt, od których lub z których 
pozyskuje się żywność. Wszelkie 
pozostałości takich substancji w żywności 
są bowiem niepożądane.

Or. es

Uzasadnienie

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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Poprawka 25
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – część wprowadzająca i litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zasady i procedury w celu ustanowienia: 

(1) Z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywności niniejsze rozporządzenie 
ustanawia zasady i procedury w celu 
ustanowienia: 

(a) najwyższy dopuszczalny poziom
pozostałości substancji czynnych 
farmakologicznie, których obecność 
dopuszcza się w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego („najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości”); 

(a) najwyższego dopuszczalnego poziomu
pozostałości substancji czynnych 
farmakologicznie zawartych w 
weterynaryjnym produkcie leczniczym lub 
w produkcie biobójczym stosowanym w 
hodowli zwierząt, których obecność 
dopuszcza się w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego („najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości”); 

Or. es

Uzasadnienie

Zmiana w ustępie pierwszym ma przypominać o ogólnym celu omawianego rozporządzenia, 
jakim jest ochrona zdrowia publicznego.
Zmiana w literze (a) lepiej określa obie kategorie substancji, do których będzie mieć 
zastosowanie pojęcie najwyższy dopuszczalny poziom.

Poprawka 26
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 - ustęp 1 - litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) najwyższy dopuszczalny poziom
pozostałości substancji czynnych 
farmakologicznie, których obecność 
dopuszcza się w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego („najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości”);

(a) najwyższego dopuszczalnego poziomu
pozostałości substancji czynnych 
farmakologicznie, których obecność 
dopuszcza się w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego („najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości”);
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Or. pl

Uzasadnienie

Błąd polskiej wersji tekstu.

Poprawka 27
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poziomów tolerancji na pozostałości 
substancji czynnych farmakologicznie, 
poniżej których wpływ takich substancji 
na zdrowie człowieka uważany jest za 
znikomy (”punkt odniesienia dla 
kontroli”).

(b) w przypadku pozostałości substancji 
czynnych farmakologicznie nieobjętych 
klasyfikacją zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. a), 
b) lub c) – minimalnej zawartości analitu 
w próbce, która musi być przynajmniej 
wykryta i potwierdzona przy pomocy 
metody analitycznej, zatwierdzonej 
zgodnej z wymogami wspólnotowymi, w 
laboratorium referencyjnym 
wyznaczonym zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 882/2004 („punkt odniesienia dla 
kontroli”).

Or. fr

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 28
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poziomów tolerancji na pozostałości 
substancji czynnych farmakologicznie, 
poniżej których wpływ takich substancji 
na zdrowie człowieka uważany jest za 
znikomy (”punkt odniesienia dla 
kontroli”). 

(b) poziomów pozostałości substancji 
czynnych farmakologicznie, ustalonych do 
celów kontroli w odniesieniu do 
określonych substancji, dla których nie 
ustalono zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem najwyższego 
dopuszczalnego poziomu pozostałości 
(„punkty odniesienia dla kontroli”).

Or. es

Uzasadnienie

Zmiana w literze (b) ma wyjaśnić pojęcie punktu odniesienia poprzez podanie bardziej 
precyzyjnej definicji, niezwiązanej z pojęciem wpływu, które można postrzegać jako obniżenie 
wymogów bezpieczeństwa.

Poprawka 29
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera (b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) maksymalnego stężenia pozostałości 
substancji czynnych farmakologicznie, 
poniżej której wpływ takich substancji na 
środowisko uważany jest za znikomy.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 30
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powyższe obejmuje, w miarę potrzeb, 
postanowienia dotyczące stosowania i 
wprowadzania do obrotu substancji 
farmakologicznie czynnych.

Or. en

Uzasadnienie

Sprecyzowanie, zwłaszcza ze względu na treść art. 13.

Poprawka 31
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „zwierzęta, od których lub z których 
pozyskuje się żywność”: oznaczają 
zwierzęta hodowane, chowane, 
utrzymywane poddawane ubojowi lub 
zbierane w celu produkcji żywności.

(b) „zwierzęta, od których lub z których 
pozyskuje się żywność”: oznaczają 
zwierzęta hodowane, chowane, 
utrzymywane i poddawane ubojowi lub 
zbierane w celu produkcji żywności.

Or. pl
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Uzasadnienie

    Usunięcie nieścisłości polskiej wersji tekstu.

Poprawka 32
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „pozostałości substancji czynnych 
farmakologicznie” oznaczają wszystkie 
substancje czynne, których zawartość 
wyrażona jest w mg/kg lub μg/kg wagi w 
stanie surowym, co obejmuje zarówno 
substancje czynne, jak i zaróbki, produkty 
rozpadu oraz ich metabolity, pozostające w 
produktach żywnościowych pochodzenia 
zwierzęcego;

(a) „pozostałości substancji czynnych 
farmakologicznie” oznaczają wszystkie 
substancje czynne, których zawartość 
wyrażona jest w mg/kg lub µg/kg wagi 
produktu w stanie surowym, co obejmuje 
zarówno substancje czynne, jak i zaróbki, 
produkty rozpadu oraz ich metabolity, 
pozostające w produktach żywnościowych 
pochodzenia zwierzęcego;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka  doprecyzowuje parametr definiowany przez artykuł 2 rozporządzenia.

Poprawka 33
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda substancja czynna 
farmakologicznie, przewidziana do 
stosowania w weterynaryjnych produktach 
leczniczych przeznaczonych dla zwierząt, 
od których lub z których pozyskuje się 
żywność, musi uzyskać opinię Europejskiej 
Agencji Leków („Agencji”) dotyczącą 

Każda substancja czynna 
farmakologicznie, przewidziana do 
stosowania w weterynaryjnych produktach 
leczniczych przeznaczonych dla zwierząt, 
od których lub z których pozyskuje się 
żywność, musi uzyskać opinię Europejskiej 
Agencji Leków („Agencji”) dotyczącą 
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najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości, wyrażoną przez Komitet ds. 
Weterynaryjnych Produktów Leczniczych 
(„Komitet”).

najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości oraz ich najwyższego stężenia 
w środowisku, wyrażoną przez Komitet ds. 
Weterynaryjnych Produktów Leczniczych 
(„Komitet”).

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie do niniejszego rozporządzenia ram oceny ryzyka dla środowiska (ERA) 
weterynaryjnych produktów leczniczych umożliwiłoby stosowanie przez europejskie organy 
regulacyjne znormalizowanego podejścia w stosunku do wszystkich substancji czynnych 
stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych niezależnie od tego, czy pochodzące 
od nich leki były poddawane scentralizowanym, czy krajowym procedurom zezwalającym.

Poprawka 34
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda substancja czynna 
farmakologicznie, przewidziana do 
stosowania w weterynaryjnych produktach 
leczniczych przeznaczonych dla zwierząt, 
od których lub z których pozyskuje się 
żywność, musi uzyskać opinię Europejskiej 
Agencji Leków („Agencji”) dotyczącą 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości, wyrażoną przez Komitet ds. 
Weterynaryjnych Produktów Leczniczych 
(„Komitet”).

Za wyjątkiem przypadków, do których ma 
zastosowanie procedura Kodeksu 
Żywnościowego, o której mowa w art. 13 
ust. 3, każda substancja czynna 
farmakologicznie, przewidziana do 
stosowania we Wspólnocie w 
weterynaryjnych produktach leczniczych 
przeznaczonych dla zwierząt, od których 
lub z których pozyskuje się żywność, musi 
uzyskać opinię Europejskiej Agencji
Leków („Agencji”) dotyczącą najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości, 
wyrażoną przez Komitet ds. 
Weterynaryjnych Produktów Leczniczych 
(„Komitet”), ustanowiony odpowiednio w 
art. 55 i 30 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.

W tym celu posiadacz dopuszczenia do 
obrotu weterynaryjnego produktu 
leczniczego zawierającego taką substancję 

W tym celu podmiot składający wniosek o 
dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego 
produktu leczniczego zawierającego taką 
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czynną, podmiot składający wniosek o 
dopuszczenie do obrotu lub podmiot 
zamierzający złożyć wniosek o 
dopuszczenie do obrotu składa wniosek do 
Agencji.

substancję czynną, podmiot zamierzający 
złożyć wniosek o dopuszczenie do obrotu 
lub, w odpowiednich przypadkach, 
posiadacz decyzji o dopuszczeniu do 
obrotu składa wniosek do Agencji. 

Or. es

Uzasadnienie

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

Poprawka 35
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gatunków lub zastosowań 
drugorzędnych wniosek do Agencji mogą 
złożyć inne osoby.

Or. fr

Uzasadnienie

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku drugorzędnych gatunków lub zastosowań, w tym w 
przypadku pszczół, przedsiębiorstwa mogące opracować produkt weterynaryjny wahają się, 
czy składać wniosek dotyczący najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, ze 
względu na złożoność i koszty dokumentacji. Należy dać innym osobom możliwość złożenia 
wniosku dotyczącego najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Gdy poziom taki 
zostanie już ustalony, zachęci to przedsiębiorstwa do opracowania produktu leczniczego.
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Poprawka 36
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Naukowa ocena ryzyka oraz zalecenia w 
odniesieniu do zarządzania ryzykiem są 
formułowane w sposób gwarantujący 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
człowieka, przy jednoczesnym 
zapewnieniu uniknięcia negatywnych 
skutków dla zdrowia ludzi oraz zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, które mogłyby 
wyniknąć z braku dostępności 
odpowiednich weterynaryjnych produktów 
leczniczych.

2. Naukowa ocena ryzyka oraz zalecenia w 
odniesieniu do zarządzania ryzykiem są 
formułowane w sposób gwarantujący 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
człowieka, przy jednoczesnym 
zapewnieniu uniknięcia negatywnych 
skutków dla zdrowia ludzi oraz zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, a także dla 
bezpieczeństwa środowiska, które mogłyby 
wyniknąć z braku dostępności 
odpowiednich weterynaryjnych produktów 
leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

W ten sam sposób, w jaki zostały ustalone NDP w oparciu o wspólnotową procedurę oceny, 
można by ustalić wymogi związane z oceną ryzyka dla środowiska (ERA) (które istniały przed 
2000 r.) substancji czynnych stosowanych w lekach wetrynaryjnych.  Zagwarantowałoby to 
wysoki poziom bezpieczeństwa środowiskowego i uniknięcie zbędnego powielania wysiłków 
przedsiębiorstw produkujących generyki w celu powtarzania całych pakietów danych 
związanych z ryzykiem środowiskowym (czasami łącznie z badaniami wpływu na środowisko i 
dodatkowymi badaniami toksyczności). 

