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Amendamentul 18
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Ca rezultat al progresului ştiinţific şi 
tehnic este posibilă detectarea prezenţei 
reziduurilor de medicamente pentru uz 
veterinar în hrana pentru animale la 
niveluri din ce în ce mai joase.

(1) Ca rezultat al progresului ştiinţific şi 
tehnic este posibilă detectarea prezenţei 
reziduurilor nedetectate încă de 
medicamente pentru uz veterinar în hrana 
pentru animale şi identificarea acestora în 
concentraţii din ce în ce mai joase.

Or. pl

Justificare

The scientific progress made in this area consists in new possibilities for measuring 
increasingly small concentrations of specific medicinal substances in animal tissue offered by 
increasingly sensitive measurement techniques, and an ability to detect hitherto undetected 
substances. The progress is both qualitative and quantitative. The new wording conveys a 
clearer idea of the changes that have occurred in this respect.     

Amendamentul 19
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) În vederea protejării sănătăţii 
publice, limitele maxime ale reziduurilor 
trebuie stabilite în conformitate cu 
principiile general recunoscute de 
evaluare a siguranţei, ţinând cont de 
riscurile toxicologice, contaminarea 
mediului, precum şi de efectele 
microbiologice şi farmacologice nedorite 
ale reziduurilor. Ar trebui să se ţină cont 
şi de alte evaluări ştiinţifice ale siguranţei 
substanţelor în cauză, care ar fi putut să 
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fie efectuate de organizaţii internaţionale 
sau comitete ştiinţifice înfiinţate în cadrul 
Comunităţii.

Or. en

Justificare

This amendment puts more emphasis within  the Regulation on the protection of health.

Amendamentul 20
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Text propus de Comisie Amendament

(16) În vederea protejării sănătăţii 
umane, limitele maxime ale reziduurilor 
trebuie stabilite în conformitate cu 
principiile general recunoscute de 
evaluare a siguranţei, ţinând cont de 
riscurile toxicologice, contaminarea 
mediului, precum şi efectele 
microbiologice şi farmacologice nedorite 
ale reziduurilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 21
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 20

Text propus de Comisie Amendament

(20) Comunitatea contribuie în cadrul 
Codex Alimentarius a elaborarea 
standardelor internaționale privind limitele 
maxime ale reziduurilor, asigurând în 
același timp menținerea nivelului ridicat de 
protecție a sănătății umane adoptat în 

(20) Comunitatea contribuie în cadrul 
Codex Alimentarius la elaborarea 
standardelor internaționale privind limitele 
maxime ale reziduurilor medicamentelor 
de uz veterinar în alimente, asigurând în 
același timp menținerea nivelului ridicat de 
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cadrul Comunității. În consecință, 
Comunitatea ar trebui să preia, fără a 
efectua o evaluare suplimentară, acele 
limite maxime ale reziduurilor Codex pe 
care le-a sprijinit cu ocazia reuniunii 
Codex Alimentarius. Coerenţa dintre 
standardele internaţionale şi legislaţia 
comunitară privind limitele reziduurilor în 
alimente va fi întărită în continuare.

protecție a sănătății umane adoptat în 
cadrul Comunității. În consecință, 
Comunitatea ar trebui să preia, fără a 
efectua o evaluare suplimentară, acele 
limite maxime ale reziduurilor Codex pe 
care le-a sprijinit cu ocazia reuniunii 
Codex Alimentarius. Coerența dintre 
standardele internaționale și legislația 
comunitară privind limitele reziduurilor 
medicamentelor de uz veterinar în 
alimente va fi consolidată în continuare.

Or. pl

Justificare

Clearer wording.

Amendamentul 22
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Considerentul 20

Text propus de Comisie Amendament

(20) Comunitatea contribuie în cadrul 
Codex Alimentarius a elaborarea 
standardelor internaţionale privind limitele 
maxime ale reziduurilor, asigurând în 
acelaşi timp menţinerea nivelului ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane adoptat în 
cadrul Comunităţii. În consecinţă, 
Comunitatea ar trebui să preia, fără a 
efectua o evaluare suplimentară, acele 
limite maxime ale reziduurilor Codex pe 
care le-a sprijinit cu ocazia reuniunii 
Codex Alimentarius. Coerenţa dintre 
standardele internaţionale şi legislaţia 
comunitară privind limitele reziduurilor în 
alimente va fi întărită în continuare.

(20) Comunitatea contribuie în cadrul 
Codex Alimentarius la elaborarea 
standardelor internaţionale privind limitele 
maxime ale reziduurilor, asigurând în 
acelaşi timp menţinerea nivelului ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane adoptat în 
cadrul Comunităţii. În consecință, 
Comunitatea ar trebui să preia acele limite 
maxime ale reziduurilor Codex pe care le-a 
sprijinit cu ocazia reuniunii Codex 
Alimentarius, sub rezerva verificării 
substanțelor interzise în UE și a efectelor 
sinergice și cumulative ale anumitor 
substanțe ce pot fi periculoase pentru 
sănătatea umană. Coerența dintre 
standardele internaționale și legislația 
comunitară privind limitele reziduurilor în 
alimente va fi întărită în continuare, fără a 
se reduce nivelul de protecţie necesar 



PE400.626v01-00 6/63 AM\705998RO.doc

RO

pentru acceptarea pe teritoriul comunitar.
Comisia trebuie să consulte Parlamentul 
European în mod formal înainte de 
aprobare.

Or. en

Amendamentul 23
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Considerentul 21

Text propus de Comisie Amendament

(21) Alimentele fac obiectul controalelor 
privind reziduurile substanțelor 
farmacologic active în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Chiar 
dacă limitele nu sunt stabilite pentru acele 
substanțe în conformitate cu prezentul 
regulament, se pot forma reziduuri ale 
acestor substanțe datorită contaminării 
mediului sau a apariției la animale a unui 
metabolit natural. Metodele de laborator 
permit detectarea acestor reziduuri la 
niveluri din ce în ce mai scăzute. Aceste 
reziduuri au avut ca rezultat instituirea 
diferitelor practici de control în cadrul 
statelor membre.

(21) Alimentele fac obiectul controalelor 
privind prezenţa reziduurilor substanțelor 
farmacologic active în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Chiar 
dacă limitele nu sunt stabilite pentru acele 
substanțe în conformitate cu prezentul 
regulament, se pot forma reziduuri ale 
acestor substanțe datorită contaminării 
mediului sau a apariției la animale a unui 
metabolit natural. Metodele de laborator 
permit detectarea acestor reziduuri în 
concentraţii din ce în ce mai scăzute. 
Aceste reziduuri au avut ca rezultat 
instituirea diferitelor practici de control în 
cadrul statelor membre.

Or. pl

Justificare

Clearer wording.
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Amendamentul 24
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendament

În consecință este adecvată posibilitatea 
definitivării de către Comunitate a 
procedurilor de stabilire a valorilor de 
referință pentru concentrațiile reziduurilor 
pentru care avizul științific indică faptul 
că expunerea consumatorilor este 
neglijabilă și analizele de laborator sunt 
realizabile din punct de vedere tehnic în 
vederea facilitării schimburilor comerciale 
și a importurilor intracomunitare.

În consecință este adecvată posibilitatea 
definitivării de către Comunitate a 
procedurilor de stabilire a valorilor de 
referință pentru concentrațiile reziduurilor 
pentru care analizele de laborator sunt 
realizabile din punct de vedere tehnic în 
vederea facilitării schimburilor comerciale 
intracomunitare și a importurilor, fără a 
aduce atingere asigurării unui nivel 
ridicat de protecţie a sănătăţii umane în 
Comunitate. Cu toate acestea, stabilirea 
valorilor de referinţă în vederea acţiunilor 
de control nu ar trebui, în nici un caz, să 
fie considerate a permite utilizarea în mod 
ilegal a unor substanţelor neautorizate 
pentru tratarea animalelor de la care se 
obţin produse alimentare.  Prin urmare, 
orice reziduuri ale substanţelor respective 
în alimente sunt, de fapt, nedorite.

Or. es

Justificare

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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Amendamentul 25
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1 - partea introductivă şi litera a

Text propus de Comisie Amendament

Prezentul regulament stabileşte normele şi 
procedurile de aplicare în vederea stabilirii 
următoarelor: 

(1) Prezentul regulament stabilește, în 
scopul de a garanta siguranţa alimentară,
normele și procedurile de aplicare în 
vederea stabilirii următoarelor: 

(a) concentrația maximă a unui reziduu al 
unei substanțe farmacologic active care 
poate fi autorizată în alimentele de origine 
animală („limita maximă a reziduurilor”); 

(a) concentraţia maximă a unui reziduu al 
unei substanţe farmacologic active 
conţinute într-un medicament de uz 
veterinar sau într-un produs biocid, 
utilizate în creşterea animalelor, care 
poate fi autorizată în alimentele de origine 
animală („limita maximă a reziduurilor”); 

Or. es

Justificare

La modificación del párrafo primero trata de recalcar el objetivo general de este reglamento 
de proteger la salud pública.
La modificación de la letra a) delimita mejor las dos categorías de sustancias a las que será 
aplicable la figura del Límite Máximo de Residuos.

Amendamentul 26
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) concentrația maximă a unui reziduu al 
unei substanțe farmacologic active care 
poate fi autorizată în alimentele de origine 
animală („limita maximă a reziduurilor”);

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl
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Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 27
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) nivelul de toleranţă al reziduurilor 
unei substanţe farmacologic active sub 
care expunerea umană la acest reziduu, 
prin alimente conţinând substanţa 
respectivă, este considerată neglijabilă
(„cadru de referinţă”).

(b) pentru reziduurile unor substanţe 
farmacologic active care nu fac obiectul 
unei clasificări în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2) litera (a), (b) sau 
(c), conţinutul minim de analit într-o 
probă, care trebuie cel puţin detectat şi 
confirmat de un laborator de control de 
referinţă, desemnat în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, cu o 
metodă analitică validată conform 
cerinţelor comunitare („cadru de 
referinţă”).

Or. fr

Justificare

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.



