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Predlog spremembe 18
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi znanstvenega in tehničnega 
napredka je mogoče odkriti prisotnost 
ostankov veterinarskih zdravil v živilih na
vedno nižji ravni.

(1) Zaradi znanstvenega in tehničnega 
napredka je mogoče odkriti prisotnost 
doslej neodkritih ostankov zdravil za 
uporabo v veterinarski medicini v živilih in 
jih zaznati pri vedno nižjih 
koncentracijah.

Or. pl

Obrazložitev

Znanstveni napredek na tem področju so nove možnosti za merjenje čedalje nižjih 
koncentracij posebnih zdravilnih snovi v živalskem tkivu, ki jih omogočajo čedalje bolj 
občutljive tehnike merjenja, ter možnost odkrivanja doslej neodkritih snovi. Gre za 
kvalitativni in kvantitativni napredek. Iz novega besedila je bolje razvidno, do kakšnih 
sprememb je prišlo na tem področju.     

Predlog spremembe 19
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Za varovanje zdravja ljudi bi bilo 
treba v skladu s splošno priznanimi načeli 
ocene varnosti določiti najvišje mejne 
vrednosti ostankov in pri tem upoštevati 
toksikološka tveganja, onesnaženost 
okolja ter nenamerne mikrobiološke in 
farmakološke učinke ostankov. Upoštevati 
bi bilo treba tudi druge morebitne 
znanstvene ocene varnosti zadevnih snovi, 
ki so jih opravile mednarodne 
organizacije ali znanstveni odbori znotraj 
Skupnosti.
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Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe daje uredba večji poudarek na varovanje zdravja.

Predlog spremembe 20
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za varovanje zdravja ljudi bi bilo 
treba določiti mejne vrednosti ostankov v 
skladu s splošno priznanimi načeli presoje 
varnosti, ob upoštevanju toksikoloških 
tveganj, okoljske onesnaženosti pa tudi 
nepredvidenih mikrobioloških in 
farmakoloških učinkov ostankov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 21
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skupnost v okviru Codexa 
Alimentariusa prispeva k razvoju 
mednarodnih standardov o mejnih 
vrednostih ostankov ter hkrati preprečuje 
znižanje visoke ravni varovanja zdravja 
ljudi, sprejete v Skupnosti. Skupnost bi 
morala zato brez nadaljnje ocene tveganja 
prevzeti navedene mejne vrednosti 
ostankov iz Codexa, ki jih je podprla na 
ustreznem sestanku Komisije Codex 
Alimentarius. Tako se bo še povečala 
usklajenost mednarodnih standardov in 

(20) Skupnost v okviru Codexa 
Alimentariusa prispeva k razvoju 
mednarodnih standardov o mejnih 
vrednostih za ostanke zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini v živilih ter hkrati 
preprečuje znižanje visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi, sprejete v Skupnosti. 
Skupnost bi morala zato brez nadaljnje 
ocene tveganja prevzeti navedene mejne 
vrednosti ostankov iz Codexa, ki jih je 
podprla na ustreznem sestanku Komisije 
Codex Alimentarius. Tako se bo še 
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zakonodaje Skupnosti glede vrednosti 
ostankov v živilih.

povečala usklajenost mednarodnih 
standardov in zakonodaje Skupnosti glede 
vrednosti za ostanke zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini v živilih.

Or. pl

Obrazložitev

Jasnejše besedilo.

Predlog spremembe 22
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skupnost v okviru Codex 
Alimentarius prispeva k razvoju 
mednarodnih standardov o mejnih 
vrednostih ostankov ter hkrati preprečuje 
znižanje visoke ravni varovanja zdravja 
ljudi, sprejete v Skupnosti. Skupnost bi 
morala zato brez nadaljnje ocene tveganja 
prevzeti navedene mejne vrednosti 
ostankov iz Codexa, ki jih je podprla na 
ustreznem sestanku Komisije Codex 
Alimentarius. Tako se bo še povečala 
usklajenost mednarodnih standardov in 
zakonodaje Skupnosti glede vrednosti 
ostankov v živilih.