Poprawka 37
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia dostępności 
zarejestrowanych weterynaryjnych 
produktów leczniczych wskazanych do 

Mając na uwadze cel zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i 
uwzględniając zasady określone w art. 6 
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stosowania w schorzeniach mających 
wpływ na gatunki zwierząt, od których lub 
z których pozyskuje się żywność, Komitet 
dokonując naukowej oceny ryzyka i 
przygotowując zalecenia w odniesieniu do 
zarządzania ryzykiem rozważy 
zastosowanie najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości, ustalonych dla 
substancji czynnych dla danego środka 
spożywczego, w odniesieniu do innego 
środka spożywczego uzyskanego z tego 
samego gatunku, lub zastosowanie 
poziomów ustalonych dla określonego 
gatunku lub gatunków w odniesieniu do 
innych gatunków.

oraz w celu zapewnienia dostępności 
zarejestrowanych weterynaryjnych 
produktów leczniczych wskazanych do 
stosowania w schorzeniach mających 
wpływ na gatunki zwierząt, od których lub 
z których pozyskuje się żywność, Komitet,
dokonując naukowej oceny ryzyka i 
przygotowując zalecenia w odniesieniu do 
zarządzania ryzykiem, rozważy 
zastosowanie najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości, ustalonych dla 
substancji czynnych dla danego środka 
spożywczego, w odniesieniu do innego 
środka spożywczego uzyskanego z tego 
samego gatunku, lub zastosowanie 
poziomów ustalonych dla określonego 
gatunku lub gatunków w odniesieniu do 
innych gatunków. Przy ustanawianiu 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości w przypadku ekstrapolacji 
między różnymi gatunkami zwierząt 
stosuje się współczynnik bezpieczeństwa o 
wartości przynajmniej 10.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera wyznaczony we wniosku Komisji cel usprawnienia procedury badań 
poprzez zwiększone zastosowanie ekstrapolacji (tzn. przenoszenia wyników na inne środki 
spożywcze lub gatunki zwierząt) podczas oceny ryzyka. Projekt ten przyczyni się zwłaszcza w 
przypadku mniejszych grup zwierząt (kozy, owce i inne) do zwiększenia dostępności substancji 
czynnych. Zaproponowane w poprawce zmiany mają jedynie na celu zapewnienie 
odpowiedniego obniżenia dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji również w 
przypadku stosowania ekstrapolacji. 

Poprawka 38
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia dostępności W celu zapewnienia dostępności 
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zarejestrowanych weterynaryjnych 
produktów leczniczych wskazanych do 
stosowania w schorzeniach mających 
wpływ na gatunki zwierząt, od których lub 
z których pozyskuje się żywność, Komitet
dokonując naukowej oceny ryzyka i 
przygotowując zalecenia w odniesieniu do 
zarządzania ryzykiem rozważy 
zastosowanie najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości, ustalonych dla 
substancji czynnych dla danego środka 
spożywczego, w odniesieniu do innego 
środka spożywczego uzyskanego z tego 
samego gatunku, lub zastosowanie 
poziomów ustalonych dla określonego 
gatunku lub gatunków w odniesieniu do 
innych gatunków.

zarejestrowanych weterynaryjnych 
produktów leczniczych wskazanych do 
stosowania w schorzeniach mających 
wpływ na gatunki zwierząt, od których lub 
z których pozyskuje się żywność, Agencja, 
uwzględniając we wszystkich przypadkach 
konieczność zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia publicznego,
dokonując naukowej oceny ryzyka i 
przygotowując zalecenia w odniesieniu do 
zarządzania ryzykiem, rozważy:

a) zastosowanie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
ustalonych dla substancji czynnych dla 
danego środka spożywczego lub w 
odniesieniu do innego środka spożywczego 
uzyskanego z tego samego gatunku, lub 
b) zastosowanie najwyższych
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
ustalonych dla substancji czynnych 
ustalonych dla określonego gatunku lub 
gatunków w odniesieniu do innych 
gatunków, lub
c) zastosowanie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
ustalonych dla substancji czynnych dla 
danego środka spożywczego uzyskanego z 
danego gatunku w odniesieniu do innego 
środka spożywczego uzyskanego z innych 
gatunków.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie postępowania przy ekstrapolacji:
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Właściwy powinien być nie Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, ale 
Agencja, ponieważ ekstrapolacja wykracza poza zasięg samej oceny ryzyka, a dotyczy 
również zarządzania ryzykiem (co wykracza poza właściwości komitetu).

Poprawka wyjaśnia również samo pojęcie ekstrapolacji, wskazując, że jej zasięg może 
dotyczyć różnych tkanek, różnych gatunków lub równocześnie różnych gatunków i różnych 
tkanek, nie przynosząc zarazem uszczerbku dla bezpieczeństwa konsumentów.

Poprawka 39
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Po zasięgnięciu opinii Agencji 
Komisja ustanawia zasady stosowania 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości ustalonego dla danego 
środka spożywczego w odniesieniu do 
innego środka spożywczego otrzymanego z 
tego samego gatunku lub stosowania 
poziomu ustalonego dla jednego lub kilku 
gatunków w odniesieniu do innych 
gatunków. Zasady te określają, w jaki 
sposób i w jakich okolicznościach dane 
naukowe dotyczące pozostałości dla 
danego środka spożywczego lub dla 
danego gatunku (danych gatunków) mogą 
być wykorzystane do ustalenia 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości dla innych środków 
spożywczych lub innych gatunków.
Środki mające na celu zmianę innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 20 ust. 3. 

Or. es

Uzasadnienie

Ustanowienie warunków, na jakich Komisja może wprowadzać szczegółowe normy mające na 
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celu stosowanie pojęcia ekstrapolacji.

Poprawka 40
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Naukowa ocena ryzyka uwzględnia 
metabolizm oraz wydzielanie 
farmakologicznie czynnych substancji w 
przypadku poszczególnych gatunków 
zwierząt oraz rodzaj pozostałości i ich 
ilość, która może być spożyta przez 
człowieka w ciągu życia bez widocznego 
wpływu na jego zdrowie; wartość taka 
musi być wyrażona jako dopuszczalne 
dzienne pobranie. Można zastosować 
odmienne podejścia do dopuszczalnego 
dziennego pobrania, jeśli zostaną one 
określone przez Komisję, jak przewidziano 
w art. 12 ust. 1.

1. Naukowa ocena ryzyka uwzględnia 
metabolizm oraz wydzielanie i wydalanie 
farmakologicznie czynnych substancji w 
przypadku poszczególnych gatunków 
zwierząt oraz rodzaj pozostałości i ich 
ilość, która może być spożyta przez 
człowieka w ciągu życia bez widocznego 
wpływu na jego zdrowie; wartość taka 
musi być wyrażona jako dopuszczalne 
dzienne pobranie. Można zastosować 
odmienne podejścia do dopuszczalnego 
dziennego pobrania, jeśli zostaną one 
określone przez Komisję, jak przewidziano 
w art. 12 ust. 1. 

Naukowa ocena ryzyka uwzględnia 
również wpływ wszelkich pozostałości 
substancji czynnych na bezpieczeństwo 
środowiska.

Or. en

Poprawka 41
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Naukowa ocena ryzyka uwzględnia 
metabolizm oraz wydzielanie 
farmakologicznie czynnych substancji w 
przypadku poszczególnych gatunków 
zwierząt oraz rodzaj pozostałości i ich 

1. Naukowa ocena ryzyka uwzględnia 
metabolizm oraz wydzielanie 
farmakologicznie czynnych substancji w 
przypadku poszczególnych gatunków 
zwierząt oraz rodzaj pozostałości i ich 
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ilość, która może być spożyta przez 
człowieka w ciągu życia bez widocznego 
wpływu na jego zdrowie; wartość taka 
musi być wyrażona jako dopuszczalne 
dzienne pobranie. Można zastosować 
odmienne podejścia do dopuszczalnego 
dziennego pobrania, jeśli zostaną one 
określone przez Komisję, jak przewidziano 
w art. 12 ust. 1.

ilość, która może być spożyta przez 
człowieka w ciągu życia bez widocznego 
wpływu na jego zdrowie, ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów synergii i 
skumulowanych skutków stosowania 
różnych substancji farmakologicznie 
czynnych i oddziaływania na szczególnie 
wrażliwe grupy osób; wartość taka musi 
być wyrażona jako dopuszczalne dzienne 
pobranie. Można zastosować odmienne 
podejścia do dopuszczalnego dziennego 
pobrania, jeśli zostaną one określone przez 
Komisję, jak przewidziano w art. 12 ust. 1. 

Ocena ryzyka powinna spełniać zasady 
oceny bezpieczeństwa środków 
spożywczych, określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 178/2002.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności w ustalaniu wartości granicznych dla środków spożywczych 
należy wprowadzić odniesienie do kryteriów bezpieczeństwa właściwych dla całego prawa 
żywnościowego, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002. Rozporządzenie to 
reguluje między innymi uwzględnienie szczególnej podatności określonych grup osób oraz 
uwzględnienie efektu synergii i skumulowanych skutków stosowania. Niniejsza poprawka 
zawiera ponadto wyraźne odniesienie do tych dwóch szczególnie ważnych aspektów.