PE400.626v01-00 10/63 AM\705998RO.doc

RO

Amendamentul 28
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) nivelul de toleranţă al reziduurilor unei 
substanţe farmacologic active sub care 
expunerea umană la acest reziduu, prin 
alimente conţinând substanţa respectivă, 
este considerată neglijabilă („cadru de 
referinţă”) 

(b) nivelul reziduurilor unei substanţe 
farmacologic active, stabilit din motive de 
control în cazul anumitor substanţe 
pentru care nu s-a fixat o limită maximă a 
reziduurilor în conformitate cu prezentul 
regulament („cadre de referinţă”)

Or. es

Justificare

La modificación de la letra b) trata de aclarar el concepto de valor de referencia, con una 
definición mas precisa, no ligada al concepto de exposición, que podría entenderse como una 
merma en la exigencia de seguridad.

Amendamentul 29
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1 - litera ba (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ba) concentrația maximă a unui reziduu 
al unei substanțe farmacologic active, sub 
nivelul căreia expunerea mediului la 
reziduul respectiv este considerată 
neglijabilă.

Or. en

Justificare

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
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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.

Amendamentul 30
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1 - paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Sunt incluse, dacă este necesar, valorile 
stabilite pentru utilizarea și introducerea 
pe piață a substanțelor farmacologic 
active.

Or. en

Justificare

Clarification, particularly as regards the provisions of Article 13.

Amendamentul 31
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) „animale din care se produc alimente”: 
se referă la animale selecționate, crescute, 
păstrate, sacrificate sau recoltate în mod 
specific în scopul de producere a 
alimentelor.

(b) „animale din care se produc alimente”: 
se referă la animale selecționate, crescute, 
păstrate şi sacrificate sau recoltate în mod 
specific în scopul de producere a 
alimentelor.

Or. pl
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Justificare

Removal of inaccuracy in Polish version, with consequential effect on English version.

Amendamentul 32
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) „reziduuri ale substanțelor farmacologic 
active” înseamnă toate substanțele 
farmacologic active, exprimate în mg/kg 
sau μg/kg pe baza unei greutăți în stare 
proaspătă, fie substanțe active, excipienți 
sau produși de degradare și metaboliții lor 
care rămân în alimentele obținute din 
animale;

(a) „reziduuri ale substanțelor farmacologic 
active” înseamnă toate substanțele 
farmacologic active, exprimate în mg/kg 
sau μg/kg de produs, pe baza unei greutăți 
în stare proaspătă, fie substanțe active, 
excipienți sau produși de degradare și 
metaboliții lor care rămân în alimentele 
obținute din animale;

Or. pl

Justificare

Clearer wording.

Amendamentul 33
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

Toate substanţele farmacologic active 
destinate utilizării în produsele 
medicamentoase veterinare vor face
obiectul unui aviz al Agenţiei europene 
pentru evaluarea medicamentelor
(„Agenţia”) privind limita maximă a 
reziduurilor formulată de către Comitetul 
permanent pentru medicamente de uz 

Toate substanţele farmacologic active 
destinate utilizării în produsele 
medicamentoase veterinare pentru a fi 
administrate animalelor de la care se obţin 
produse alimentare fac obiectul unui aviz 
al Agenţiei europene pentru medicamente
(„Agenţia”) privind limita maximă a 
reziduurilor şi concentraţia maximă în 
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veterinar („comitetul”). mediu, formulate de către Comitetul 
permanent pentru medicamente de uz 
veterinar („Comitetul”).

Or. en

Justificare

Introducing a framework for the evaluation of the environmental risk assessment (ERA) for 
veterinary medicinal products into this Regulation would allow for a standardised approach 
to be used by European regulatory authorities for all active substances used in veterinary 
medicinal products, irrespective of whether the medicines derived from them were subject to 
centralised or national authorisation procedures.

Amendamentul 34
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 3

Text propus de Comisie Amendament

Toate substanțele farmacologic active 
destinate utilizării în produsele 
medicamentoase veterinare vor face
obiectul unui aviz al Agenției europene 
pentru evaluarea medicamentelor
(„Agenția”) privind limita maximă a 
reziduurilor formulată de către Comitetul 
permanent pentru medicamente de uz 
veterinar („comitetul”). 

Cu excepţia situaţiilor în care se aplică 
procedura Codex Alimentarius, prevăzută 
la articolul 13 alineatul (3), toate 
substanțele farmacologic active destinate 
utilizării în produsele medicamentoase 
veterinare din Comunitate pentru a fi 
administrate animalelor de la care se obţin 
produse alimentare fac obiectul unui aviz 
al Agenției europene pentru 
medicamente(„Agenția”) privind limita 
maximă a reziduurilor formulată de către 
Comitetul pentru medicamente de uz 
veterinar („Comitetul”), prevăzute la 
articolele 55, respectiv 30 din 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004.

În acest scop, deținătorul unei autorizații 
de comercializare a unui produs 
medicamentos veterinar în care se 
utilizează o asemenea substanță, 
solicitantul unei astfel de autorizații sau 
persoana care intenționează să solicite o 
astfel de autorizație, va înainta o solicitare 
Agenției. 

În acest scop, solicitantul unei autorizații 
de comercializare a unui produs 
medicamentos veterinar în care se 
utilizează o asemenea substanță sau 
persoana care intenționează să solicite o 
astfel de autorizație ori, dacă este cazul, 
deţinătorul autorizaţiei, va înainta o 
solicitare Agenției. 
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Or. es

Justificare

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.

Amendamentul 35
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 3 - paragraful 2a nou

Text propus de Comisie Amendament

În cazul speciilor sau utilizărilor minore, 
alte persoane pot înainta o solicitare 
Agenţiei.

Or. fr

Justificare

Généralement, dans le cas des espèces ou des usages mineurs, dont les abeilles, les 
entreprises susceptibles de développer un produit vétérinaire sont hésitantes à déposer une 
demande de LMR en raison de la complexité et des coûts des dossiers. Il faut laisser la 
possibilité à d’autres personnes de déposer un dossier de demande de limite maximale de 
résidu. Une fois obtenue, cela incitera ces entreprises à développer un médicament.
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Amendamentul 36
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Evaluarea ştiinţifică a riscurilor şi 
recomandările privind gestionarea 
riscurilor au ca scop asigurarea unui nivel 
înalt de protecţie a sănătăţii umane, 
garantând în acelaşi timp că sănătatea 
umană, sănătatea animală şi bunăstarea 
animalelor nu sunt afectate în mod negativ 
de lipsa disponibilităţii produselor 
medicamentoase veterinare.

(2) Evaluarea științifică a riscurilor și 
recomandările privind gestionarea 
riscurilor au ca scop asigurarea unui nivel 
înalt de protecție a sănătății umane, 
garantând în același timp că sănătatea 
umană, sănătatea animală și bunăstarea 
animalelor, precum şi siguranţa ecologică,
nu sunt afectate în mod negativ de lipsa 
disponibilității produselor medicamentoase 
veterinare.

Or. en

Justificare

In the same way as MRLs have been established following a Community evaluation 
procedure, requirements for Environmental Risk Assessments (ERA) (which have been in 
existence from before 2000) could be set for the active substances used in veterinary 
medicines.  This would ensure a high level of environmental safety and  avoid the needless 
multiplication of effort by generic companies in having to repeat the entire environmental risk 
data packages (sometimes including environmental fate studies and additional toxicity 
studies). 

Amendamentul 37
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 5

Text propus de Comisie Amendament

În vederea garantării disponibilităţii 
produselor medicinale veterinare autorizate 
în condiţii care afectează speciile 
producătoare de alimente, cu ocazia 
realizării evaluărilor ştiinţifice ale 
riscurilor şi a formulării recomandărilor de 
gestionare a riscurilor, comitetul

În conformitate cu obiectivul de asigurare 
a unui nivel înalt de protecție a sănătății 
și cu principiile enunțate la articolul 6, în 
vederea garantării disponibilității 
produselor medicinale veterinare autorizate 
pentru tratarea bolilor care afectează 
speciile producătoare de alimente, cu 
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intenţionează să utilizeze limitele maxime 
ale reziduurilor stabilite pentru substanţele 
farmacologic active într-un produs 
alimentar anume sau pentru alte alimente 
derivate din aceeaşi specie sau într-una sau 
mai multe specii pentru specii diferite.

ocazia realizării evaluărilor științifice ale 
riscurilor și a formulării recomandărilor de 
gestionare a riscurilor, Comitetul
intenționează să utilizeze limitele maxime 
ale reziduurilor stabilite pentru substanțele 
farmacologic active într-un produs 
alimentar anume sau la una sau mai multe 
specii de animale, pentru alte alimente 
derivate din aceeași specie sau, respectiv, 
pentru alte specii de animale. La stabilirea 
limitelor maxime de reziduuri, în cazul 
extrapolării la specii diferite de animale, 
ar trebui să se aplice un factor de 
siguranță de cel puțin 10.

Or. en

Justificare

The rapporteur supports the objective set out in the Commission proposal of improving test 
procedures by making greater use of extrapolation (i.e. applying results to other foodstuffs or 
animal species) during risk assessment. This objective will contribute to increasing the 
availability of active substances, particularly for smaller groups of animals (goats, sheep 
etc.). The changes proposed here simply serve to ensure that, even when extrapolation is 
applied, there must be an appropriate reduction in authorised residue levels. 

Amendamentul 38
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 5

Text propus de Comisie Amendament

În vederea garantării disponibilităţii 
produselor medicinale veterinare autorizate 
în condiţii care afectează speciile 
producătoare de alimente, cu ocazia 
realizării evaluărilor ştiinţifice ale 
riscurilor şi a formulării recomandărilor de 
gestionare a riscurilor, comitetul
intenţionează să utilizeze limitele maxime 
ale reziduurilor stabilite pentru substanţele 
farmacologic active într-un produs 
alimentar anume sau pentru alte alimente 

În vederea garantării disponibilităţii 
produselor medicinale veterinare autorizate 
pentru tratarea bolilor care afectează 
speciile producătoare de alimente, cu 
ocazia realizării evaluărilor ştiinţifice ale 
riscurilor şi a formulării recomandărilor de 
gestionare a riscurilor, Agenţia, ţinând 
cont în permanenţă de necesitatea de a 
garanta un nivel ridicat de protecţie a 
sănătăţii publice, trebuie să ia în 
considerare:
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derivate din aceeaşi specie sau într-una sau 
mai multe specii pentru specii diferite. 

(a)  posibilitatea de a utiliza limitele 
maxime ale reziduurilor stabilite pentru 
substanţele farmacologic active într-un 
produs alimentar anume sau pentru alte 
alimente derivate din aceeaşi specie sau 

(b) posibilitatea de a utiliza limitele 
maxime ale reziduurilor stabilite pentru o 
substanţă farmacologic activă într-una sau 
mai multe specii pentru specii diferite sau
(c) posibilitatea de a utiliza limitele 
maxime ale reziduurilor stabilite pentru o 
substanţă farmacologic activă într-un 
anumit produs alimentar derivat dintr-o 
specie pentru alt produs alimentar derivat 
din alte specii.