(20) Skupnost v okviru Codex 
Alimentarius prispeva k razvoju 
mednarodnih standardov o mejnih 
vrednostih ostankov ter hkrati preprečuje 
znižanje visoke ravni varovanja zdravja 
ljudi, sprejete v Skupnosti. Skupnost bi 
morala zato prevzeti navedene mejne 
vrednosti ostankov iz Codexa, ki jih je 
podprla na ustreznem sestanku Komisije 
Codex Alimentarius, s pridržkom pregleda 
snovi, ki v EU niso dovoljene, ter 
določenih snovi, katerih sinergični in 
kumulativni učinki so lahko zdravju 
škodljivi. Tako se bo še povečala 
usklajenost mednarodnih standardov in 
zakonodaje Skupnosti glede vrednosti 
ostankov v živilih ne da bi se ogrozila 
stopnja varnosti, potrebna za pridobitev 
dovoljenja v Skupnosti. Komisija mora 
pred privolitvijo v sodelovanje uradno 
vključiti Evropski parlament.

Or. en
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Predlog spremembe 23
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Živila so predmet nadzora ostankov 
farmakološko aktivnih snovi v skladu z 
Uredbo (ES) št. 882/2004. Tudi če 
vrednosti ostankov za takšne snovi niso 
določene v skladu s to uredbo, se lahko 
ostanki takšnih snovi pojavijo zaradi 
okoljske onesnaženosti ali pojava 
naravnega metabolita v živalih. Z 
laboratorijskimi metodami je mogoče 
ugotoviti takšne ostanke na vedno nižjih 
ravneh. Takšni ostanki so privedli do 
različnih nadzornih praks v državah 
članicah.

(21) Živila so predmet nadzora prisotnosti 
ostankov farmakološko aktivnih snovi v 
skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004. Tudi če 
vrednosti ostankov za takšne snovi niso 
določene v skladu s to uredbo, se lahko 
ostanki takšnih snovi pojavijo zaradi 
okoljske onesnaženosti ali pojava 
naravnega metabolita v živalih. Z 
laboratorijskimi metodami je mogoče 
ugotoviti takšne ostanke pri vedno nižjih 
koncentracijah. Takšni ostanki so privedli 
do različnih nadzornih praks v državah 
članicah.

Or. pl

Obrazložitev

Jasnejše besedilo.

Predlog spremembe 24
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je primerno, da Skupnost zagotovi 
postopke za določitev referenčnih točk za 
nadzor koncentracij ostankov, za katere je 
v skladu z znanstvenim nasvetom 
izpostavljenost potrošnikov zanemarljiva 
in laboratorijska analiza tehnično 
izvedljiva, da se spodbudita trgovina in 
uvoz znotraj Skupnosti. 

Zato je primerno, da Skupnost zagotovi 
postopke za določitev referenčnih točk za 
nadzor koncentracij ostankov, za katere je 
laboratorijska analiza tehnično izvedljiva, 
da se spodbudita trgovina in uvoz znotraj 
Skupnosti brez ogrožanja visoke ravni 
varovanja zdravja ljudi v Skupnosti.
Vendar določitve referenčnih točk za 
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nadzor nikakor ne bi smeli razumeti kot 
dovoljenje za nezakonito uporabo 
neodobrenih snovi pri zdravljenju živali za 
proizvodnjo živil. Vsi ostanki teh snovi v 
živilih so zato dejansko nezaželeni.

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 25
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del in točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa pravila in postopke za 
določitev: 

1. Z namenom zagotavljanja varnosti 
hrane ta uredba določa pravila in postopke 
za določitev:

(a) najvišje koncentracije ostanka 
farmakološko aktivne snovi, ki se lahko 
dovoli v živilih živalskega izvora („mejna 
vrednost ostanka“);

(a) najvišje koncentracije ostanka 
farmakološko aktivne snovi, vsebovane v 
zdravilu za uporabo v veterinarski 
medicini ali biocidnem proizvodu za 
uporabo pri vzreji živali, ki se lahko dovoli 
v živilih živalskega izvora („mejna 
vrednost ostanka“);

Or. es
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe k prvemu odstavku je poudariti splošni namen te uredbe, tj. 
varovanje zdravja ljudi.
Namen predloga spremembe k pododstavku (a) je boljši opis obeh kategorij snovi, za kateri se 
bo uporabljala mejna vrednost ostanka.