Poprawka 42
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Naukowa ocena ryzyka uwzględnia 
metabolizm oraz wydzielanie 
farmakologicznie czynnych substancji w 
przypadku poszczególnych gatunków 
zwierząt oraz rodzaj pozostałości i ich 
ilość, która może być spożyta przez 
człowieka w ciągu życia bez widocznego
wpływu na jego zdrowie; wartość taka 

1. Naukowa ocena ryzyka uwzględnia 
metabolizm oraz wydzielanie 
farmakologicznie czynnych substancji w 
przypadku poszczególnych gatunków 
zwierząt oraz rodzaj pozostałości i ich 
ilość, która może być spożyta przez 
człowieka w ciągu życia bez zauważalnego
negatywnego wpływu na jego zdrowie; 
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musi być wyrażona jako dopuszczalne 
dzienne pobranie. Można zastosować 
odmienne podejścia do dopuszczalnego 
dziennego pobrania, jeśli zostaną one 
określone przez Komisję, jak przewidziano 
w art. 12 ust. 1.

wartość taka musi być wyrażona jako 
dopuszczalne dzienne pobranie. Można 
zastosować odmienne podejścia do 
dopuszczalnego dziennego pobrania, jeśli 
zostaną one określone przez Komisję, jak 
przewidziano w art. 12 ust. 1.

Or. pl

Uzasadnienie

Sformułowanie „zauważalny negatywny wpływ” pozwala na dokładniejsze określenie 
ewentualnego zagrożenia zdrowia niż użyte słowo „widoczne”, jak również jest bardziej 
zgodne z definicją dla dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI) zawartą w „Wytycznych 
dotyczących definicji potencjalnego poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub 
dla środowiska naturalnego w kontekście art. 33 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/82/WE — marzec 
2006 r.”

Poprawka 43
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ryzyka nieprzewidzianych skutków 
farmakologicznych lub 
mikrobiologicznych u ludzi; 

(b) ryzyka nieprzewidzianych skutków 
toksykologicznych, farmakologicznych lub 
mikrobiologicznych u ludzi; 

Or. es

Uzasadnienie

Należy dopisać również ryzyko skutków toksykologicznych.
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Poprawka 44
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) rodzaju i poziomu pozostałości, 
którego nie uznaje się za zagrażający 
środowisku.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie bezpieczeństwa środowiskowego w naukowej ocenie ryzyka 
zagwarantowałoby spójność w podejściu i uproszczenie procedury.

Poprawka 45
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli nie można dokonać oceny 
przemiany materii i wydzielania substancji 
czynnych, a stosowanie tej substancji ma 
chronić zdrowie i dobrostan zwierząt, 
naukowa ocena ryzyka może uwzględniać 
dane pochodzące z monitoringu lub z 
badania narażenia.

3. Jeśli nie można dokonać oceny 
przemiany materii i wydzielania oraz 
wydalania substancji czynnych, a 
stosowanie tej substancji ma chronić 
zdrowie i dobrostan zwierząt, naukowa 
ocena ryzyka może uwzględniać dane 
pochodzące z monitoringu lub z badania 
narażenia.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „wydalanie” jest odpowiedni dla oceny ryzyka dla środowiska.  
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Poprawka 46
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli nie można dokonać oceny 
przemiany materii i wydzielania substancji 
czynnych, a stosowanie tej substancji ma 
chronić zdrowie i dobrostan zwierząt, 
naukowa ocena ryzyka może uwzględniać 
dane pochodzące z monitoringu lub z 
badania narażenia.

3. Jeśli nie można dokonać oceny 
przemiany materii i wydzielania substancji 
czynnych, a stosowanie tej substancji ma 
chronić zdrowie, naukowa ocena ryzyka 
może uwzględniać dane pochodzące z 
monitoringu lub z badania narażenia.

Or. es

Uzasadnienie

Co do zasady na pierwszym miejscu należy postawić zdrowie zwierząt, nie znamy 
przypadków, w których lek przyczynia się tylko do poprawy dobrostanu, nie przyczyniając się 
do poprawy stanu zdrowia.

Poprawka 47
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ocenę innych istotnych czynników, 
takich jak aspekty technologiczne 
produkcji żywności, możliwości 
przeprowadzenia kontroli, warunki 
wykorzystywania i stosowania substancji 
w weterynaryjnych produktach leczniczych 
oraz prawdopodobieństwo 
nieprawidłowego ich użycia lub użycia 
niezgodnego z prawem;

(b) ocenę innych istotnych czynników, 
takich jak aspekty technologiczne 
produkcji żywności, możliwości 
przeprowadzenia kontroli, warunki 
wykorzystywania i stosowania substancji 
w weterynaryjnych produktach leczniczych 
oraz prawdopodobieństwo 
nieprawidłowego ich użycia lub użycia 
niezgodnego z prawem; za nieprawidłowe 
użycie uważa się również profilaktyczne 
stosowanie weterynaryjnych produktów 
leczniczych, gdy możliwe jest 
kontrolowanie chorób poprzez 
odpowiednie i rozsądne modyfikacje 
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warunków hodowli;

Or. en

Poprawka 48
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ocenę innych istotnych czynników, 
takich jak aspekty technologiczne 
produkcji żywności, możliwości 
przeprowadzenia kontroli, warunki 
wykorzystywania i stosowania substancji 
w weterynaryjnych produktach leczniczych 
oraz prawdopodobieństwo 
nieprawidłowego ich użycia lub użycia 
niezgodnego z prawem; 

(b) ocenę innych istotnych czynników, 
takich jak aspekty technologiczne 
produkcji żywności i pasz, możliwości 
przeprowadzenia kontroli, warunki 
wykorzystywania i stosowania substancji 
w weterynaryjnych produktach leczniczych 
oraz prawdopodobieństwo 
nieprawidłowego ich użycia lub użycia 
niezgodnego z prawem; 

Or. es

Uzasadnienie

Włączenie również procesów produkcji pasz, które należy uwzględnić przy opracowywaniu 
analizy ryzyka. Mając na uwadze, że wiele weterynaryjnych produktów leczniczych podaje się 
w paszy lub wodzie do picia, zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem powinny oceniać, w 
jaki sposób dostępne technologie wpływają na stopień ryzyka.

Poprawka 49
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ocenę innych istotnych czynników, 
takich jak aspekty technologiczne 
produkcji żywności, możliwości 
przeprowadzenia kontroli, warunki 
wykorzystywania i stosowania substancji 

(b) ocenę innych istotnych czynników, 
takich jak aspekty technologiczne 
produkcji żywności, możliwości 
przeprowadzenia kontroli, warunki 
wykorzystywania i stosowania substancji 
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w weterynaryjnych produktach leczniczych 
oraz prawdopodobieństwo 
nieprawidłowego ich użycia lub użycia 
niezgodnego z prawem;

w weterynaryjnych produktach 
leczniczych, przestrzeganie dobrych 
praktyk weterynaryjnych oraz 
prawdopodobieństwo nieprawidłowego 
użycia lub użycia niezgodnego z prawem;

Or. fr

Uzasadnienie

Z naukowej oceny ryzyka może wynikać zalecenie ustalenia bardzo wysokiego najwyższego 
dopuszczalnego poziomu pozostałości, o wiele wyższego niż to niezbędne dla umożliwienia 
stosowania danego produktu weterynaryjnego przy zachowaniu dobrych praktyk 
weterynaryjnych. Uwzględnienie dobrych praktyk weterynaryjnych przy ustalaniu 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pozwala na wprowadzenie pułapów 
gwarantujących nie tylko optymalną ochronę zdrowia ludzi, ale również uniknięcie 
nadmiernego stosowania produktów weterynaryjnych.

Poprawka 50
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – litera (d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wskazanie, czy przewidziane stężenia 
w środowisku naturalnym są możliwe lub 
niemożliwe do zaakceptowania z punktu 
widzenia jego ochrony oraz w stosownych 
przypadkach wszelkie warunki lub 
ograniczenia stosowania danej substancji.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach stężenie substancji może stanowić ryzyko dla środowiska. Ten 
problem nusi być uwzględniony w zaleceniach dotyczących zarządzania ryzykiem.
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Poprawka 51
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Agencja gwarantuje, że opinia Komitetu 
zostanie wydana w ciągu 210 dni po 
otrzymaniu ważnego wniosku zgodnie z 
art. 3 oraz z ust. 1 niniejszego artykułu.
Bieg wymienionego terminu ulega 
zawieszeniu w przypadku, gdy Agencja 
zażąda przedstawienia informacji 
dodatkowych, do momentu uzyskania 
przez Agencję żądanych informacji.

2. Agencja gwarantuje, że opinia Komitetu 
zostanie wydana w ciągu 210 dni po 
otrzymaniu ważnego wniosku dotyczącego 
nowej substancji zgodnie z art. 3 oraz z 
ust. 1 niniejszego artykułu. Bieg 
wymienionego terminu ulega zawieszeniu 
w przypadku, gdy Agencja zażąda 
przedstawienia informacji dodatkowych, 
do momentu uzyskania przez Agencję 
żądanych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większa klarowność.

Poprawka 52
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poniższe stosuje się do substancji 
czynnych farmakologicznie, które są 
dopuszczone do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych z 
dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia:
(a) po konsultacji z Agencją Komisja 
publikuje harmonogram rozpatrywania 
tych substancji, włączając w to 
ograniczenia czasowe dla dostarczenia 
informacji, o których mowa w art. 8 ust. 
1; osoby odpowiedzialne za wprowadzanie 
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do obrotu danych weterynaryjnych 
produktów leczniczych gwarantują 
przedłożenie Komisji wszelkich 
stosownych informacji; właściwe organy 
państw członkowskich przedstawiają 
wszelkie istotne informacje Komisji.
(b) Po sprawdzeniu w ciągu 30 dni, że 
informacje zostały przedłożone w 
odpowiedniej formie, Komisja przedstawia 
je do zbadania Agencji, która wydaje 
swoją opinię w ciągu kolejnych 120 dni; 
bieg wymienionego terminu ulega 
zawieszeniu w przypadku, gdy Agencja 
zażąda przedstawienia informacji 
dodatkowych na temat danej substancji w 
określonym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia spójność tekstu z istniejącym rozporządzeniem Rady nr 
2377/90.

Poprawka 53
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku substancji 
nieprzewidzianych do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych, 
wprowadzanych do obrotu na rynku 
wspólnotowym, oraz w przypadku, gdy nie 
składano wniosków o dopuszczenia takich 
substancji zgodnie z art. 3, Komisja lub 
państwo członkowskie może złożyć do 
Agencji wniosek o opinię w sprawie 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości. Stosuje się artykuły od 4 do 
8. 