Or. es

Justificare

La enmienda trata de aclarar el procedimiento de extrapolación:

La competencia no debe recaer en el Comité de Medicamento de Uso Veterinario sino en la 
propia Agencia, ya que la extrapolación se sale del ámbito de la mera evaluación de riesgo y 
atañe también a la gestión del riesgo (algo que trasciende las competencias del Comité).

También aclara el propio concepto de extrapolación indicando qué alcance puede tener: 
entre tejidos diferentes, entre especies diferentes o entre diferentes especies y tejidos 
simultáneamente; todo ello sin menoscabar la seguridad de los consumidores.

Amendamentul 39
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 5 - alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Comisia elaborează, după 
consultarea Agenţiei, normele privind 
utilizarea unei limite maxime a rezidurilor 
dintr-un anumit produs alimentar pentru 
alt produs alimentar din aceeaşi specie 
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sau din una sau mai multe specii pentru 
alte specii. Aceste norme stabilesc modul 
şi situaţiile în care datele ştiinţifice 
privind reziduurile dintr-un anumit 
produs alimentar sau din una sau mai 
multe specii pot fi utilizate pentru a stabili 
o limită maximă a reziduurilor din alte 
produse alimentare sau alte specii.

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 20 alineatul (3). 

Or. es

Justificare

Se establece las condiciones en las que la Comisión podrá reglamentar las normas detalladas 
para poder aplicar el concepto de extrapolación.

Amendamentul 40
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Evaluarea ştiinţifică a riscurilor ia în 
considerare metabolismul şi epuizarea 
substanţelor farmacologic active în cazul 
speciilor de animale vizate şi tipul de 
reziduuri şi cantitatea acestora care poate fi 
ingerată de către oameni pe parcursul unei 
vieţi fără un important risc al sănătăţii 
exprimat în doză zilnică acceptabilă 
(DZA). Pot fi utilizate abordări alternative 
la DZA dacă au fost stabilite de către 
comisie conform dispoziţiilor din articolul 
12 primul alineat.

(1). Evaluarea ştiinţifică a riscurilor ia în
considerare metabolismul şi epuizarea, 
precum şi eliminarea substanţelor 
farmacologic active în cazul speciilor de 
animale vizate şi tipul de reziduuri şi 
cantitatea acestora care poate fi ingerată de 
către oameni pe parcursul unei vieţi fără un 
important risc al sănătăţii exprimat în doză 
zilnică acceptabilă (DZA). Pot fi utilizate 
abordări alternative la DZA dacă au fost 
stabilite de către comisie conform 
dispoziţiilor din articolul 12 alineatul (1). 

Evaluarea științifică a riscurilor ia în 
considerare, de asemenea, impactul 
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oricăror reziduuri ale substanţei active în 
ceea ce priveşte sigurnaţa mediului.

Or. en

Amendamentul 41
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Evaluarea ştiinţifică a riscurilor ia în 
considerare metabolismul şi epuizarea 
substanţelor farmacologic active în cazul 
speciilor de animale vizate şi tipul de 
reziduuri şi cantitatea acestora care poate fi 
ingerată de către oameni pe parcursul unei 
vieţi fără un important risc al sănătăţii 
exprimat în doză zilnică acceptabilă 
(DZA). Pot fi utilizate abordări alternative 
la DZA dacă au fost stabilite de către 
comisie conform dispoziţiilor din articolul 
12 primul alineat. 

(1) Evaluarea ştiinţifică a riscurilor ia în 
considerare metabolismul şi epuizarea 
substanţelor farmacologic active în cazul 
speciilor de animale vizate şi tipul de 
reziduuri şi cantitatea acestora care poate fi 
ingerată de către oameni pe parcursul unei 
vieţi fără un important risc al sănătăţii 
exprimat în doză zilnică acceptabilă 
(DZA), luând în mod serios în 
considerare efectele sinergice și 
cumulative ale diferitelor substanțe 
farmacologic active și consecințele asupra 
unor categorii mai sensibile ale 
populației. Pot fi utilizate abordări 
alternative la DZA dacă au fost stabilite de 
către comisie conform dispoziţiilor din 
articolul 12 alineatul (1). 
La evaluarea riscurilor, trebuie luate în 
considerare principiile de evaluare a 
siguranței alimentare enunțate în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Or. en

Justificare

In order to ensure that food law limit values are set consistently, mention should be made of 
the safety criteria laid down in Regulation (EC) No 178/2002, which serve as point of 
reference for food safety law as a whole. Among other things, that Regulation provides for 
account to be taken of the particular vulnerability of certain categories of people, and of 
synergetic and cumulative effects. The amendment also contains an explicit clarification on 
these two particularly important aspects.
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Amendamentul 42
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Evaluarea ştiinţifică a riscurilor ia în 
considerare metabolismul şi epuizarea 
substanţelor farmacologic active în cazul 
speciilor de animale vizate şi tipul de 
reziduuri şi cantitatea acestora care poate fi 
ingerată de către oameni pe parcursul unei 
vieţi fără un important risc al sănătăţii 
exprimat în doză zilnică acceptabilă 
(DZA). Pot fi utilizate abordări alternative 
la DZA dacă au fost stabilite de către 
comisie conform dispoziţiilor din articolul 
12 primul alineat.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 43
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 2 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) riscul efectelor farmacologice sau 
microbiologice nedorite în cazul 
oamenilor; 

(b) riscul efectelor toxicologice, 
farmacologice sau microbiologice nedorite 
în cazul oamenilor; 

Or. es
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Justificare

Es conveniente incluir también los riesgos toxicológicos.

Amendamentul 44
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 2 - litera ca (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ca) tipul și cantitatea de reziduuri 
considerate a nu prezenta o problemă de 
siguranţă pentru mediu.

Or. en

Justificare

Including the consideration of environmental safety in the scientific risk assessment would 
ensure consistency in approach and the simplification of procedure.

Amendamentul 45
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. Dacă metabolismul şi epuizarea 
substanţei nu pot fi evaluate şi utilizarea 
substanţei este destinată ameliorării 
sănătăţii şi bunăstării animalelor, evaluarea 
ştiinţifică a riscurilor poate lua în 
considerare informaţiile privind controlul 
sau cele privind expunerea.

(3) Dacă metabolismul și epuizarea, 
precum şi eliminarea substanței nu pot fi 
evaluate și utilizarea substanței este 
destinată ameliorării sănătății și bunăstării 
animalelor, evaluarea științifică a riscurilor 
poate lua în considerare informațiile 
privind controlul sau cele privind 
expunerea.

Or. en
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Justificare

'Excretion' is relevant for the Environmental Risk Assessment.  

Amendamentul 46
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. Dacă metabolismul și epuizarea 
substanței nu pot fi evaluate și utilizarea 
substanței este destinată ameliorării 
sănătății și bunăstării animalelor, 
evaluarea științifică a riscurilor poate lua în 
considerare informațiile privind controlul 
sau cele privind expunerea.

(3) Dacă metabolismul și epuizarea 
substanței nu pot fi evaluate și utilizarea 
substanței este destinată ameliorării 
sănătății, evaluarea științifică a riscurilor 
poate lua în considerare informațiile 
privind controlul sau cele privind 
expunerea.

Or. es

Justificare

En principio, debe ser la salud de los animales lo que prime, no vemos el caso de un 
medicamento que sólo contribuya al bienestar y no a su salud.

Amendamentul 47
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 7 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) alţi factori legitimi precum aspectele 
tehnologice ale producţiei alimentelor, 
fezabilitatea controalelor, condiţiile de 
utilizare şi de aplicare ale substanţelor în 
produsele medicamentoase veterinare, 
precum şi probabilitatea unei utilizări 
incorecte sau ilegale;

(b) alţi factori legitimi precum aspectele 
tehnologice ale producţiei alimentelor, 
fezabilitatea controalelor, condiţiile de 
utilizare şi de aplicare ale substanţelor în 
produsele medicamentoase veterinare, 
precum şi probabilitatea unei utilizări 
incorecte sau ilegale; prin abuz se înțelege, 
de asemenea, utilizarea medicamentelor 
veterinare în scop profilactic, în condițiile 
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în care bolile pot fi evitate și prin 
modificări adecvate și rezonabile ale 
condițiilor de creștere a animalelor;

Or. en

Amendamentul 48
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 7 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) alţi factori legitimi precum aspectele 
tehnologice ale producţiei alimentelor, 
fezabilitatea controalelor, condiţiile de 
utilizare şi de aplicare ale substanţelor în 
produsele medicamentoase veterinare, 
precum şi probabilitatea unei utilizări 
incorecte sau ilegale; 

(b) alţi factori legitimi precum aspectele 
tehnologice ale producţiei alimentelor şi 
furajelor, fezabilitatea controalelor, 
condiţiile de utilizare şi de aplicare ale 
substanţelor în produsele medicamentoase 
veterinare, precum şi probabilitatea unei 
utilizări incorecte sau ilegale; 

Or. es

Justificare

Se incluyen también los procesos de la fabricación de piensos, que deberán ser tenidos en 
cuenta a la hora de establecer el análisis de riesgos. Dado que muchos medicamentos 
veterinarios se administran a través de piensos o aguas de bebida, las recomendaciones de 
gestión de riesgo han de ponderar de qué manera inciden en el riesgo las tecnologías 
disponibles.

Amendamentul 49
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 7 - litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) alţi factori legitimi precum aspectele 
tehnologice ale producţiei alimentelor, 
fezabilitatea controalelor, condiţiile de 
utilizare şi de aplicare ale substanţelor în 

(b) alţi factori legitimi precum aspectele 
tehnologice ale producţiei alimentelor, 
fezabilitatea controalelor, condiţiile de 
utilizare şi de aplicare ale substanţelor în 
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produsele medicamentoase veterinare, 
precum şi probabilitatea unei utilizări 
incorecte sau ilegale;

produsele medicamentoase veterinare, 
respectarea bunelor practici veterinare, 
precum şi probabilitatea unei utilizări 
incorecte sau ilegale;

Or. fr

Justificare

L’évaluation scientifique des risques peut recommander la fixation de limite maximale de 
résidu très élevée, bien plus que nécessaire pour permettre l’utilisation du produit vétérinaire 
correspondant en respectant de bonnes pratiques vétérinaires.Prendre en compte les bonnes 
pratiques vétérinaires lors de la définition des limites maximales de résidus permet de fixer 
des limites qui garantissent non seulement une protection optimale pour la santé humaine 
mais également de pouvoir éviter une utilisation excessive des produits vétérinaires.