Predlog spremembe 26
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) najvišje koncentracije ostanka 
farmakološko aktivne snovi, ki se lahko 
dovoli v živilih živalskega izvora („mejna 
vrednost ostanka“);

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 27
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ravni tolerance ostanka farmakološko 
aktivne snovi, pod katero se 
izpostavljenost ljudi navedenemu ostanku 
prek živila, ki vsebuje snov, obravnava kot 
zanemarljiva ("referenčna točka za 
ukrepe").

b) v ostankih farmakološko aktivnih snovi, 
ki niso razvrščeni glede na člen 13(2), 
točke (a), (b) ali (c), najnižje vrednosti
analita v vzorcu, ki ga lahko odkrije in 
potrdi referenčni laboratorij za nadzor, 
imenovan v skladu z uredbo (ES) št. 
882/2004, z analizno metodo, potrjeno v 
skladu z zahtevami Skupnosti ("referenčna 
točka za ukrepe").
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Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 28
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ravni tolerance ostanka farmakološko 
aktivne snovi, pod katero se 
izpostavljenost ljudi navedenemu ostanku 
prek živila, ki vsebuje snov, obravnava kot 
zanemarljiva („referenčna točka za 
ukrepe“).

(b) ravni ostanka farmakološko aktivne 
snovi, določene zaradi nadzora v primeru 
nekaterih snovi, za katere mejna vrednost 
ostanka ni določena v skladu s to uredbo 
(„referenčne točke za ukrepe“).

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe k pododstavku (b) je pojasniti koncept „referenčne točke za 
ukrepe“ z uvedbo natančnejše opredelitve, ki ni povezana s konceptom izpostavljenosti, saj bi 
to lahko razumeli kot zmanjševanje zahteve po varnosti.
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Predlog spremembe 29
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) najvišje koncentracije ostanka 
farmakološko aktivne snovi, pod katero se 
izpostavljenost okolja navedenemu 
ostanku obravnava kot zanemarljiva.

Or. en

Obrazložitev

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
rules (Directive 2001/82/EC) it is prohibited from using this information. Instead, the generic 
applicant must file its own ERA which must be in accordance with the full requirements. This 
requirement for repeated ERAs runs the risk of a different outcome to the original one, 
thereby triggering European referral procedures to the European Medicines Agency. 
Moreover, an ERA, unlike the other safety and efficacy data concerning a medicine has an  
infinite data protection period and this acts effectively as a barrier to trade.

Predlog spremembe 30
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je to potrebno, obsega to tudi določbe 
o uporabi in dajanju v promet 
farmakološko aktivnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, še posebej glede določbe v členu 13.
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Predlog spremembe 31
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „živali za proizvodnjo živil“ pomeni 
živali, ki so bile vzrejene, gojene ali
zaklane posebej za proizvodnjo živil.

(b) „živali za proizvodnjo živil“ pomeni 
živali, ki so bile vzrejene, gojene in
zaklane ali pobrane posebej za proizvodnjo 
živil.

Or. pl

Obrazložitev

Odprava netočnosti v poljski različici, ki obstaja tudi v slovenski različici.

Predlog spremembe 32
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „ostanki farmakološko aktivnih snovi“ 
pomeni vse farmakološko aktivne snovi, 
izražene v mg/kg ali μg/kg sveže teže, 
bodisi zdravilne učinkovine, pomožne 
snovi ali produkte razgradnje in njihove 
metabolite, ki ostanejo v živilih, 
pridobljenih iz živali;

(a) „ostanki farmakološko aktivnih snovi“ 
pomeni vse farmakološko aktivne snovi, 
izražene v mg/kg ali μg/kg sveže teže 
proizvoda, bodisi zdravilne učinkovine, 
pomožne snovi ali produkte razgradnje in 
njihove metabolite, ki ostanejo v živilih, 
pridobljenih iz živali;

Or. pl

Obrazložitev

Jasnejše besedilo.
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Predlog spremembe 33
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska agencija za zdravila („Agencija“) 
poda mnenje, ki ga oblikuje Odbor za 
zdravila za uporabo v veterinarski medicini 
(„Odbor“), glede mejnih vrednosti 
ostankov vsake farmakološko aktivne 
snovi, namenjene za uporabo v zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini, ki se 
dajejo živalim za proizvodnjo živil.