1. Komisja lub państwo członkowskie 
może złożyć do Agencji wniosek o opinię 
w sprawie najwyższego dopuszczalnego 
poziomu pozostałości substancji czynnych 
farmakologicznie w jednym z poniższych 
przypadków:
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a) dozwolone jest stosowanie danej 
substancji w weterynaryjnym produkcie 
leczniczym w państwie trzecim i nie 
złożono wniosku dotyczącego tej 
substancji zgodnie z art. 3 lub
b) daną substancję zawiera produkt 
leczniczy przeznaczony do stosowania 
zgodnie z art. 11 dyrektywy 2001/82/WE, 
ale nie złożono wniosku dotyczącego tej 
substancji zgodnie z art. 3 lub
c) daną substancję zawiera produkt 
biobójczy stosowany w hodowli zwierząt i 
należy ustalić najwyższy dopuszczalny 
poziom pozostałości zgodnie z art. 10 ust. 
2 lit. b) pkt ii) dyrektywy 98/8/WE.
2. Zastosowanie mają art. 4 do 7.
Wnioski o opinię, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, odpowiadają 
formatowi i treści ustalonym przez 
Komisję zgodnie z postanowieniami art. 
12 ust. 1.

Or. es

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 54
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku substancji 
nieprzewidzianych do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych, 
wprowadzanych do obrotu na rynku 
wspólnotowym, oraz w przypadku, gdy nie 
składano wniosków o dopuszczenia takich 
substancji zgodnie z art. 3, Komisja lub
państwo członkowskie może złożyć do 
Agencji wniosek o opinię w sprawie 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości.

1. W przypadku substancji 
nieprzewidzianych do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych, 
wprowadzanych do obrotu na rynku 
wspólnotowym, oraz w przypadku, gdy nie 
składano wniosków o dopuszczenie takich 
substancji zgodnie z art. 3, Komisja,
państwo członkowskie lub strona trzecia, 
kierująca się uzasadnionym interesem,
może złożyć do Agencji wniosek o opinię 
w sprawie najwyższego dopuszczalnego 
poziomu pozostałości. 

Or. en

Uzasadnienie

W ustępie 3 zakłada się, że najwyraźniej również osoby trzecie mogą składać wnioski do 
Agencji, w ustępie 1 brakuje jednak takiej możliwości. Sprecyzowanie ze względu na większą 
spójność.
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Poprawka 55
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu 15 dni od przyjęcia opinii 
końcowej Agencja przesyła tę opinię wraz 
z uzasadnieniem wniosków Komisji oraz, 
w odpowiednich przypadkach, państwu 
członkowskiemu lub podmiotowi, który 
wystąpił z wnioskiem.

3. W ciągu 15 dni od przyjęcia opinii 
końcowej Agencja przesyła tę opinię wraz 
z uzasadnieniem wniosków Komisji oraz, 
w odpowiednich przypadkach, państwu 
członkowskiemu, które wystąpiło z 
wnioskiem.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do występowania o opinię Agencji na temat NDP powinno zostać ograniczone do 
Komisji i państw członkowskich.

Poprawka 56
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ustępy 1 do 3 stosuje się odpowiednio 
do dopuszczonych substancji 
farmakologicznie czynnych, w przypadku 
których koszty procedury ustanawiania 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości są nieproporcjonalne do 
zysków z działalności gospodarczej 
prowadzonej z ich wykorzystaniem ze 
względu na ograniczone występowanie 
danego gatunku zwierząt lub jego 
niewielkie znaczenie gospodarcze („minor 
uses”). Przy ustanawianiu najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości w 
przypadku ekstrapolacji między różnymi 
gatunkami zwierząt stosuje się 
współczynnik bezpieczeństwa o wartości 
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przynajmniej 10.
Komisja może w drodze procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą, o 
której mowa w art. 20 ust. 3, ustanowić 
ściślejsze kryteria stosowania niniejszego 
ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Ekstrapolacja, o której mowa w art. 5, nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z 
ograniczoną dostępnością weterynaryjnych produktów leczniczych w przypadku gatunków 
zwierząt o niewielkim znaczeniu gospodarczym lub kiedy z powodu słabych obrotów 
nierozsądne z ekonomicznego punktu widzenia byłoby przeprowadzanie procedury 
ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. W powyższej poprawce 
podjęto próbę rozwiązania tego realnego i z punktu widzenia ochrony dobrostanu zwierząt i 
ich zdrowia dość poważnego problemu, przy czym zdecydowanie wskazana byłaby jeszcze 
pogłębiona dyskusja na ten temat. 

Poprawka 57
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy Komisja, 
wnioskodawca w rozumieniu art. 3 lub 
państwo członkowskie w rozumieniu art. 9 
w wyniku uzyskania nowych informacji 
uzna, że konieczne jest dokonanie 
przeglądu opinii w celu ochrony zdrowia 
człowieka lub zwierząt, może zażądać od 
Agencji wydania nowej opinii o danych 
substancjach.

W przypadku, gdy Komisja, 
wnioskodawca w rozumieniu art. 3 lub 
państwo członkowskie w rozumieniu art. 9 
w wyniku uzyskania nowych informacji 
uzna, że konieczne jest dokonanie 
przeglądu opinii w celu ochrony zdrowia 
człowieka lub zwierząt lub bezpieczeństwa 
środowiska naturalnego, może zażądać od 
Agencji wydania nowej opinii o danych 
substancjach.

Or. en
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Poprawka 58
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy Komisja, 
wnioskodawca w rozumieniu art. 3 lub 
państwo członkowskie w rozumieniu art. 9 
w wyniku uzyskania nowych informacji 
uzna, że konieczne jest dokonanie 
przeglądu opinii w celu ochrony zdrowia 
człowieka lub zwierząt, może zażądać od 
Agencji wydania nowej opinii o danych 
substancjach.

W przypadku, gdy Komisja, dowolna 
osoba, która złożyła wniosek o opinię 
zgodnie z art. 3, lub państwo członkowskie 
w rozumieniu art. 9 w wyniku uzyskania 
nowych informacji uzna, że konieczne jest 
dokonanie przeglądu opinii w celu ochrony 
zdrowia człowieka lub zwierząt, może 
zażądać od Agencji wydania nowej opinii 
o danych substancjach. 

Do takiego wniosku należy załączyć 
informację wyjaśniającą kwestię, do której 
należy się odnieść. W przypadku nowej 
opinii stosuje się odpowiednio art. 8 ust 2 i 
4 lub art. 9 ust. 2 i 3.

Do takiego wniosku należy załączyć 
informację wyjaśniającą kwestię, do której 
należy się odnieść. W przypadku nowej 
opinii stosuje się odpowiednio art. 8 ust 2 
do 4 lub art. 9 ust. 2 i 3. 

Or. es

Uzasadnienie

Nowo proponowany tekst wyjaśnia, kto i w jakich okolicznościach może złożyć wniosek o 
przegląd, a mianowicie:

- osoby, które złożyły wniosek o ocenę zgodnie z art. 3, mogą złożyć wniosek o jej przegląd, a 
także

- Komisja i państwa członkowskie mogą złożyć wniosek o przegląd nie tylko w odniesieniu do 
ocen, które uzyskały zgodnie z art. 9, ale również w odniesieniu do ocen uzyskanych przez 
osoby trzecie zgodnie z art. 3.

Poprawka 59
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z procedurą regulacyjną, o 1. Komisja po zasięgnięciu opinii Agencji 
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której mowa w art. 20 ust. 2, Komisja po 
zasięgnięciu opinii Agencji przyjmuje co 
następuje:

przyjmuje zasady dotyczące:

Or. en

Poprawka 60
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje podejmuje się w przypadku lit. a) 
w drodze procedury regulacyjnej, o której 
mowa w art. 21 ust. 2, i w przypadku lit. b) 
w drodze procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą, o której mowa w 
art. 21 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie metodologii oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem stanowi kluczowy aspekt 
niniejszego rozporządzenia i dlatego zasady te powinny być ustalane z udziałem Parlamentu 
Europejskiego. Stąd proponuje się zamianę procedury regulacyjnej na procedurę regulacyjną 
połączoną z kontrolą. Tę samą procedurę przewidziano ponadto w ust. 2 tego artykułu dla 
postanowień dotyczących ekstrapolacji.

Poprawka 61
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja po zasięgnięciu opinii Agencji 
przyjmuje zasady stosowania najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości, 
ustalonych dla substancji czynnych dla 
danego środka spożywczego, w 

2. Komisja po zasięgnięciu opinii Agencji 
przyjmuje zgodnie z art. 5 ust. 1a środki
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia 
poprzez jego uzupełnienie, zgodnie z 
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odniesieniu do innego środka 
spożywczego uzyskanego z tego samego 
gatunku, lub stosowania poziomów 
ustalonych dla określonego gatunku lub 
gatunków w odniesieniu do innych 
gatunków, jak określono w art. 5. Zasady 
takie określają sposób oraz okoliczności, 
w których dane naukowe o 
pozostałościach w danym środku 
spożywczym lub w przypadku danego 
gatunku lub gatunków mogą być 
wykorzystane w celu ustalenia 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości w przypadku innych środków 
spożywczych lub innych gatunków.

procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 3.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 20 ust. 3.

Or. es

Poprawka 62
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja klasyfikuje substancje czynne 
farmakologicznie na podstawie opinii 
Agencji w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
zgodnie z art. 4, 9 lub 10.

1. Komisja klasyfikuje substancje 
farmakologicznie czynne na podstawie 
opinii Agencji w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
zgodnie z art. 4, 9 lub 10 oraz w sprawie 
stężenia bezpiecznego dla środowiska 
zgodnie z art. 4 i 10.

Or. en

Uzasadnienie

Następstwo poprawki 3 do art. 4 oraz poprawki 10 do art. 10. 
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Poprawka 63
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Klasyfikacja zawiera listę substancji 
czynnych farmakologicznie oraz kategorie 
terapeutyczne, do których należą te 
substancje. Klasyfikacja ustanawia również 
dla każdej substancji jedno z 
następujących:

2. Klasyfikacja dotycząca bezpieczeństwa 
środków spożywczych zawiera listę 
substancji czynnych farmakologicznie oraz 
kategorie terapeutyczne, do których należą 
te substancje. Klasyfikacja ustanawia 
również dla każdej substancji jedno z 
następujących:

Or. en

Poprawka 64
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) brak najwyższego dopuszczalnego 
poziomu pozostałości; 

(c) brak konieczności ustanowienia
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości; 

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest jaśniejsze sformułowanie; litera (c)dotyczy substancji uznawanych za 
nieszkodliwe; przy obecnym sformułowaniu litera ta objęłaby inne substancje, dla których z 
powodu braku informacji lub z innych przyczyn nie można było ustanowić bezpiecznego 
najwyższego poziomu.
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Poprawka 65
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zakaz stosowania substancji. (d) zakaz dotyczący obecności substancji
lub jej pozostałości w produkcie 
pochodzenia zwierzęcego.