Amendamentul 50
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 7 - litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da)  măsura în care concentraţiile din 
mediu prevăzute sunt sau nu acceptabile 
pentru protecţia mediului şi, dacă este 
cazul, orice condiţii sau restricţii pentru 
utilizarea substanţei în cauză.

Or. en

Justificare

In certain cases the concentrations of substances can be a risk for the environment. This 
concern has to be taken into consideration in the risk management recommendations.
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Amendamentul 51
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Agenţia se asigură că avizul comitetului
este adoptat în termen de 210 zile de la 
primirea unei cereri valabile, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1). 
Acest termen se suspendă când Agenţia 
cere depunerea de informaţii suplimentare 
cu privire la substanţa respectivă, pe o 
anumită perioadă de timp, şi până când 
informaţiile suplimentare sunt furnizate.

(2) Agenţia se asigură că avizul 
Comitetului este adoptat în termen de 210 
zile de la primirea unei cereri valabile 
pentru o nouă substanţă, în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (1). Acest termen se 
suspendă când Agenţia cere depunerea de 
informaţii suplimentare cu privire la 
substanţa respectivă, pe o anumită perioadă 
de timp, şi până când informaţiile 
suplimentare sunt furnizate.

Or. en

Justificare

This amendment is in the interests of clarity.

Amendamentul 52
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Dispoziţiile de mai jos se aplică 
substanţelor farmacologic active a căror 
utilizare în medicamentele de uz veterinar 
este autorizată la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament:
(a) După consultarea Agenţiei, Comisia 
publică un program de examinare a 
acestor substanţe, precum şi termenele de 
prezentare a informaţiilor prevăzute la 
articolul 8 alineatul (1). Persoanele 
responsabile de comercializarea 
medicamentului de uz veterinar în cauză 
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se asigură că toate informaţiile pertinente 
sunt transmise Comisiei. Autorităţile 
competente ale statelor membre aduc în 
atenţia Comisiei orice altă informaţie 
pertinentă.
(b) După ce verifică, în termen de 30 de 
zile, dacă informaţia este prezentată în 
forma corectă, Comisia supune imediat 
informaţia, spre examinare, Agenţiei, care 
formulează avizul într-un termen de 120 
de zile. Acest termen se suspendă în cazul 
în care Agenţia solicită depunerea de 
informaţii suplimentare cu privire la 
substanţa respectivă, pe o perioadă de 
timp specifică.

Or. en

Justificare

his amendment brings the text in line with existing Council Regulation 2377/90.

Amendamentul 53
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Pentru substanţele care nu sunt 
destinate utilizării pentru medicamente de 
uz veterinar, care se vor introduce pe 
piaţă în Comunitate şi în cazul în care nu 
s-a depus nici o cerere pentru astfel de 
substanţe, în conformitate cu articolul 3,
Comisia sau satele membre pot transmite 
Agenţiei cereri pentru un aviz cu privire la 
limitele maxime de reziduuri. Articolele 4-
8 se aplică. 

(1) Comisia sau satele membre pot 
transmite Agenţiei cereri pentru un aviz cu 
privire la limitele maxime ale reziduurilor
pentru substanţe farmacologic active în 
una dintre următoarele situaţii:

(a) substanţa respectivă deţine autorizaţia 
de utilizare într-un medicament de uz 
veterinar într-o ţară terţă şi nu s-a depus 
nicio cerere pentru această substanţă în 
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conformitate cu articolul 3 sau
(b) substanţa respectivă este inclusă într-
un medicament destinat a fi utilizat în 
conformitate cu articolul 11 din Directiva 
2001/82/CE, dar nu s-a depus nicio cerere 
pentru această substanţă în conformitate 
cu articolul 3 sau
(c) substanţa respectivă este inclusă într-
un produs biocid utilizat în creşterea 
animalelor şi trebuie să se stabilească o 
limită maximă a reziduurilor în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2) 
punctul (ii) litera (b) din Directiva 
98/8/CE.
(2) Se aplică articolele 4-7.
Cererile pentru avize menţionate la 
alineatul (1) din prezentul articol respectă 
formatul şi conţinutul stabilite de către 
Comisie în conformitate cu dispoziţiile din 
articolul 12 alineatul (1).

Or. es

Justificare

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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Amendamentul 54
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 1 - paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Pentru substanţele care nu sunt destinate 
utilizării pentru medicamente de uz 
veterinar, care se vor introduce pe piaţă în 
Comunitate şi în cazul în care nu s-a depus 
nici o cerere pentru astfel de substanţe, în 
conformitate cu articolul 3, Comisia sau
satele membre pot transmite Agenţiei 
cereri pentru un aviz cu privire la limitele 
maxime de reziduuri. 

(1) Pentru substanţele care nu sunt 
destinate utilizării pentru medicamente de 
uz veterinar, care se vor introduce pe piaţă 
în Comunitate şi în cazul în care nu s-a 
depus nici o cerere pentru astfel de 
substanţe, în conformitate cu articolul 3, 
Comisia, statele membre sau o entitate 
terţă care are interese legitime, pot 
transmite Agenţiei cereri pentru un aviz cu 
privire la limitele maxime de reziduuri. 

Or. en

Justificare

Paragraph 3 suggests that third parties may also forward requests, although this possibility is 
not included in paragraph 1. Systematic clarification.

Amendamentul 55
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. În termen de 15 zile de la adoptarea 
avizului definitiv, Agenţia îl transmite 
Comisiei şi când este cazul, statului 
membru sau părţii care a făcut cererea, 
precizând motivele pe care se întemeiază 
concluziile sale.

(3) În termen de 15 zile de la adoptarea 
avizului definitiv, Agenţia îl transmite 
Comisiei şi, după caz, statului membru 
care a făcut cererea, precizând motivele pe 
care se întemeiază concluziile sale.

Or. en

Justificare

The right to request an opinion of the Agency on MRLs should be limited to the Comission 
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and the Member States.

Amendamentul 56
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Alineatele (1)-(3) se aplică, mutatis 
mutandis, substanțelor farmacologic 
active autorizate, în cazul cărora costurile 
procedurii de stabilire a limitelor 
reziduurilor sunt mult prea ridicate față 
de valoarea economică a substanței, din 
cauza răspândirii restrânse sau a 
importanței economice reduse a speciei 
animale respective („utlizări minore”). La 
stabilirea limitelor maxime ale 
reziduurilor, în cazul extrapolării la specii 
diferite de animale, se aplică un factor de 
siguranță de cel puțin 10.
Comisia poate, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 20 alineatul (3), să 
stabilească condiții mai precise de 
aplicare a prezentului alineat. 

Or. en

Justificare

Extrapolation, as referred to in Article 5, does not solve all the problems relating to the 
limited availability of veterinary medicinal products for animal species of minor economic 
significance or for species for which a procedure setting limits would not make economic 
sense on account of the low levels of revenue involved. The amendment seeks to solve this real 
problem, which is often a serious one for animal protection and animal health, although a 
more in-depth discussion would certainly still be desirable. 
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Amendamentul 57
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 10 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

În cazul în care Comisia, solicitantul, în 
conformitate cu articolul 3 sau un stat 
membru, în conformitate cu articolul 9, ca 
urmare a apariţiei unor noi informaţii, 
consideră că o reexaminare a avizului este 
necesară pentru a proteja sănătatea umană 
sau cea a animalelor, poate cere Agenţiei 
să adopte un nou aviz cu privire la 
substanţa respectivă.

În cazul în care Comisia, solicitantul, în 
conformitate cu articolul 3 sau un stat 
membru, în conformitate cu articolul 9, ca 
urmare a apariţiei unor noi informaţii, 
consideră că o reexaminare a avizului este 
necesară pentru a proteja sănătatea umană 
sau cea a animalelor sau siguranţa 
mediului, poate cere Agenţiei să adopte un 
nou aviz cu privire la substanţa respectivă.

Or. en

Amendamentul 58
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 10

Text propus de Comisie Amendament

În cazul în care Comisia, solicitantul, în 
conformitate cu articolul 3 sau un stat 
membru, în conformitate cu articolul 9, ca 
urmare a apariţiei unor noi informaţii, 
consideră că o reexaminare a avizului este 
necesară pentru a proteja sănătatea umană 
sau cea a animalelor, poate cere Agenţiei 
să adopte un nou aviz cu privire la 
substanţa respectivă. 

În cazul în care Comisia, orice persoană 
care a depus o cerere pentru un aviz în 
conformitate cu articolul 3 sau un stat 
membru, în conformitate cu articolul 9, ca 
urmare a apariției unor noi informații, 
consideră că o reexaminare a avizului este 
necesară pentru a proteja sănătatea umană 
sau cea a animalelor, poate cere Agenției 
să adopte un nou aviz cu privire la 
substanța respectivă. 

Cererea este însoțită de informațiile care 
explică subiectul care trebuie rezolvat. 
Articolul 8 alineatele (2) şi (4) sau articolul 
9 alineatele (2) şi (3) se aplică noului aviz. 

Cererea este însoțită de informațiile care 
explică subiectul care trebuie rezolvat. 
Articolul 8 alineatele (2)-(4) sau articolul 9 
alineatele (2) și (3) se aplică noului aviz. 

Or. es
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Justificare

El nuevo texto que se propone clarifica quién y en qué circunstancias puede solicitar 
revisiones, en concreto:

- quienes hayan solicitado evaluación en virtud del artículo 3, podrán solicitar su revisión, y

- la Comisión y los Estados Miembros podrán solicitarla no sólo para las evaluaciones que 
ellos hayan promovido en virtud del artículo 9, sino también para las promovidas por 
terceros de conformidad con el artículo 3.

Amendamentul 59
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 1 - partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

1. În conformitate cu procedura de 
reglementare la care se referă articolul 20 
alineatul (2), Comisia, cu consultarea 
Agenţiei, adoptă următoarele:

(1) Comisia, cu consultarea Agenției, 
adoptă reglementări privind:

Or. en

Amendamentul 60
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 1 - paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Pentru litera (a) sunt luate decizii în 
conformitate cu procedura de 
reglementare menționată la articolul 21 
alineatul (2) și, pentru litera (b), în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Defining the methodology of the risk assessment and of risk management is a central aspect 
of this regulation and the European Parliament should therefore be involved in its adoption. 
Therefore, a change from the regulatory procedure to the regulatory procedure with scrutiny 
is proposed. Moreover, the same procedure is provided for in the case of decisions on 
extrapolation in paragraph 2.