Evropska agencija za zdravila („Agencija“) 
poda mnenje, ki ga oblikuje Odbor za 
zdravila za uporabo v veterinarski medicini 
(„Odbor“), glede mejnih vrednosti 
ostankov vsake farmakološko aktivne 
snovi, namenjene za uporabo v zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini, ki se 
dajejo živalim za proizvodnjo živil, in 
njihove najvišje koncentracije v okolju.

Or. en

Obrazložitev

Če bi uredba uvedla okvir za oceno tveganja za okolje za zdravila, ki se uporabljajo v 
veterinarski medicini, bi evropski zakonodajni organi lahko uporabljali standardiziran 
pristop za vse aktivne snovi v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini ne glede na to, ali 
so bili za zdravila, ki se iz njih pridobivajo, uporabljeni centralizirani ali nacionalni postopki 
za pridobitev dovoljenja.

Predlog spremembe 34
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska agencija za zdravila („Agencija“) 
poda mnenje, ki ga oblikuje Odbor za 
zdravila za uporabo v veterinarski medicini 
(„Odbor“), glede mejnih vrednosti 
ostankov vsake farmakološko aktivne 
snovi, namenjene za uporabo v zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini, ki se 
dajejo živalim za proizvodnjo živil.

Razen v primerih, v katerih se uporablja 
postopek Codex Alimentarius, naveden v 
odstavku 13(3), Evropska agencija za 
zdravila („Agencija“) poda mnenje, ki ga 
oblikuje Odbor za zdravila za uporabo v 
veterinarski medicini („Odbor“), kakor je 
določeno v členih 55 in 20 Uredbe (ES) št. 
726/2004, glede mejnih vrednosti ostankov 
vsake farmakološko aktivne snovi, 
namenjene za uporabo v zdravilih za 
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uporabo v veterinarski medicini v 
Skupnosti, ki se dajejo živalim za 
proizvodnjo živil.

Zato imetnik dovoljenja za promet z 
zdravilom za uporabo v veterinarski 
medicini, v katerem se takšna snov 
uporablja, vložnik zahtevka za izdajo 
takšnega dovoljenja za promet ali oseba, ki 
namerava takšno dovoljenje za promet 
uporabiti, predloži vlogo Agenciji.

Zato vložnik zahtevka za izdajo dovoljenja 
za promet z zdravilom za uporabo v 
veterinarski medicini, v katerem se takšna 
snov uporablja, vložnik zahtevka za izdajo 
takšnega dovoljenja za promet ali oseba, ki 
namerava zaprositi za takšno dovoljenje za 
promet (ali, kjer je to primerno, imetnik 
dovoljenja), predloži vlogo Agenciji.

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 35
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primerih redkejših snovi ali manjše 
uporabe lahko tudi druge osebe predložijo 
vlogo agenciji.

Or. fr
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Obrazložitev

Običajno v primerih redkejših snovi ali manjše uporabe (kot pri čebelah) podjetja, ki 
razvijajo veterinarski proizvod, zaradi zapletenosti in stroškov dokumentacije oklevajo, 
preden predložijo vlogo za mejno vrednost ostankov snovi. Treba je dopustiti možnost drugim 
osebam, da predložijo vlogo za mejno vrednost ostankov snovi. Odobritev bo spodbudila 
podjetja k razvijanju zdravila.

Predlog spremembe 36
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Namen znanstvene ocene tveganja in 
priporočil o obvladovanju tveganja je 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi ter hkrati zagotoviti, da pomanjkanje 
dostopnosti ustreznih zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini ne bo negativno 
vplivalo na zdravje ljudi in živali ter 
blaginjo živali.

2. Namen znanstvene ocene tveganja in 
priporočil o obvladovanju tveganja je 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi ter hkrati zagotoviti, da pomanjkanje 
dostopnosti ustreznih zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini ne bo negativno 
vplivalo na zdravje ljudi in živali, blaginjo 
živali ter okoljsko varnost.