Or. fr

Uzasadnienie

Jeżeli obecność jakiejkolwiek ilości danej substancji lub jej pozostałości w środkach 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, należy zakazać 
wprowadzania do obrotu produktów, w których wykryto jej obecność. Nie wystarczy 
zadowolić się zakazem stosowania tej substancji. Ponadto Europa nie ma możliwości 
zakazania stosowania danej substancji w państwach trzecich. Dotychczasowe sformułowanie 
oznaczałoby zakaz danej substancji tylko w produktach europejskich, a nie w produktach 
importowanych.

Poprawka 66
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10 lub na podstawie głosu oddanego 
przez Wspólnotę za wprowadzeniem 
takiego dopuszczalnego poziomu dla 
substancji czynnej farmakologicznie 
przewidzianej do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych w 
Kodeksie Żywnościowym. W tym drugim 
przypadku nie jest wymagana dodatkowa 

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10 lub na podstawie przyjęcia przez 
Komisję Kodeksu Żywnościowego bez 
zastrzeżeń ze strony Wspólnoty co do
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości substancji czynnej 
farmakologicznie przewidzianej do 
stosowania w weterynaryjnych produktach 
leczniczych. W tym drugim przypadku nie 
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ocena Agencji. jest wymagana dodatkowa ocena Agencji. 

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest jaśniejsze sformułowanie dwóch pojęć:

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości to element zarządzania ryzykiem, dlatego 
należy poddawać je przeglądowi tak często, jak tylko zostanie to uznane za niezbędne, aby 
spełniały swój cel, którym jest bezpieczeństwo konsumentów.

Unia przyjmie kodeks najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości po zatwierdzeniu 
ich przez organ kodeksu bez żadnych zastrzeżeń ze strony Unii. Głos „za” ze strony Unii nie 
powinien prowadzić automatycznie do ich przyjęcia, jeżeli nie zostaną ostatecznie przyjęte w 
kodeksie.

Poprawka 67
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10 lub na podstawie głosu oddanego 
przez Wspólnotę za wprowadzeniem 
takiego dopuszczalnego poziomu dla 
substancji czynnej farmakologicznie 
przewidzianej do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych w 
Kodeksie Żywnościowym. W tym drugim
przypadku nie jest wymagana dodatkowa 
ocena Agencji.

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości:

(a) na podstawie opinii Agencji zgodnie z 
art. 4, 9 lub 10; lub
(b) na podstawie głosu oddanego przez 
Wspólnotę za wprowadzeniem takiego 
dopuszczalnego poziomu dla substancji 
czynnej farmakologicznie przewidzianej do 
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stosowania w weterynaryjnych produktach 
leczniczych w Kodeksie Żywnościowym
pod warunkiem, że uwzględnione dane 
naukowe zostały udostępnione 
przedstawicielowi Wspólnoty w Kodeksie 
Żywnościowym przed głosowaniem w 
Komisji Kodeksu Żywnościowego. W 
takim przypadku nie jest wymagana 
dodatkowa ocena Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zwiększa przejrzystość decyzji Kodeksu Żywnościowego.

Poprawka 68
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10 lub na podstawie głosu oddanego 
przez Wspólnotę za wprowadzeniem 
takiego dopuszczalnego poziomu dla 
substancji czynnej farmakologicznie 
przewidzianej do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych w 
Kodeksie Żywnościowym. W tym drugim 
przypadku nie jest wymagana dodatkowa 
ocena Agencji.

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10 lub na podstawie głosu oddanego 
przez Wspólnotę za wprowadzeniem 
takiego dopuszczalnego poziomu dla 
substancji czynnej farmakologicznie 
przewidzianej do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych w 
Kodeksie Żywnościowym. W tym drugim 
przypadku Wspólnota może głosować za 
wprowadzeniem tylko wtedy, gdy 
sporządzono naukową ocenę ryzyka, o 
której mowa w art. 6, i sformułowano 
zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem, 
o których mowa w art. 7. Nie jest wtedy
wymagana dodatkowa ocena Agencji.

Or. fr
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Uzasadnienie

Dyskusje na forum kodeksu i innych organów międzynarodowych nie mogą być pretekstem do 
przyjmowania mniej restrykcyjnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niż 
poziomy przyjęte w Europie.

Poprawka 69
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10 lub na podstawie głosu oddanego 
przez Wspólnotę za wprowadzeniem 
takiego dopuszczalnego poziomu dla 
substancji czynnej farmakologicznie 
przewidzianej do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych w 
Kodeksie Żywnościowym. W tym drugim 
przypadku nie jest wymagana dodatkowa 
ocena Agencji. 

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10. Najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości przyjęte przez Wspólnotę dla 
substancji czynnej farmakologicznie 
przewidzianej do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych w 
Kodeksie Żywnościowym muszą być 
równoważne z obowiązującymi przepisami 
w zakresie ochrony zdrowia we 
Wspólnocie. Dodatkowa, będąca w 
interesie ochrony zdrowia ocena Agencji 
pod kątem przynajmniej ewentualnych 
efektów synergii i skumulowanych 
skutków stosowania różnych substancji 
farmakologicznie czynnych jest wymagana
wtedy, gdy Agencja lub właściwe organy 
państw członkowskich zgłoszą obawy w 
kwestii ochrony zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pojawienia się nowych dowodów świadczących o zagrożeniu związanym z daną 
substancją musi - także w odniesieniu do wartości z Kodeksu - istnieć możliwość złożenia 
wniosku o wykonanie nowej oceny. Chodzi zasadniczo o sprecyzowanie. 
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Poprawka 70
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przed zatwierdzeniem przez Komisję 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości w ramach Kodeksu 
Żywnościowego należy zastosować 
procedurę określoną w art. 21 ust. 3. 
Komisja może wyrazić zgodę na 
ustanowienie najwyższego dopuszczalnego 
poziomu pozostałości w ramach Kodeksu 
Żywnościowego wyłącznie wtedy, gdy 
zapewnia on poziom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ludzkiego na równi z 
przepisami wspólnotowymi. Należy 
uwzględnić postanowienia art. 13 lit. e) 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości w ramach Kodeksu 
Żywnościowego podlega - inaczej niż w przypadku decyzji ściśle wewnątrzwspólnotowych -
jedynie bardzo ograniczonej kontroli demokratycznej lub parlamentarnej. Decyzje 
zawierające odniesienie do Kodeksu powinny zatem podlegać takim samym wymogom w 
zakresie procedury i konsultacji, co decyzje wewnątrzwspólnotowe.

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w ramach Kodeksu Żywnościowego muszą 
zapewniać jeżeli nie identyczny, to chociaż porównywalny poziom bezpieczeństwa. Jest to 
zapewnione dodatkowo przez odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

Poprawka 71
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Można ustanowić tymczasowy 4. Można ustanowić tymczasowy 
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najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości dla substancji czynnych 
farmakologicznie w przypadkach, gdy dane 
naukowe są niekompletne, pod warunkiem, 
że nie ma podstaw, by stwierdzić, że 
pozostałości danej substancji czynnej na 
zaproponowanym poziomie stanowią 
zagrożenie dla zdrowia człowieka.

najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości dla substancji czynnych 
farmakologicznie w przypadkach, gdy dane 
naukowe są niekompletne, pod warunkiem, 
że nie ma podstaw, by stwierdzić, że 
pozostałości danej substancji czynnej na 
zaproponowanym poziomie stanowią 
ryzyko dla zdrowia człowieka. Ocenę 
ryzyka należy oprzeć na zasadach, o 
których mowa w art. 6, oraz na przepisach 
ustanowionych w art. 12.

Tymczasowy najwyższy dopuszczalny 
poziom pozostałości może być stosowany 
w określonym czasie, nieprzekraczającym 
pięciu lat. Okres ten można przedłużyć 
jednorazowo o okres nieprzekraczający 
dwóch lat w przypadku, gdy przedstawiono 
dowody na to, że przedłużenie takie 
umożliwi zakończenie trwających badań 
naukowych.

Tymczasowy najwyższy dopuszczalny 
poziom pozostałości może być stosowany 
w określonym czasie, nieprzekraczającym 
trzech lat. Okres ten można przedłużyć 
jednorazowo o okres nieprzekraczający 
dwóch lat w przypadku, gdy przedstawiono 
dowody na to, że przedłużenie takie 
umożliwi zakończenie trwających badań 
naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Maksymalny okres pięciu lat na tymczasowe zezwolenie wydawałby się za długi. Z reguły 
chodzi tu o substancje, które przeszły procedurę wydawania zezwolenia lub inną procedurę 
kontrolną, tak że uzyskanie niezbędnych informacji powinno być możliwe w ciągu trzech lat. 
Jest to okres dłuższy niż okres ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów, 
przewidziany w normalnej procedurze.

Poprawka 72
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 – część wprowadzająca i litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z opinią wydaną zgodnie z art. 
4, 9 lub 10 zakazuje się podawania 
substancji zwierzętom, od których lub z 
których pozyskuje się żywność, jeśli 
zajdzie którakolwiek z wymienionych 
okoliczności:

6. Zgodnie z opinią wydaną zgodnie z art. 
4, 9 lub 10 zakazuje się obecności 
substancji lub jej pozostałości w produkcie 
pochodzenia zwierzęcego, jeśli zajdzie 
którakolwiek z wymienionych 
okoliczności:
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(a) gdy stosowanie substancji czynnej 
farmakologicznie u zwierzą, od których 
lub z których pozyskuje się żywność,
stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka;

(a) gdy obecność jakiejkolwiek ilości 
substancji czynnej farmakologicznie lub jej 
pozostałości w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego stanowi 
zagrożenie dla zdrowia człowieka;

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z poprawką do art. 13 ust. 2 lit. (d).