Amendamentul 61
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Comisia, cu consultarea Agenţiei, adoptă 
reguli cu privire la limita maximă a 
reziduurilor dintr-un anumit produs 
alimentar pentru un alt produs alimentar 
din aceeaşi specie, sau dintr-una sau mai 
multe specii pentru alte specii, astfel cum 
este precizat în articolul 5. Acele reguli 
prevăd cum şi în ce circumstanţe datele 
ştiinţifice cu privire la reziduurile din 
anumite produse alimentare sau dintr-o 
specie sau mai multe specii pot fi utilizate 
pentru a stabili o limită maximă a 
reziduurilor pentru alte produse 
alimentare sau specii.

(2) Comisia, cu consultarea Agenţiei, 
adoptă, în conformitate cu articolul 5
alineatul (1a), măsurile care vizează 
modificarea elementelor neesenţiale din 
prezentul regulament prin completarea 
acestuia, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 20 alineatul (3).

Acele măsuri care vizează modificarea 
elementelor neesenţiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 20 alineatul (3).

Or. es
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Amendamentul 62
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Comisia clasifică substanţele 
farmacologic active care fac obiectul unui 
aviz cu privire la limita maximă a 
reziduurilor al Agenţiei, în conformitate cu 
articolele 4, 9 şi 10. 

(1) Comisia clasifică substanţele 
farmacologic active care fac obiectul unui 
aviz cu privire la limita maximă a 
reziduurilor al Agenţiei, în conformitate cu 
articolele 4, 9 şi 10 şi la concentraţia din 
mediu admisibilă, în conformitate cu 
articolele 4 şi 10. 

Or. en

Justificare

Consequent on amendment 3 to Article 4 and amendment 10 to Article 10. 

Amendamentul 63
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 2 - partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

2. Clasificarea include o listă cu 
substanţele farmacologic active şi a 
categoriilor terapeutice cărora le aparţin. 
Această clasificare presupune, de 
asemenea, stabilirea, în legătură cu fiecare 
astfel de substanţă, a următoarelor:

(2) Clasificarea pentru siguranţa 
produselor alimentare include o listă cu 
substanțele farmacologic active și a 
categoriilor terapeutice cărora le aparțin. 
Această clasificare presupune, de 
asemenea, stabilirea, în legătură cu fiecare 
astfel de substanţă, a următoarelor:

Or. en
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Amendamentul 64
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 2 - litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) absența unei limite maxime a 
reziduurilor; 

(c) absența necesităţii de a stabili o limită 
maximă a reziduurilor; 

Or. es

Justificare

Se pretende aclarar el concepto; el apartado c corresponde a sustancias que se consideran 
inocuas; con la redacción actual cabrían en este apartado otras sustancias para las que por 
falta de información u otros motivos no ha podido fijarse un límite seguro.

Amendamentul 65
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 2 - litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) o interdicţie privind administrarea unei 
substanţe.

(d) o interdicţie privind prezenţa unei 
substanţe sau a reziduurilor acesteia într-
un produs de origine animală.

Or. fr

Justificare

Si la présence dans les denrées alimentaires d'origine animale d’une substance ou de ses 
résidus est dangereuse pour la santé humaine en quelque quantité que ce soit, il faut interdire 
la mise sur le marché des produits dans lesquels on en détecte la présence. Se contenter d’en 
interdire l’administration de la substance est insuffisant.De plus, l’Europe n’a pas la 
possibilité d’interdire l’administration d’une substance dans les pays tiers. Ce libellé 
impliquerait donc qu’une substance ne serait interdite que pour les produits européens et pas 
les produits importés.
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Amendamentul 66
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecţia sănătăţii umane ca urmare a unui 
aviz al Agenţiei, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10 sau ca urmare a
votului favorabil al Comunităţii de 
stabilire a unei limite maxime a 
reziduurilor pentru substanţele 
farmacologic active destinate utilizării într-
un medicament de uz veterinar în Codex 
Alimentarius. În acest din urmă caz nu este 
cerută o evaluare suplimentară de către 
Agenție. 

(3) O limită maximă a reziduurilor este
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecţia sănătăţii umane ca urmare a unui 
aviz al Agenţiei, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10 sau ca urmare a
adoptării de către reuniunea Codex 
Alimentarius, în absenţa oricărei obiecţii 
din partea Comunităţii, a unei limite 
maxime a reziduurilor pentru substanţele 
farmacologic active destinate utilizării într-
un medicament de uz veterinar. În acest din 
urmă caz nu este cerută o evaluare 
suplimentară de către Agenţie. 

Or. es

Justificare

Se pretende aclarar dos conceptos:

Los LMR son elementos de gestión de riesgo y deben revisarse cuantas veces se estime 
necesario para que cumplan su cometido: la seguridad del consumidor.

La Unión adoptará los LMR’s CODEX una vez aprobados por este organismo sin reserva 
alguna de la Unión; el voto favorable de la Unión no debe conllevar su adopción automática 
si no llega a aprobarse finalmente en CODEX.

Amendamentul 67
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecţia sănătăţii umane ca urmare a unui 

(3) O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecția sănătății umane:
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aviz al Agenţiei, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10 sau ca urmare a 
votului favorabil al Comunităţii de stabilire 
a unei limite maxime a reziduurilor pentru 
substanţele farmacologic active destinate 
utilizării într-un medicament de uz 
veterinar în Codex Alimentarius. În acest 
din urmă caz nu este cerută o evaluare 
suplimentară de către Agenție.

(a) ca urmare a unui aviz al Agenţiei, în 
conformitate cu articolele 4, 9 sau 10; sau
(b) ca urmare a votului favorabil al 
Comunităţii de stabilire a unei limite 
maxime a reziduurilor pentru substanţele 
farmacologic active destinate utilizării într-
un medicament de uz veterinar în Codex 
Alimentarius, cu condiţia ca datele 
ştiinţifice luate în considerare să fi fost 
puse la dispoziţia reprezentanţilor 
Comunităţii în Codex Alimentarius 
înaintea votării în cadrul Comisiei Codex 
Alimentarius. În acest caz nu este cerută o 
evaluare suplimentară de către Agenție.

Or. en

Justificare

This amendment shall increase the transparency of Codex decisions.

Amendamentul 68
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecţia sănătăţii umane ca urmare a unui 
aviz al Agenţiei, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10 sau ca urmare a 
votului favorabil al Comunităţii de stabilire 
a unei limite maxime a reziduurilor pentru 

(3) O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecţia sănătăţii umane ca urmare a unui 
aviz al Agenţiei, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10 sau ca urmare a 
votului favorabil al Comunităţii de stabilire 
a unei limite maxime a reziduurilor pentru 
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substanţele farmacologic active destinate 
utilizării într-un medicament de uz 
veterinar în Codex Alimentarius. În acest 
din urmă caz nu este cerută o evaluare 
suplimentară de către Agenţie.

substanţele farmacologic active destinate 
utilizării într-un medicament de uz 
veterinar în Codex Alimentarius. În acest 
din urmă caz, votul Comunităţii nu poate 
fi favorabil decât dacă au avut loc o 
evaluare ştiinţifică a riscurilor, prevăzută 
la articolul 6 şi recomandări pentru 
gestionarea riscurilor, prevăzute la 
articolul 7. În aceste cazuri, nu este cerută 
o evaluare suplimentară de către Agenţie

Or. fr

Justificare

Les discussions au Codex ou dans d’autres organismes internationaux ne doivent pas servir 
de prétexte pour adopter des limites maximales de résidus plus laxistes que celles adoptées en 
Europe.

Amendamentul 69
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

3. O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecția sănătății umane ca urmare a unui 
aviz al Agenției, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10 sau ca urmare a 
votului favorabil al Comunității de 
stabilire a unei limite maxime a 
reziduurilor pentru substanțele 
farmacologic active destinate utilizării într-
un medicament de uz veterinar în Codex 
Alimentarius. În acest din urmă caz nu
este cerută o evaluare suplimentară de 
către Agenţie. 

(3) O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecția sănătății umane ca urmare a unui 
aviz al Agenției, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10. Limitele maxime ale 
reziduurilor aprobate de Comunitatea 
Europeană pentru substanțele 
farmacologic active destinate utilizării într-
un medicament de uz veterinar în Codex 
Alimentarius trebuie să fie echivalente cu 
normele comunitare de protecție a 
sănătății aflate în vigoare. Efectuarea 
unei evaluări suplimentare de către 
Agenție, din motive de protecție a 
sănătății în ceea ce priveşte cel puțin 
efectele sinergice și cumulative ale 
diferitelor substanțe farmacologic active, 
este solicitată atunci când Agenția sau 
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autoritățile competente din statele 
membre își exprimă preocuparea în 
legătură cu protecția sănătății.

Or. en

Justificare

If new information becomes available about the risks of a substance, it must be possible, even 
for Codex limits, to request a new opinion. This is essentially a clarification. 

Amendamentul 70
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Până ce Comisia va adopta limitele 
maxime ale reziduurilor în cadrul Codex 
Alimentarius, se aplică procedura 
menționată la articolul 21 alineatul (3). 
Comisia poate adopta limitele maxime ale 
reziduurilor stabilite în Codex 
Alimentarius doar dacă acestea asigură 
un nivel de siguranță a sănătății umane 
echivalent cu cel oferit de dispozițiile 
legale comunitare. Trebuie luat în 
considerare articolul 13 litera (e) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Or. en

Justificare

Approval of maximum residue limits in the Codex Alimentarius – unlike purely internal 
Community decisions – is subject to only very limited democratic or parliamentary control. 
Decisions relating to the Codex should therefore be subject to the same requirements relating 
to procedure and participation as internal Community decisions. 

Codex limits must guarantee, if not an identical, at least a comparable level of safety. This is 
supported also by the reference to Regulation (EC) No 178/2002.
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Amendamentul 71
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

4. O limită maximă provizorie a 
reziduurilor poate fi stabilită pentru o 
substanţă farmacologic activă dacă datele 
ştiinţifice sunt incomplete, cu condiţia să 
nu fie motive pentru a presupune că 
reziduurile substanţei respective, la limita 
propusă, prezintă un risc pentru sănătatea 
umană.