Or. en

Obrazložitev

Za aktivne snovi v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini bi se lahko določile ocene 
tveganja za okolje (ki veljajo že od leta 2000), kot so bile po postopku ocene Skupnosti 
določene mejne vrednosti ostankov S tem bi zagotovili visoko stopnjo okoljske varnosti in se 
izognili nepotrebnemu naporu podjetij generičnih zdravil, ki bi morale ponavljati celoten 
sveženj podatkov o tveganju za okolje (včasih celo študije o okoljskem vplivu in dodatne 
študije o strupenosti).
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Predlog spremembe 37
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje dostopnosti odobrenih 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini 
v razmerah, ki vplivajo na vrste za 
proizvodnjo živil, Odbor pri izvajanju 
znanstvene ocene tveganja in oblikovanju 
priporočil o obvladovanju tveganj prouči 
uporabo mejnih vrednosti ostankov, 
določenih za farmakološko aktivne snovi v 
posameznem živilu, za drugo živilo iz 
enake vrste ali mejnih vrednosti snovi, 
določenih v eni ali več vrstah, za druge 
vrste.

Ob upoštevanju cilja zagotoviti visoko 
raven varovanja zdravja in ob 
upoštevanju načel iz člena 6 odbor za 
zagotavljanje dostopnosti odobrenih 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini 
v razmerah, ki vplivajo na vrste za 
proizvodnjo živil, pri izvajanju znanstvene 
ocene tveganja in oblikovanju priporočil o 
obvladovanju tveganj prouči uporabo 
mejnih vrednosti ostankov, določenih za 
farmakološko aktivne snovi v posameznem 
živilu, za drugo živilo iz enake vrste ali 
mejnih vrednosti snovi, določenih v eni ali 
več vrstah, za druge vrste. V primeru 
ekstrapolacije med različnimi živalskimi 
vrstami je za določitev mejnih vrednosti 
ostankov treba uporabiti varnostni faktor 
z vrednostjo najmanj 10.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec podpira cilj predloga Komisije za izboljšanje preskusnih postopkov z okrepljeno 
uporabo ekstrapolacije (prenosa rezultatov na druge vrste živil oziroma živalske vrste) med 
presojo tveganja. Posebej v primeru manjših skupin živali (koze, ovce itd.) bo ta cilj prispeval 
k večji dostopnosti aktivnih snovi. Tukaj predlagane spremembe naj bi zagotovile ustrezno 
znižanje dovoljenih ostankov snovi tudi pri uporabi ekstrapolacije. 

Predlog spremembe 38
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje dostopnosti odobrenih Za zagotavljanje dostopnosti odobrenih 
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zdravil za uporabo v veterinarski medicini 
v razmerah, ki vplivajo na vrste za 
proizvodnjo živil, Odbor pri izvajanju 
znanstvene ocene tveganja in oblikovanju 
priporočil o obvladovanju tveganj prouči 
uporabo mejnih vrednosti ostankov, 
določenih za farmakološko aktivne snovi v 
posameznem živilu, za drugo živilo iz 
enake vrste ali mejnih vrednosti snovi, 
določenih v eni ali več vrstah, za druge 
vrste.

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 
v razmerah, ki vplivajo na vrste za 
proizvodnjo živil, Agencija (ob stalnem 
upoštevanju potrebe po zagotavljanju 
visoke ravni varovanja zdravja ljudi) pri 
izvajanju znanstvene ocene tveganja in 
oblikovanju priporočil o obvladovanju 
tveganj prouči:

(a) uporabo mejnih vrednosti ostankov, 
določenih za farmakološko aktivno snov v 
posameznem živilu ali za drugo živilo iz 
iste vrste, ali  
(b) uporabo mejnih vrednosti ostankov, 
določenih za farmakološko aktivno snov v 
eni ali več vrstah, za druge vrste, ali 

(c) uporabo mejnih vrednosti ostankov, 
določenih za farmakološko aktivno snov v 
danem živilu iz ene vrste, za drugo živilo iz 
druge vrste.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti ekstrapolacijo postopka.