Poprawka 73
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 - ustęp 6 - litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) gdy stosowanie substancji czynnej 
farmakologicznie u zwierzą, od których lub 
z których pozyskuje się żywność, stanowi 
zagrożenie dla zdrowia człowieka;

(a) gdy stosowanie substancji czynnej 
farmakologicznie u zwierząt, od których 
lub z których pozyskuje się żywność, 
stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka;

Or. pl

Uzasadnienie

Błąd literowy  polskiej wersji tekstu.

Poprawka 74
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
Klasyfikacja dotycząca bezpieczeństwa 

środowiska
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1. Klasyfikacja dotycząca bezpieczeństwa 
środowiska obejmuje listę substancji 
farmakologicznie czynnych oraz podaje 
dla każdej z nich jedną z następujących 
wartości:
(a) najwyższy dopuszczalny poziom 
stężenia w środowisku; 
(a) tymczasowy najwyższy dopuszczalny 
poziom stężenia w środowisku;
(c) brak najwyższego dopuszczalnego 
poziomu stężenia w środowisku;
(d) zakaz stosowania substancji.
2. Najwyższy dopuszczalny poziom 
stężenia w środowisku ustanawia się w 
przypadkach, gdy wydaje się to konieczne 
ze względu na ochronę środowiska, na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4 
lub 10.
3. Jeżeli dane naukowe są niekompletne, 
można ustanowić tymczasowy najwyższy 
dopuszczalny poziom stężenia w 
środowisku dla substancji 
farmakologicznie czynnej, o ile nie ma 
podstaw, by stwierdzić, że pozostałości 
danej substancji na zaproponowanym 
poziomie stanowią zagrożenie dla 
środowiska. Tymczasowy najwyższy 
dopuszczalny poziom stężenia w 
środowiskuobowiązuje w określonym 
czasie, nieprzekraczającym pięciu lat. 
Okres ten można przedłużyć jednorazowo 
o okres nieprzekraczający dwóch lat w 
przypadku, gdy przedstawiono dowody na 
to, że przedłużenie takie umożliwi 
zakończenie trwających badań 
naukowych.
4. Nie ustanawia się najwyższego 
dopuszczalnego poziomu stężenia w 
środowisku w przypadkach, gdy na 
podstawie opinii wydanej zgodnie z art. 4 
lub 10 nie jest to konieczne dla ochrony 
środowiska.
5. Zgodnie z opinią wydaną w oparciu o 
art. 4 lub 10 zakazuje się podawania 
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substancji zwierzętom, od których lub z 
których pozyskuje się żywność, jeśli 
zajdzie którakolwiek z wymienionych 
okoliczności:
(a) gdy stosowanie substancji czynnej 
farmakologicznie u zwierząt, od których 
lub z których pozyskuje się żywność, 
stanowi niedopuszczalne ryzyko dla 
środowiska;
(b) gdy nie ma możliwości wyciągnięcia 
ostatecznych wniosków dotyczących 
bezpieczeństwa środowiska w odniesieniu 
do pozostałości danej substancji.
6. W przypadku, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę 
środowiska, klasyfikacja zawiera warunki 
oraz ograniczenia w odniesieniu do 
wykorzystywania lub stosowania 
substancji farmakologicznie czynnej 
stosowanej w weterynaryjnych produktach 
leczniczych, której dotyczy najwyższy 
dopuszczalny poziom stężenia w 
środowisku, lub dla której najwyższy 
dopuszczalny poziom stężenia w 
środowisku nie został ustalony.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest zagwarantowanie spójności w podejściu, uniknięcie zbędnego 
trwonienia zasobów i uproszczenie procedury oceny ryzyka dla środowiska weterynaryjnych 
produktów leczniczych.

Poprawka 75
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
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Opinia Agencji w procedurze 
przyspieszonej

W szczególnych przypadkach, kiedy ze 
względów dotyczących ochrony zdrowia 
publicznego, zdrowia lub dobrostanu 
zwierząt niezbędne jest pilne dopuszczenie 
do obrotu weterynaryjnego produktu 
leczniczego lub produktu biobójczego, 
Komisja, dowolna osoba, która złożyła 
wniosek o opinię zgodnie z art. 3, lub 
państwo członkowskie może zwrócić się do 
Agencji o przyspieszoną procedurę oceny 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości substancji czynnej 
farmakologicznie w danych produktach.

Komisja ustala format i treść wniosku 
zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1.
Niezależnie od postanowień art. 9 ust. 2 i 
art. 8 ust. 2 Agencja upewnia się, że 
Komitet może wydać opinię w terminie 
150 dni po otrzymaniu wniosku.

Or. es

Uzasadnienie

Niezbędne jest ustanowienie procedury przyspieszonej dla wyjątkowo pilnych przypadków, 
gdy trzeba stawić czoła poważnej chorobie mającej wpływ na zdrowie lub dobrostan zwierząt 
gospodarczych, której nie można zwalczyć przy użyciu dopuszczonych do obrotu środków 
leczniczych. Standardowa procedura ustanawiania najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości uniemożliwia szybkie działanie w walce z chorobą.

Poprawka 76
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów klasyfikacji przewidzianej w 
art. 13 Komisja przygotuje projekt
rozporządzenia w ciągu 30 dni po 
otrzymaniu opinii Agencji, o której mowa 

1. Do celów klasyfikacji przewidzianej w 
art. 13 Komisja przygotowuje projekty
rozporządzeń w terminie 30 dni od 
otrzymania opinii Agencji, o której mowa 
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w art. 4, art. 9 ust. 1 lub art. 10. Komisja 
przygotuje również projekt rozporządzenia
w ciągu 30 dni po otrzymaniu wyniku 
głosowania przez Wspólnotę za 
ustanowieniem najwyższego 
dopuszczalnego poziomu pozostałości w 
ramach Kodeksu Żywnościowego, o 
którym mowa w art. 13 ust. 3.

w art. 4, art. 9 ust. 1 lub art. 10. Komisja 
przygotuje również projekty rozporządzeń
w ciągu 30 dni po otrzymaniu wyniku 
głosowania przez Wspólnotę za 
ustanowieniem najwyższego 
dopuszczalnego poziomu pozostałości w 
ramach Kodeksu Żywnościowego, o 
którym mowa w art. 13 ust. 3.

W przypadku gdy projekt rozporządzenia
nie jest zgodny z opinią Agencji, Komisja 
przedstawi szczegółowe wyjaśnienie 
przyczyn różnic.

W przypadku, gdy projekty rozporządzeń
nie są zgodne z opinią Agencji, Komisja 
przedstawi szczegółowe wyjaśnienie 
przyczyn różnic.

Or. en

Uzasadnienie

Użyta liczba mnoga służy opisaniu zarówno najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości, jak i najwyższego dopuszczalnego poziomu stężenia w środowisku.

Poprawka 77
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów klasyfikacji przewidzianej w 
art. 13 Komisja przygotuje projekt 
rozporządzenia w ciągu 30 dni po 
otrzymaniu opinii Agencji, o której mowa 
w art. 4, art. 9 ust. 1 lub art. 10. Komisja 
przygotuje również projekt rozporządzenia 
w ciągu 30 dni po otrzymaniu wyniku 
głosowania przez Wspólnotę za 
ustanowieniem najwyższego 
dopuszczalnego poziomu pozostałości w 
ramach Kodeksu Żywnościowego, o 
którym mowa w art. 13 ust. 3.

1. Dla celów klasyfikacji przewidzianej w 
art. 13 Komisja przygotuje projekt 
rozporządzenia w ciągu 30 dni po 
otrzymaniu opinii Agencji, o której mowa 
w art. 4, art. 9 ust. 1 lub art. 10. Komisja 
przygotuje również projekt rozporządzenia 
w ciągu 30 dni po otrzymaniu wyniku 
przyjęcia najwyższego dopuszczalnego 
poziomu pozostałości bez zastrzeżeń ze 
strony Wspólnoty i ze strony Komisji 
Kodeksu Żywnościowego, o którym mowa 
w art. 13 ust. 3. 

W przypadku gdy projekt rozporządzenia 
nie jest zgodny z opinią Agencji, Komisja 
przedstawi szczegółowe wyjaśnienie 
przyczyn różnic.
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Or. es

Poprawka 78
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Jeżeli zwrócono się o opinię Agencji, 
a projekt rozporządzenia odbiega od tej 
opinii, Komisja wyjaśnia szczegółowo 
przyczyny rozbieżności. 

Or. es

Uzasadnienie

Z myślą o większej jasności tekstu dawny ust. 1 tego artykułu podzielono na dwa odrębne 
ustępy.

Poprawka 79
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje rozporządzenie, o 
którym mowa w akapicie 1 zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 20 ust. 2, i w ciągu 30 dni od 
zakończenia tej procedury. 

2. Komisja przyjmuje rozporządzenie, o 
którym mowa w akapicie 1, zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 3, i 
w ciągu 90 dni od zakończenia tej 
procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą wydaje się odpowiednia w tym przypadku. 
Należało przedłużyć termin, aby zapewnić odpowiedni udział PE.
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Poprawka 80
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Komisja przyjmuje rozporządzenie, o 
którym mowa w ust. 1, zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 20 ust. 2, w ciągu 30 dni po 
zakończeniu tej procedury. 

Or. es

Uzasadnienie

W związku z podziałem ust. 1 na dwa odrębne ustępy dawny ust. 2 staje się ust. 3.

Poprawka 81
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. W przypadku procedury 
przyspieszonej, o której mowa w art. 13a, 
Komisja przyjmuje rozporządzenie, o 
którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni 
po zakończeniu procedury regulacyjnej, o 
której mowa w art. 20 ust. 2.