(4) O limită maximă provizorie a 
reziduurilor poate fi stabilită pentru o 
substanță farmacologic activă chiar dacă 
datele științifice sunt incomplete, cu 
condiția să nu fie motive pentru a 
presupune că reziduurile substanței 
respective, la limita propusă, prezintă un 
risc pentru sănătatea umană. Evaluarea 
riscului trebuie efectuată în conformitate 
cu principiile enunţate la articolul 6 şi cu 
reglementările prevăzute la articolul 12.

Limita maximă provizorie a reziduurilor se 
aplică pentru un termen limitat, care nu 
poate depăşi 5 ani. Acest termen poate fi 
prorogat o dată, pentru o perioadă care nu 
poate depăşi doi ani, dacă se demonstrează 
că o asemenea prorogare permite 
cercetărilor ştiinţifice în curs să fie 
terminate.

Limita maximă provizorie a reziduurilor se 
aplică pentru un termen limitat, care nu 
poate depăşi trei ani. Acest termen poate fi 
prorogat o dată, pentru o perioadă care nu 
poate depăşi doi ani, dacă se demonstrează 
că o asemenea prorogare permite 
cercetărilor ştiinţifice în curs să fie 
terminate.

Or. en

Justificare

The maximum period of five years for provisional authorisation would appear too long. As a 
rule, the substances involved have undergone an authorisation or other test procedure, 
meaning that the required results would have to be available within three years. This is a 
longer time period than for setting limits under the normal procedure.
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Amendamentul 72
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 13 - alineatul 6 - partea introductivă şi litera a

Text propus de Comisie Amendament

6. Administrarea unei substanţe
animalelor de la care se obţin produse 
alimentare este interzisă, ca urmare a unui 
aviz adoptat în conformitate cu articolele 4, 
9 sau 10, în oricare dintre următoarele 
circumstanţe:

(6) Prezenţa unei substanţe sau a 
reziduurilor acesteia într-un produs de 
origine animală este interzisă, ca urmare a 
unui aviz adoptat în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10, în oricare dintre 
următoarele circumstanţe:

(a) dacă utilizarea unei substanţe 
farmacologic active pentru animalele de la 
care se obţin produse alimentare 
reprezintă un risc pentru sănătatea umană;

(a) dacă prezenţa unei substanţe 
farmacologic active sau a reziduurilor 
acesteia în alimente de origine animală 
reprezintă un risc pentru sănătatea umană;

Or. fr

Justificare

Cohérence avec l’amendement à l'article 13 - paragraph 2 - point d.

Amendamentul 73
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) dacă utilizarea unei substanțe 
farmacologic active pentru animalele de la 
care se obțin produse alimentare reprezintă 
un risc pentru sănătatea umană;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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Amendamentul 74
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 13a
Clasificarea pentru siguranţa mediului

(1) Această clasificare pentru siguranţa 
mediului include o listă cu substanţele 
farmacologic active şi stabilirea, pentru 
fiecare astfel de substanță, a unuia dintre 
următoarele criterii:
(a) o concentraţie maximă în mediu; 
(b) o concentraţie maximă în mediu cu 
titlu provizoriu;
(c) absența unei concentraţii maxime în 
mediu;
(d) o interdicţie privind administrarea 
unei substanţe.
(2) O concentraţie maximă în mediu este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecția mediului, ca urmare a unui aviz 
al Agenției, în conformitate cu articolele 
4, 9 sau 10.
(3) O concentraţie maximă provizorie în 
mediu poate fi stabilită pentru o substanţă 
farmacologic activă dacă datele ştiinţifice 
sunt incomplete, cu condiţia să nu fie 
motive pentru a presupune că reziduurile 
substanţei respective, la limita propusă, 
prezintă un risc pentru mediu. 
Concentraţia maximă provizorie din 
mediu se aplică pentru un termen limitat, 
care nu poate depăşi 5 ani. Acest termen 
poate fi prorogat o dată, pentru o 
perioadă care nu poate depăşi doi ani, 
dacă se demonstrează că o asemenea 
prorogare permite cercetărilor ştiinţifice 
în curs să fie terminate.
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(4) Nu se stabilește o concentraţie 
maximă în mediu în cazul în care, ca 
urmare a unui aviz adoptat în 
conformitate cu articolele 4 sau 10, 
stabilirea acesteia nu este necesară pentru 
protecția mediului.
(5) Administrarea unei substanțe 
animalelor de la care se obțin produse 
alimentare este interzisă, ca urmare a 
unui aviz adoptat în conformitate cu 
articolele 4 sau 10, în oricare dintre 
următoarele circumstanțe:
(a) dacă utilizarea unei substanțe 
farmacologic active pentru animalele de 
la care se obțin produse alimentare 
reprezintă un risc inacceptabil pentru 
mediu;
(b) dacă nu se poate ajunge la nicio 
concluzie definitivă asupra siguranţei 
mediului cu privire la reziduurile unei 
substanțe.
(6) Dacă este necesar pentru protecția 
mediului, clasificarea include condițiile și 
restricțiile de utilizare sau de aplicare a 
unei substanțe farmacologic active, 
folosite pentru medicamentele de uz 
veterinar, care face obiectul unei 
concentraţii maxime în mediu sau pentru 
care nu s-a stabilit nicio concentraţie 
maximă în mediu.

Or. en

Justificare

The aim of this amendment is to ensure consistency in approach, avoid needless waste of 
resources and simplify the procedure for Environmental Risk Assessments of  veterinary 
medicinal products.
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Amendamentul 75
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 13a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 13a
Procedura accelerată pentru avizul 

Agenției
În anumite cazuri în care un medicament 
de uz veterinar sau un produs biocid 
trebuie autorizat de urgenţă, în scopul de 
a se garanta protecţia sănătăţii publice, a 
sănătăţii şi bunăstării animalelor, 
Comisia, orice persoană care a solicitat 
un aviz în conformitate cu articolul 3 sau 
un stat membru pot solicita Agenţiei să 
desfăşoare o procedură de urgenţă pentru 
evaluarea limitei maxime a reziduurilor 
unei susbstanţe farmacologic activă în 
respectivele produse.
Formatul şi conţinutul cererii sunt 
stabilite de către Comisie în conformitate 
cu dispoziţiile din articolul 12 alineatul 
(1).
Prin derogare de la articolul 9 alineatul 
(2) şi articolul 8 alineatul (2), Agenţia se 
asigură că avizul Comitetului poate fi 
emis în termen de 150 de zile de la 
primirea cererii.

Or. es

Justificare

Es necesario establecer un procedimiento acelerado para casos de excepcional urgencia en 
que deba hacerse frente a una enfermedad grave por su incidencia en la sanidad o el 
bienestar de la cabaña frente a la cual no puede lucharse con los medicamentos autorizados. 
El procedimiento común de fijación de LMR impediría actuar con agilidad frente a la 
enfermedad.
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Amendamentul 76
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 14 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. În înţelesul clasificării prevăzute la 
articolul 13, Comisia întocmeşte un proiect 
de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea avizului Agenţiei, prevăzut la 
articolele 4, 9 alineatul (1) sau 10. De 
asemenea, Comisia întocmeşte un proiect 
de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea rezultatului votului Comunităţii în 
favoarea stabilirii unei limite maxime a 
reziduurilor în Codex Alimentarius, astfel 
cum este prevăzut la articolul 13 alineatul 
(3).

(1) În înţelesul clasificării prevăzute la 
articolul 13, Comisia întocmeşte proiecte 
de regulamente în termen de 30 de zile de 
la primirea avizului Agenţiei, prevăzut la 
articolele 4, 9 alineatul (1) sau 10. De 
asemenea, Comisia întocmește proiecte de 
regulamente în termen de 30 de zile de la 
primirea rezultatului votului Comunității în 
favoarea stabilirii unei limite maxime a 
reziduurilor în Codex Alimentarius, astfel 
cum este prevăzut la articolul 13 alineatul 
(3).

În cazul în care proiectul de regulament nu 
este conform cu avizul Agenţiei, Comisia 
furnizează o explicaţie detaliată referitoare 
la cauzele diferenţelor.

În cazul în care proiectele de regulamente
nu sunt conforme cu avizul Agenţiei, 
Comisia furnizează o explicaţie detaliată 
referitoare la cauzele diferenţelor.

Or. en

Justificare

he plural is used here to describe both maximum residue limits and environmental limits.

Amendamentul 77
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 14 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

În înţelesul clasificării prevăzute la 
articolul 13, Comisia întocmeşte un proiect 
de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea avizului Agenţiei, prevăzut la 
articolele 4, 9 alineatul (1) sau 10. De 
asemenea, Comisia întocmeşte un proiect 

(1) În înţelesul clasificării prevăzute la 
articolul 13, Comisia întocmeşte un proiect 
de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea avizului Agenţiei, prevăzut la 
articolele 4, 9 alineatul (1) sau 10. De 
asemenea, Comisia întocmeşte un proiect 
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de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea rezultatului votului Comunităţii 
în favoarea stabilirii unei limite maxime a 
reziduurilor în Codex Alimentarius, astfel 
cum este prevăzut la articolul 13 alineatul 
(3). 

de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea rezultatului adoptării unei limite 
maxime a reziduurilor, în absenţa oricărei 
obiecţii din partea Comunităţii şi din 
partea Comisiei Codex Alimentarius, astfel 
cum este prevăzut la articolul 13 alineatul 
(3) 

În cazul în care proiectul de regulament 
nu este conform cu avizul Agenţiei, 
Comisia furnizează o explicaţie detaliată 
referitoare la cauzele diferenţelor. 

Or. es

Amendamentul 78
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 14 - alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) În cazul în care se solicită avizul 
Agenţiei, iar proiectul de regulament nu 
este conform cu acest aviz, Comisia 
furnizează o explicație detaliată 
referitoare la cauzele diferențelor. 

Or. es

Justificare

Se divide el antiguo apartado 1 del presente artículo en dos apartados por motivos de 
claridad.
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Amendamentul 79
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 14 - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Regulamentul prevăzut în alineatul (1) 
este adoptat de către Comisie, în 
conformitate cu, şi în termen de 30 de zile 
de la finalizarea procedurii de reglementare 
prevăzute la articolul 20 alineatul (2).

(2) Regulamentul prevăzut în alineatul (1) 
este adoptat de către Comisie, în 
conformitate cu, și în termen de 90 de zile 
de la finalizarea procedurii de reglementare 
cu control, prevăzute la articolul 20 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

The regulatory procedure with scrutiny would appear to be appropriate here. The time period 
should be extended in order to allow the EP to take part adequately.

Amendamentul 80
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 14 - alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Regulamentul prevăzut la alineatul 
(1) este adoptat de către Comisie, în 
conformitate cu, şi în termen de 30 de zile 
de la finalizarea procedurii de 
reglementare prevăzute la articolul 20 
alineatul (2). 

Or. es

Justificare

Como consecuencia de la división del apartado 1 en dos, el antiguo apartado 2 se convierte 
en 3.
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Amendamentul 81
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 14 - alineatul 2b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2b) În cazul procedurii accelerate 
prevăzute la articolul 13a, Comisia adoptă 
regulamentul menţionat la alineatul (1) în 
termen de 15 zile de la finalizarea 
procedurii de reglementare prevăzute la 
articolul 20 alineatul (2).

Or. es

Justificare

La introducción del procedimiento de urgencia hace necesaria la introducción de este 
apartado.

Amendamentul 82
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 15

Text propus de Comisie Amendament

Metode analitice eliminat
Agenţia consultă laboratoarele 
comunitare de referinţă pentru analizele 
de laborator ale reziduurilor desemnate de 
către Comisie, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, cu 
privire la metodele analitice 
corespunzătoare pentru detectarea 
reziduurilor de substanţe farmacologic 
active pentru care a fost stabilită o limită 
maximă a reziduurilor, în conformitate cu 
articolul 13. Agenţia furnizează 
laboratoarelor comunitare şi naţionale de 
referinţă, desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, aceste 
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metode analitice. 

Or. es

Justificare

Este artículo se desplaza y se incluye como artículo 18 en el Titulo IV de las Disposiciones 
finales.

Amendamentul 83
Marios Matsakis

Propunere de regulament
Articolul 15

Text propus de Comisie Amendament

Agenţia consultă laboratoarele comunitare 
de referinţă pentru analizele de laborator 
ale reziduurilor desemnate de către 
Comisie, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004, cu privire la metodele 
analitice corespunzătoare pentru detectarea 
reziduurilor de substanţe farmacologic 
active pentru care a fost stabilită o limită 
maximă a reziduurilor, în conformitate cu 
articolul 13. Agenţia furnizează 
laboratoarelor comunitare şi naţionale de 
referinţă, desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, aceste 
metode analitice.

Agenția consultă laboratoarele comunitare 
de referință pentru analizele de laborator 
ale reziduurilor desemnate de către 
Comisie, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004, cu privire la metodele 
analitice şi armonizate corespunzătoare 
pentru detectarea reziduurilor de substanțe 
farmacologic active pentru care a fost 
stabilită o limită maximă a reziduurilor, în 
conformitate cu articolul 13. Agenţia 
furnizează laboratoarelor comunitare şi 
naţionale de referinţă, desemnate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
882/2004, aceste metode analitice.

Or. en

Amendamentul 84
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 16

Text propus de Comisie Amendament

Statele membre nu pot să interzică sau să 
îngrădească importurile şi punerea pe piaţă 

Statele membre interzic importurile şi 
punerea pe piaţă a produselor alimentare de 
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a produselor alimentare de origine animală
din motive referitoare la limitele maxime 
ale reziduurilor dacă dispoziţiile 
prezentului regulament şi normele de 
punere în aplicare a acestuia au fost 
respectate.

origine animală care conţin reziduuri ale 
unor substanţe farmacologic active care 
nu fac obiectul unei clasificări în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2) 
litera (a), (b) sau (c).

Or. fr

Justificare

 L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence. 

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
cours actuellement.

Amendamentul 85
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 16

Text propus de Comisie Amendament

Circulaţia produselor alimentare 

Statele membre nu pot să interzică sau să 
îngrădească importurile și punerea pe 
piață a produselor alimentare de origine 
animală din motive referitoare la limitele 
maxime ale reziduurilor dacă dispozițiile 
prezentului regulament și normele de 
punere în aplicare a acestuia au fost 
respectate. 

În cazul în care datele ştiinţifice de bază 
privind substanţa respectivă sunt 
disponibile, Comisia transmite Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară o 
cerere pentru o evaluare a riscurilor în 
vederea stabilirii dacă cadrul de referinţă 
este adecvat pentru a proteja sănătatea 
umană. În aceste cazuri, Autoritatea 
Europeană pentru Siguranţa Alimentară 
se asigură că avizul este transmis 
Comisiei în termen de 210 zile de la 
primirea cererii. 
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Or. es

Article 18 - paragraph 2 of Commission proposal

Justificare

Se considera que al ser una cuestión de carácter general tiene mas sentido su inclusión en 
este título.
Los valores de referencia (RPA) dejan de ser herramientas para la gestión de riesgo, 
solamente, en alimentos importados; pasan a tener un papel importante en el comercio 
interior. Por ello, los EEMM tienen que quedar expresamente obligados a no obstaculizar, 
aduciendo LMRs o RPAs, la circulación de alimentos que cumplan lo establecido en el 
presenteReglamento.

Article 16 and Article 18 change place - see amendment 95 to Article 18.

Amendamentul 86
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 16 - paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Stabilirea unor niveluri de toleranţă 
pentru bunurile importate nu poate 
antrena măsuri de gestionare care să fie 
mai favorabile producătorilor din ţări 
terţe decât producătorilor europeni, în 
cazul în care aceştia din urmă fac obiectul 
unei interdicţii totale în ceea ce priveşte 
utilizarea produselor medicamentoase şi 
prezenţa reziduurilor în alimente.
Prin urmare, importurile din ţări terţe de 
produse care conţin reziduuri de 
substanţe a căror utilizare este interzisă în 
Uniunea Europeană trebuie să fie 
interzise, pentru a se asigura protecţia 
sănătăţii publice. 

Or. fr

Justificare

L’exemple du nifursol et des autres dérivés arsenicaux interdits dans l’Union européenne, 
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mais largement utilisés aux Etats-Unis notamment pour lutter contre l’histomonose de la 
dinde, peut être cité. A l’heure actuelle, les éleveurs de dinde de l’Union européenne ne 
disposent d’aucun produit pour lutter contre l’histomonose. Les importations de viande de 
dinde, en provenance des Etats-Unis ou du Brésil et ayant reçu du nifursol et d’autres dérivés 
arsenicaux, sont néanmoins possibles, ce qui pénalise les filières européennes.

Amendamentul 87
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 16a
Utilizarea substanţelor neclasificate

Este interzis să se administreze animalelor 
folosite pentru producerea alimentelor 
medicamente de uz veterinar care conțin 
substanțe farmacologic active care nu 
figurează în anexă; Fac excepţie testele 
clinice aprobate de autoritățile naţionale 
competente, după publicarea sau 
autorizarea acestora în conformitate cu 
dispozițiile legale pertinente, în măsura în 
care se stabilește că alimentele provenite 
de la animale supuse unor astfel de teste 
nu conțin reziduuri dăunătoare pentru 
sănătatea oamenilor.

Or. en

Amendamentul 88
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Titlul III

Text propus de Comisie Amendament

CADRU DE REFERINŢĂ (Nu priveşte versiunea în limba română.)
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Or. fr

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 89
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 1 - paragraful 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Trebuie să se respecte principiile evaluării 
riscului în conformitate cu articolele 4-8 
pentru a se asigura un înalt nivel de 
protecție a sănătății.

Or. en

Amendamentul 90
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 1 - paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Cadrul de referinţă este reexaminat cu 
regularitate pentru a se ţine seama de 
progresul tehnic.

Cadrul de referinţă este reexaminat pentru 
a se ţine seama de orice noi date privind 
protecţia sănătăţii umane şi a lanţului 
alimentar.

Or. fr

Justificare

 Les limites minimales de détection de résidus, qui seraient dénommées « valeurs de référence 
» dans le projet de règlement, doivent être aussi revues, autant que de besoin, à la lumière 
des progrès scientifiques, notamment si certaines substances s’avéraient être dangereuses 
pour la santé publique.
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Amendamentul 91
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 1 - paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Cadrul de referință este reexaminat cu 
regularitate pentru a se ține seama de 
progresul tehnic.

Cadrul de referință este reexaminat cu 
regularitate pentru a se ține seama de 
progresul tehnic şi de noile informaţii care 
trebuie luate în considerare în cadrul 
evaluării riscurilor pentru sănătatea 
umană.

Or. fr

Justificare

Il est nécessaire de considérer également le risque pour la santé humaine lors de 
l’établissement d’un seuil d’action. Sa révision ne doit donc pas prendre uniquement en 
compte l’aspect technologique.

Amendamentul 92
Marios Matsakis

Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 1 - paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Cadrul de referinţă este reexaminat cu 
regularitate pentru a se ţine seama de 
progresul tehnic.

Cadrul de referinţă este reexaminat cu 
regularitate pentru a se ţine seama de 
progresul tehnic şi/sau de orice noi date 
privind protecţia sănătăţii umane şi a 
lanţului alimentar.

Or. en
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Amendamentul 93
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 1 - paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Cadrul de referință este reexaminat cu 
regularitate pentru a se ține seama de 
progresul tehnic. 

Cadrul de referință este reexaminat cu 
regularitate pentru a se ține seama de 
progresul tehnic şi ştiinţific. 

Or. es

Justificare

Se considera necesario tener también en cuenta el progreso científico. El presente artículo se 
convierte en el artículo 15.

Amendamentul 94
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 17 - alineatul 1 - paragraful 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Nu pot fi introduse pe piață alimente de 
origine animală care conțin substanțe 
farmacologic active pentru care nu s-au 
stabilit limite maxime ale reziduurilor. 
Această interdicţie se aplică şi în cazul în 
care se stabilesc limite de detecţie speciale 
pentru astfel de substanţe, în conformitate 
cu alte dispoziţii comunitare, iar limitele 
respective sunt depăşite.

Or. en

Justificare

It is likely that decisions made under this provision will essentially be geared to trade aspects. 
That is not to deny per se that the essential principles of risk assessment and of health 
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protection must continue to be guaranteed in these cases as well. 