Or. es

Uzasadnienie

Ustanowienie trybu pilnego powoduje konieczność wprowadzenia powyższego ustępu.
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Poprawka 82
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody analityczne skreślony
Agencja zasięga opinii wspólnotowych 
laboratoriów referencyjnych, 
wyznaczonych przez Komisję do analizy 
laboratoryjnej pozostałości zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, w 
sprawie odpowiednich metod 
analitycznych wykrywania pozostałości 
substancji czynnych farmakologicznie, dla 
których ustanowiono najwyższe 
dopuszczalne poziomy pozostałości 
zgodnie z art. 13. Agencja przedstawi takie 
metody wspólnotowym laboratoriom 
referencyjnym i krajowym laboratoriom 
referencyjnym wyznaczonym zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

Or. es

Uzasadnienie

Artykuł ten zostaje przeniesiony i włączony do tytułu IV postanowień końcowych jako art. 18.

Poprawka 83
Marios Matsakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja zasięga opinii wspólnotowych 
laboratoriów referencyjnych, 
wyznaczonych przez Komisję do analizy 
laboratoryjnej pozostałości zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, w 
sprawie odpowiednich metod 

Agencja zasięga opinii wspólnotowych 
laboratoriów referencyjnych, 
wyznaczonych przez Komisję do analizy 
laboratoryjnej pozostałości zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, w 
sprawie odpowiednich i 
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analitycznych wykrywania pozostałości 
substancji czynnych farmakologicznie, dla 
których ustanowiono najwyższe 
dopuszczalne poziomy pozostałości 
zgodnie z art. 13. Agencja przedstawi takie 
metody wspólnotowym laboratoriom 
referencyjnym i krajowym laboratoriom 
referencyjnym wyznaczonym zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

zharmonizowanych metod analitycznych 
wykrywania pozostałości substancji 
farmakologicznie czynnych, dla których 
ustanowiono najwyższe dopuszczalne 
poziomy pozostałości zgodnie z art. 13. 
Agencja przedstawi takie metody 
wspólnotowym laboratoriom 
referencyjnym i krajowym laboratoriom 
referencyjnym wyznaczonym zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

Or. en

Poprawka 84
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie mogą zakazać 
lub utrudniać przywozu i wprowadzania 
do obrotu produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego w oparciu o 
najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości w przypadku, gdy spełniono 
postanowienia niniejszego rozporządzenia 
i stosowano się do jego środków 
wykonawczych.

Państwa członkowskie zakazują przywozu 
i wprowadzania do obrotu produktów 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego
zawierających pozostałości substancji 
czynnych farmakologicznie nieobjętych 
klasyfikacją zgodnie z art. 13 ust. 2 lit a), 
b) lub c).

Or. fr

Uzasadnienie

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 
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tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
cours actuellement.

Poprawka 85
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obrót środkami spożywczymi

Państwa członkowskie nie mogą zakazać 
lub utrudniać przywozu i wprowadzania 
do obrotu produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego w oparciu o 
najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości w przypadku, gdy spełniono 
postanowienia niniejszego rozporządzenia 
i stosowano się do jego środków 
wykonawczych. 

Jeżeli dostępne są podstawowe dane 
naukowe o danej substancji, Komisja 
przekazuje Agencji lub Europejskiemu 
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności 
wniosek o przeprowadzenie oceny ryzyka 
mającej na celu stwierdzenie, czy 
ustanowione punkty odniesienia są 
właściwe z punktu widzenia ochrony 
zdrowia człowieka. W takich przypadkach 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności gwarantuje przekazanie Komisji 
opinii w ciągu 210 dni od daty otrzymania 
wniosku. 

Or. es

Artykuł 18 – ustęp 2 wniosku Komisji

Uzasadnienie

Uznano, że artykuł ten, dotyczący kwestii ogólnych, powinien znaleźć się raczej w powyższym 
tytule.
Punkty odniesienia przestają być narzędziami zarządzania ryzykiem tylko w importowanych 
środkach spożywczych; odgrywają natomiast ważną rolę w handlu wewnętrznym. Dlatego też 
państwa członkowskie powinny być wyraźnie zobowiązane do nieutrudniania przepływu 
środków spożywczych spełniających wymogi omawianego rozporządzenia, poprzez 
powoływanie się na najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości lub na punkty odniesienia.

Art. 16 i art. 18 zamieniono miejscami – zob. poprawka 95 do art. 18.
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Poprawka 86
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie poziomów tolerancji dla 
przywożonych środków spożywczych nie 
może pociągać za sobą środków 
administracyjnych korzystniejszych dla 
producentów z państw trzecich niż dla 
producentów europejskich w przypadku, 
gdy są oni związani całkowitym zakazem 
stosowania substancji leczniczych i 
obecności ich pozostałości w żywności.
Dlatego też z myślą o ochronie zdrowia 
publicznego należy zakazać przywozu z 
państw trzecich środków spożywczych 
zawierających pozostałości substancji, 
których stosowanie jest zakazane w Unii 
Europejskiej. 

Or. fr

Uzasadnienie

Można tu przywołać przykład nifursolu i innych pochodnych arsenu zakazanych w Unii 
Europejskiej, a szeroko stosowanych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w walce z 
histomonozą indyków. Hodowcy z Unii Europejskiej nie dysponują w chwili obecnej żadnym 
produktem do zwalczania histomonozy. Możliwy jest jednak przywóz ze Stanów 
Zjednoczonych lub z Brazylii mięsa indyków, którym podano nifursol i inne pochodne arsenu, 
ze szkodą dla producentów europejskich.

Poprawka 87
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
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Stosowanie substancji 
niesklasyfikowanych

Podawanie zwierzętom od których lub z 
których uzyskuje się żywność we 
Wspólnocie weterynaryjnych produktów 
leczniczych, zawierających substancje 
farmakologicznie czynne, których nie 
wymieniono w załączniku, jest zakazane. 
Wyjątek stanowią badania kliniczne 
dopuszczone przez właściwe organy 
krajowe na podstawie uprzedniego 
zgłoszenia lub zatwierdzone zgodnie z 
odpowiednimi przepisami pod warunkiem 
zagwarantowania, że środki spożywcze 
pochodzące od zwierząt wykorzystywanych 
w tego rodzaju badaniach nie zawierają 
pozostałości szkodliwych dla zdrowia 
człowieka.

Or. en

Poprawka 88
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PUNKTY ODNIESIENIA DLA 
KONTROLI

PROGI DZIAŁANIA

Poprawka przekrojowa mająca na celu 
zastąpienie terminu „punkt odniesienia” 
terminem „próg działania” w całym akcie 
prawnym.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa mająca na celu zastąpienie terminu „punkt odniesienia” terminem 
„próg działania” w całym akcie prawnym.
Termin „punkt odniesienia” jest niewłaściwy i nie odpowiada angielskiemu terminowi 
„reference point for action”.

Poprawka 89
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy przestrzegać zasad oceny ryzyka 
zgodnie z art. 4 do 8 w celu 
zagwarantownia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia.

Or. en

Poprawka 90
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla uwzględnienia postępu 
technologicznego punkty odniesienia dla 
kontroli poddaje się regularnemu 
przeglądowi.

Punkty odniesienia dla kontroli poddaje się 
przeglądowi z uwzględnieniem wszelkich 
nowych danych dotyczących ochrony 
zdrowia ludzi i łańcucha pokarmowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Minimalne poziomy oznaczania pozostałości, zwane w projekcie rozporządzenia „punktami 
odniesienia”, należy również w miarę potrzeb poddawać przeglądowi w świetle postępu 
naukowego, zwłaszcza jeśli niektóre substancje okażą się niebezpieczne dla zdrowia 
publicznego.
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Poprawka 91
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla uwzględnienia postępu 
technologicznego punkty odniesienia dla 
kontroli poddaje się regularnemu 
przeglądowi.

Punkty odniesienia dla kontroli poddaje się 
regularnemu przeglądowi dla 
uwzględnienia postępu technologicznego i 
nowych informacji, które należy 
uwzględnić w ocenie ryzyka dla zdrowa 
ludzi.

Or. fr

Uzasadnienie

Przy ustalaniu progów działania niezbędne jest również uwzględnienie ryzyka dla zdrowia 
ludzi. Ich przegląd powinien zatem uwzględniać nie tylko aspekty technologiczne.

Poprawka 92
Marios Matsakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla uwzględnienia postępu 
technologicznego punkty odniesienia dla 
kontroli poddaje się regularnemu 
przeglądowi.

Punkty odniesienia dla kontroli poddaje się 
regularnemu przeglądowi w kontekście 
postępu technologicznego i/lub wszelkich 
nowych danych dotyczących ochrony 
zdrowia ludzkiego i łańcucha 
pokarmowego.

Or. en
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Poprawka 93
María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla uwzględnienia postępu 
technologicznego punkty odniesienia dla 
kontroli poddaje się regularnemu 
przeglądowi.

Dla uwzględnienia postępu 
technologicznego i naukowego punkty 
odniesienia dla kontroli poddaje się 
regularnemu przeglądowi. 

Or. es

Uzasadnienie

Uznano za niezbędne uwzględnienie również postępu naukowego. Artykuł ten staje się art. 15.

Poprawka 94
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki spożywcze pochodzenia 
zwierzęcego zawierające substancje 
farmakologicznie czynne, dla których nie 
ustanowiono najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości, nie mogą być 
wprowadzane do obrotu. Zakaz ten ma 
zastosowanie również tam, gdzie w 
oparciu o inne przepisy wspólnotowe 
ustalone są odrębne wartości graniczne 
wykrywalności w stosunku do takich 
substancji i poziomy te zostaną 
przekroczone.

Or. en
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Uzasadnienie

Decyzje podejmowane na podstawie tego artykułu będą prawdopodobnie wiązać się ze 
względami natury handlowej. Nie należy zaprzeczać z góry, że istotne zasady oceny ryzyka i 
ochrony zdrowia muszą być zagwarantowane również w takich przypadkach. 

Poprawka 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody ustanawiania punktów 
odniesienia dla kontroli

Obrót środkami spożywczymi

1. Punkty odniesienia dla kontroli 
ustanawia się w oparciu o zawartość 
analitu w próbce, którą można wykryć i 
potwierdzić przy pomocy metody 
analitycznej, zatwierdzonej zgodnej z 
wymogami wspólnotowymi, w 
laboratorium referencyjnym 
wyznaczonym zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 882/2004. W tym zakresie 
odpowiednie wspólnotowe laboratorium 
referencyjne poinformuje Komisję o 
sposobach stosowania metod 
analitycznych. 

Państwa członkowskie nie mogą zakazać 
lub utrudniać przywozu i wprowadzania 
do obrotu produktów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego w oparciu o 
najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości lub punkty odniesienia dla 
kontroli w przypadku, gdy spełniono 
postanowienia niniejszego rozporządzenia 
i jego środków wykonawczych. 

2. Komisja może przekazać do Agencji lub 
do Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności wniosek o 
przeprowadzenie oceny ryzyka dotyczącej 
tego, czy ustanowione punkty odniesienia 
są odpowiednie w celu ochrony zdrowia
człowieka. W takich przypadkach 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności gwarantuje, że opinia zostanie 
przekazana Komisji w ciągu 210 dni od 
daty otrzymania takiego wniosku.
3. Ocena ryzyka uwzględnia zasady, które 
zostaną przyjęte przez Komisję po 
konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
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Bezpieczeństwa Żywności.
Zasady te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 21 ust. 3.

Or. es

Artykuł 16 wniosku Komisji

Uzasadnienie

Dla lepszej gwarancji bezpieczeństwa w ustanawianych punktach odniesienia Komisja musi 
obowiązkowo (a nie „może”) zwrócić się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności o opinię dotyczącą wszystkich substancji, dla których ustanawia się punkt 
odniesienia, jeżeli dostępne są podstawowe dane naukowe.

Art. 16 i art. 18 zamieniono miejscami, zob. poprawka 85 do art. 16.

Poprawka 96
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Punkty odniesienia dla kontroli 
ustanawia się w oparciu o zawartość 
analitu w próbce, którą można wykryć i 
potwierdzić przy pomocy metody 
analitycznej, zatwierdzonej zgodnej z 
wymogami wspólnotowymi, w 
laboratorium referencyjnym wyznaczonym 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
882/2004. W tym zakresie odpowiednie 
wspólnotowe laboratorium referencyjne 
poinformuje Komisję o sposobach 
stosowania metod analitycznych.

1. Punkty odniesienia dla kontroli 
ustanawia się w oparciu o zawartość 
analitu w próbce, która musi być 
przynajmniej wykryta i potwierdzona przy
pomocy metody analitycznej, 
zatwierdzonej zgodnej z wymogami 
wspólnotowymi, w laboratorium 
referencyjnym wyznaczonym zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004. W 
tym zakresie odpowiednie wspólnotowe 
laboratorium referencyjne poinformuje 
Komisję o sposobach stosowania metod 
analitycznych.

Or. fr
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 97
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Komisja ustala progi działania w 
wyniku analizy ryzyka wynikającego z 
obecności substancji i jej pozostałości w 
produktach pochodzenia zwierzęcego. 

Or. fr

Uzasadnienie

Ważną sprawą jest ustalenie progów działania uwzględniających nie tylko możliwość 
oznaczenia w laboratoriach, ale również analizę ryzyka. Pozwoli to na tolerowanie 
przypadkowej i niemożliwej do uniknięcia obecności pozostałości (powstałych w wyniku 
zanieczyszczenia środowiska lub naturalnej przemiany materii – zob. punkt preambuły 21), 
które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i powodują nieznaczne narażenie 
konsumentów, jednak ich ślady wykrywane są w żywności pochodzenia zwierzęcego, chociaż 
nie ustalono najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości.
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Poprawka 98
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przekazać do Agencji lub 
do Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności wniosek o 
przeprowadzenie oceny ryzyka dotyczącej 
tego, czy ustanowione punkty odniesienia 
są odpowiednie w celu ochrony zdrowia 
człowieka. W takich przypadkach 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności gwarantuje, że opinia zostanie 
przekazana Komisji w ciągu 210 dni od 
daty otrzymania takiego wniosku.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką nr 96 do art. 18 ust. 1.

Poprawka 99
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przekazać do Agencji lub 
do Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności wniosek o 
przeprowadzenie oceny ryzyka dotyczącej 
tego, czy ustanowione punkty odniesienia
są odpowiednie w celu ochrony zdrowia 
człowieka. W takich przypadkach 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności gwarantuje, że opinia zostanie 
przekazana Komisji w ciągu 210 dni od 
daty otrzymania takiego wniosku.

2. Komisja przekazuje Agencji lub 
Europejskiemu Urzędowi ds. 
Bezpieczeństwa Żywności wniosek o 
przeprowadzenie oceny ryzyka dotyczącej 
tego, czy ustanowione progi działania są 
odpowiednie w celu ochrony zdrowia 
człowieka. W takich przypadkach 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności gwarantuje, że opinia zostanie 
przekazana Komisji w ciągu 210 dni od 
daty otrzymania takiego wniosku.
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Or. fr

Uzasadnienie

Ważną sprawą jest ustalenie progów działania uwzględniających nie tylko możliwość 
oznaczenia w laboratoriach, ale również analizę ryzyka. Pozwoli to na tolerowanie 
przypadkowej i niemożliwej do uniknięcia obecności pozostałości (powstałych w wyniku 
zanieczyszczenia środowiska lub naturalnej przemiany materii – zob. punkt preambuły 21), 
które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i powodują nieznaczne narażenie 
konsumentów, jednak ich ślady wykrywane są w żywności pochodzenia zwierzęcego, chociaż 
nie ustalono najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości.

Poprawka 100
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena ryzyka uwzględnia zasady, które 
zostaną przyjęte przez Komisję po 
konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką nr 96 do art. 18 ust. 1.

Poprawka 101
Marios Matsakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena ryzyka uwzględnia zasady, które 
zostaną przyjęte przez Komisję po 
konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności.

3. Ocena ryzyka uwzględnia stosowne 
zasady naukowe, które zostaną przyjęte 
przez Komisję po konsultacji z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
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Żywności.

Or. en

Poprawka 102
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Wprowadzenie do obrotu

W przypadku przekroczenia najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości 
lub ilości referencyjnych, ustanowionych 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 
dany produkt nie jest wprowadzony do 
obrotu jako środek spożywczy ani nie jest 
wykorzystywany do produkcji środków 
spożywczych czy do nich dodawany.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić konsekwencje prawne na wypadek przekroczenia najwyższych dopuszczalnych 
poziomów lub wartości referencyjnych. Zakaz wprowadzania do obrotu i zakaz dodawania do 
środków spożywczych wydaje się być odpowiednim środkiem i zwalnia organy kontroli z 
podejmowania decyzji na miejscu.

Poprawka 103
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku przeprowadzenia kontroli 
środków spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego i uzyskania wyników testów 
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analitycznych potwierdzających obecność 
substancji czynnej farmakologicznie, 
nieobjętej klasyfikacją zgodnie z art. 13 
ust. 2 lit. a), b) lub c), na poziomie progu 
działania lub wyższym, daną partię uznaje 
się za niezgodną z prawodawstwem 
wspólnotowym.
2. Jeżeli testy analityczne przeprowadzone 
na środkach spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego dają wyniki poniżej progów 
działania, zezwala się na wprowadzenie 
produktów do łańcucha pokarmowego. 
Właściwy organ prowadzi rejestr wyników 
na wypadek powtórzenia się sytuacji. 
Jeżeli wyniki testów analitycznych 
przeprowadzonych na produktach tego 
samego pochodzenia wykazują tendencję 
powtarzalną wskazującą na potencjalny 
problem, właściwy organ informuje o tym 
Komisję i pozostałe państwa członkowskie 
na forum Stałego Komitetu ds. Łańcucha 
Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. 
Komisja przedstawia sprawę właściwemu 
organowi w państwie lub państwach 
pochodzenia i przedkłada odpowiednie 
propozycje.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące 
tych środków są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 21.

Or. fr

Uzasadnienie

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 
inférieures, 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 inférieures 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 actives 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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Poprawka 104
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu [60] dni od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przyjmie, zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 20 ust 2, 
rozporządzenie zawierające wykaz 
substancji czynnych farmakologicznie oraz 
ich klasyfikację w odniesieniu do 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości zgodnie z załącznikami I–IV 
rozporządzenia (EWG) nr 2377/90. 

W ciągu [90] dni od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przyjmie, zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 20 ust 3, 
rozporządzenie zawierające wykaz 
substancji czynnych farmakologicznie oraz 
ich klasyfikację w odniesieniu do 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości zgodnie z załącznikami I–IV 
rozporządzenia (EWG) nr 2377/90. 

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten dotyczy sporządzenia załącznika do niniejszego rozporządzenia. W tym celu 
konieczne jest przewidzenie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. 

Poprawka 105
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 traci
moc.

1. Rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 oraz 
decyzja 2005/34/WE tracą moc. 

W decyzji 2002/657/WE wprowadza się 
następujące zmiany: 
- a) uchyla się artykuł 4, 
- b) termin „minimalne wymagane 
wartości graniczne wydajności (LPMR)” 
zastępuje się terminem „punkty 
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odniesienia”.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z poprzednimi poprawkami, które usuwają 
pojęcie poziomu tolerancji.
Dlatego też należy również zaproponować uchylenie decyzji 2005/34/WE, która prowadziła 
próg „tolerancji” dla pozostałości niektórych zakazanych substancji wykrywanych w 
przywożonych środkach spożywczych.

Podobnie pojęcie „punktów odniesienia” zastępuje pojęcie „minimalnych wymaganych 
wartości granicznych wydajności” z decyzji 2002/657/WE, aby zachować taką samą 
terminologię, jak w przyszłym rozporządzeniu „NDP”.

Poprawka 106
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje Komisji 2002/657/WE i 
2005/34/WE wygasają w ciągu 3 lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Wszelkie nowe przyjęte 
przeoisy są zgodne z kryteriami oceny 
ryzyka z niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Obie wspomniane decyzje określają tzw. minimalne wymagane wartości graniczne
wydajności (MRPL) dla substancji farmakologicznie czynnych, dla których nie ustanowiono 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP), w szczególności dla substancji, 
których nie wykorzystuje się jako weterynaryjne produkty lecznicze lub substancji 
zabronionych w UE, ale całkowicie legalnie stosowanych zagranicą. Decyzje dotyczące 
MRPL powinny zostać dostosowane przez wzgląd na nowe ramy prawne (zob. szczególnie art. 
17 i nn.). Niezbędne jest ustalenie okresu przejściowego.
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