Amendamentul 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 18

Text propus de Comisie Amendament

Metodele de stabilire a cadrului de 
referinţă 

Circulaţia produselor alimentare 

1. Cadrul de referinţă se bazează pe 
conţinutul de analit într-o probă care 
poate fi detectat şi confirmat de 
laboratoarele de control de referinţă,
desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, cu o 
metodă analitică validată conform 
cerinţelor comunitare. Pentru aceasta, 
Comisia este consiliată de laboratorul 
comunitar de referinţă cu privire la 
realizarea metodelor de analiză. 

Statele membre nu pot să interzică sau să 
îngrădească importurile şi introducerea 
pe piaţă a produselor alimentare de 
origine animală din motive referitoare la 
limitele maxime ale reziduurilor sau la 
cadrul de referinţă în cazul în care 
dispoziţiile prezentului regulament şi 
măsurile sale de punere în aplicare au 
fost respectate. 

2. Comisia poate să transmită o cerere 
Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentelor pentru o evaluare a riscului 
în vederea stabilirii dacă cadrul de 
referinţă este adecvat pentru a proteja 
sănătatea umană În aceste cazuri, 
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa 
Alimentelor se asigură că avizul este 
transmis Comisiei în termen de 210 zile de 
la primirea cererii. 
3. Evaluarea riscului ţine seama de 
normele care vor fi adoptate de către 
Comisie, cu consultarea Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentelor. 
Acele norme care vizează modificarea 
elementelor neesenţiale din prezentul 
regulament prin completarea acestuia, 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 21 alineatul (3). 
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Or. es

Article 16 of Commission proposal

Justificare

Para una mayor garantía de seguridad en los RPA que se establezcan, la Comisión tendrá 
obligatoriamente (no “podrá”) que pedir dictamen de EFSA sobre todas las sustancias para 
las que se fije un RPA si hay datos científicos básicos disponibles.

Los artículos 16 y 18 cambian de lugar, véase enmienda 85 al artículo 16.

Amendamentul 96
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Cadrul de referinţă se bazează pe 
conţinutul de analit într-o probă care poate
fi detectat şi confirmat de laboratoarele de 
control de referinţă, desemnate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
882/2004, cu o metodă analitică validată 
conform cerinţelor comunitare. Pentru 
aceasta, Comisia este consiliată de 
laboratorul comunitar de referinţă cu 
privire la realizarea metodelor de analiză.

(1) Cadrul de referinţă se bazează pe 
conţinutul de analit într-o probă care 
trebuie cel puţin detectat şi confirmat de 
laboratoarele de control de referinţă, 
desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, cu o 
metodă analitică validată conform 
cerinţelor comunitare. Pentru aceasta, 
Comisia este consiliată de laboratorul 
comunitar de referinţă cu privire la 
realizarea metodelor de analiză.

Or. fr

Justificare

 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 
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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.

Amendamentul 97
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatul 1a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) Comisia stabileşte cadrul de referinţă 
după efectuarea unei analize a riscului ca 
substanţa şi reziduurile acesteia să fie 
prezente în produsele de origine animală. 

Or. fr

Justificare

Il est important de fixer des seuils d’action qui prennent en compte non seulement la capacité 
de détection des laboratoires mais aussi une analyse de risque. Cela permettra de tolérer la 
présence fortuite et inévitable de résidus (formés en raison de la contamination 
environnementale ou de l’apparition d’un métabolite naturel - cf considérant 21) qui ne 
présentent pas de risque pour la santé humaine et pour lesquelles l’exposition des 
consommateurs est négligeable mais dont on retrouve des traces dans les aliments d’origine 
animale sans pour autant qu’une limite maximale de résidus ait été fixée.

Amendamentul 98
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Comisia poate să transmită o cerere 
Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentelor pentru o evaluare a riscului 
în vederea stabilirii dacă cadrul de 
referinţă este adecvat pentru a proteja 
sănătatea umană. În aceste cazuri, 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

eliminat
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Alimentelor se asigură că avizul este 
transmis Comisiei în termen de 210 zile de 
la primirea cererii.

Or. fr

Justificare

conformement à l'amendment no 96 à l'article 18 - paragraphe 1.

Amendamentul 99
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

2. Comisia poate să transmită o cerere 
Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentelor pentru o evaluare a riscului în 
vederea stabilirii dacă cadrul de referinţă 
este adecvat pentru a proteja sănătatea 
umană. În aceste cazuri, Autoritatea 
Europeană pentru Siguranţa Alimentelor se 
asigură că avizul este transmis Comisiei în 
termen de 210 zile de la primirea cererii.

(2) Comisia transmite o cerere Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentară
pentru o evaluare a riscului în vederea 
stabilirii dacă cadrul de referinţă este 
adecvat pentru a proteja sănătatea umană. 
În aceste cazuri, Autoritatea Europeană 
pentru Siguranţa Alimentară se asigură că 
avizul este transmis Comisiei în termen de 
210 zile de la primirea cererii.

Or. fr

Justificare

Il est important de fixer des seuils d’action qui prennent en compte non seulement la capacité 
de détection des laboratoires mais aussi une analyse de risque. Cela permettra de tolérer la 
présence fortuite et inévitable de résidus (formés en raison de la contamination 
environnementale ou de l’apparition d’un métabolite naturel - cf considérant 21) qui ne 
présentent pas de risque pour la santé humaine et pour lesquelles l’exposition des 
consommateurs est négligeable mais dont on retrouve des traces dans les aliments d’origine 
animale sans pour autant qu’une limite maximale de résidus ait été fixée.
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Amendamentul 100
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatul 3 - paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

3. Evaluarea riscului ţine seama de 
normele care vor fi adoptate de către 
Comisie, cu consultarea Autorităţii 
Europene pentru Siguranţa Alimentelor.

eliminat

Or. fr

Justificare

conformement à l'amendement no 96 à l'article 18 - paragraphe 1.

Amendamentul 101
Marios Matsakis

Propunere de regulament
Articolul 18 - alineatul 3 - paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

3. Evaluarea riscului ţine seama de normele 
care vor fi adoptate de către Comisie, cu 
consultarea Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentelor.

(3) Evaluarea riscului ține seama de 
normele ştiinţifice pertinente care vor fi 
adoptate de către Comisie, cu consultarea 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentelor.

Or. en
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Amendamentul 102
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 19a
Introducerea pe piață

Produsul nu este introdus pe piață ca 
aliment, prelucrat în vederea producerii 
de alimente sau amestecat cu alte 
alimente dacă se depășesc limitele 
maxime ale reziduurilor sau cantitățile de 
referință stabilite în conformitate cu 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

There should be legal consequences for exceeding limits or reference quantities. A ban on 
marketing and mixing would appear to be the appropriate measure and relieves the 
inspecting authorities from making a decision on the ground.

Amendamentul 103
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 19a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(1) În cazul în care se efectuează 
controale asupra alimentelor de origine 
animală, iar rezultatul testelor analitice 
confirmă prezenţa, la un nivel egal sau 
superior cadrului său de referinţă, a unei 
substanţe farmacologic active care nu 
face obiectul unei clasificări în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (2) 
litera (a), (b) sau (c), lotul în cauză este 
considerat neconform cu legislația 



AM\705998RO.doc 61/63 PE400.626v01-00

RO

comunitară.
(2) În cazul în care rezultatele testelor 
analitice efectuate asupra alimentelor de 
origine animală sunt inferioare cadrului 
de referinţă, introducerea produselor în 
lanţul alimentar este autorizată. 
Autoritatea competentă păstrează o 
evidență a rezultatelor în caz de 
recurență. În cazul în care rezultatele 
testelor analitice efectuate asupra 
produselor având aceeași origine indică 
un model recurent care sugerează o 
problemă potențială, autoritatea 
competentă informează Comisia și 
celelalte state membre în cadrul 
Comitetului permanent pentru lanțul 
alimentar și sănătatea animală cu privire 
la aceasta. Comisia aduce problema în 
atenția autorității competente din țara sau 
din țările de origine și prezintă propuneri 
corespunzătoare.
(3) Detaliile acestor măsuri sunt stabilite 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 21.

Or. fr

Justificare

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

Propunere de regulament
Articolul 22

Text propus de Comisie Amendament

În termen de [60] de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
adoptă, în conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 20 
alineatul (2), un regulament conţinând 
substanţele farmacologic active şi 
clasificarea acestora cu privire la limitele 
maxime ale reziduurilor, în conformitate cu 
anexele I şi IV ale Regulamentului (CEE) 
nr. 2377/90. 

În termen de [90] de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
adoptă, în conformitate cu procedura de 
reglementare prevăzută la articolul 20 
alineatul (3), un regulament conţinând 
substanţele farmacologic active şi 
clasificarea acestora cu privire la limitele 
maxime ale reziduurilor, în conformitate cu 
anexele I şi IV ale Regulamentului (CEE) 
nr. 2377/90. 

Or. en

Justificare

This relates to the adoption of the annexe to this regulation. The regulatory procedure with 
scrutiny should be applied in this case. 

Amendamentul 105
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 23 - alineatul 1 - paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

1. Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se 
abrogă.

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 şi 
Decizia 2005/34/CE se abrogă. 

Decizia 2002/657/CE se modifică după 
cum urmează: 
(a) articolul 4 se abrogă. 
(b) termenul „limite de funcţionare 
minime cerute (MRPL)” se înlocuieşte cu 
termenul „cadru de referinţă”.

Or. fr



AM\705998RO.doc 63/63 PE400.626v01-00

RO

Justificare

Amendement de cohérence avec les amendements précédents supprimant la notion de niveau 
de tolérance.
Aussi il convient également de proposer l’abrogation de la décision 2005/34/CE, qui a 
introduit un seuil de « tolérance » pour les résidus de certaines substances interdites, détectés 
dans des denrées importées.

De même, la notion de « valeurs de référence » vient remplacer celle de « limites minimales 
de performance requises » de la décision 2002/657/CE, de façon à y avoir la même 
terminologie que dans le futur règlement « LMR ».

Amendamentul 106
Carl Schlyter

Propunere de regulament
Articolul 23 - alineatul 1 - paragraful 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Deciziile Comisiei 2002/657/CE și 
2005/34/CE se abrogă la trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Orice noi regulamente 
adoptate respectă criteriile de evaluare a 
riscului descrise în prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Both decisions set Minimum Required Performance Levels (MRPLs) for pharmacologically 
active substances for which no MRLs have been set, particularly for substances that are not 
used as veterinary medicinal products or substances that are prohibited here but that are 
used quite legitimately abroad. The decisions on the MRPLs should be adapted with regard to 
the new legal framework (see in particular Article 17 ff.). A transitional period should be 
provided.
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