Odgovornost ne bi smela biti na strani Odbora za zdravila za uporabo v veterinarski 
medicini, ampak na strani same Agencije, saj ekstrapolacija presega področje navadne ocene 
tveganja in je povezana tudi z obvladovanjem tveganja (za kar Odbor nima pristojnosti).

V predlogu spremembe je pojasnjen tudi dejanski koncept ekstrapolacije, in sicer z 
opredelitvijo njenega potencialnega obsega: med različnimi tkivi, med različnimi vrstami ali 
med različnimi vrstami in tkivi hkrati. Nobena od naštetih stvari ne sme ogroziti varstva 
potrošnikov.
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Predlog spremembe 39
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija po posvetovanju z Agencijo 
določi pravila o uporabi mejne vrednosti 
ostankov za dano živilo v drugem živilu 
iste vrste ali mejne vrednosti ostankov za 
eno ali več vrst v drugih vrstah. Navedena 
pravila določajo, kako in v kakšnih 
okoliščinah se lahko znanstveni podatki o 
ostankih v danem živilu ali v eni ali več 
vrstah uporabijo za določanje mejne 
vrednosti ostankov v drugih živilih ali 
drugih vrstah.
Ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(3). 

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe določa pogoje, pod katerimi lahko Komisija določi podrobna pravila za 
uporabo koncepta ekstrapolacije.

Predlog spremembe 40
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znanstvena ocena tveganja upošteva 
presnovo in izločanje farmakološko 
aktivnih snovi v ustreznih živalskih vrstah 
ter vrsto ostankov in njihovo količino, ki jo 
lahko ljudje zaužijejo v življenjskem 

1. Znanstvena ocena tveganja upošteva
presnovo, izčrpavanje in izločanje 
farmakološko aktivnih snovi pri ustreznih 
živalskih vrstah ter vrsto ostankov in 
njihovo količino, ki jo lahko ljudje 
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obdobju brez povzročitve tveganja za 
zdravje in ki je izražena s sprejemljivim 
dnevnim vnosom. Uporabijo se lahko 
alternativni pristopi k sprejemljivemu 
dnevnemu vnosu, če jih je Komisija 
določila, kot predvideva člen 12(1).

zaužijejo v življenjskem obdobju brez 
povzročitve tveganja za zdravje in ki je 
izražena s sprejemljivim dnevnim vnosom.
Uporabijo se lahko alternativni pristopi k 
sprejemljivemu dnevnemu vnosu, če jih je 
Komisija določila, kot predvideva člen 
12(1).

Znanstvena ocena tveganja upošteva tudi 
vpliv vseh ostankov aktivne snovi na 
okoljsko varnost.

Or. en

Predlog spremembe 41
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znanstvena ocena tveganja upošteva 
presnovo in izločanje farmakološko 
aktivnih snovi v ustreznih živalskih vrstah 
ter vrsto ostankov in njihovo količino, ki jo 
lahko ljudje zaužijejo v življenjskem 
obdobju brez povzročitve tveganja za 
zdravje in ki je izražena s sprejemljivim 
dnevnim vnosom. Uporabijo se lahko 
alternativni pristopi k sprejemljivemu 
dnevnemu vnosu, če jih je Komisija 
določila, kot predvideva člen 12(1). 

1. Znanstvena ocena tveganja upošteva 
presnovo in izločanje farmakološko 
aktivnih snovi pri ustreznih živalskih 
vrstah ter vrsto ostankov in njihovo 
količino, ki jo lahko ljudje zaužijejo v 
življenjskem obdobju brez povzročitve 
tveganja za zdravje s posebnim 
poudarkom na sinergičnih in 
kumulativnih učinkih različnih aktivnih 
snovi ter posledicah na zelo občutljive 
skupine prebivalstva, in ki je izražena s 
sprejemljivim dnevnim vnosom. Uporabijo 
se lahko alternativni pristopi k 
sprejemljivemu dnevnemu vnosu, če jih je 
Komisija določila, kot predvideva člen 
12(1). 

Pri oceni tveganja se upoštevajo načela 
ocene varnosti živil iz uredbe (ES) št. 
178/2002.

Or. en
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Obrazložitev

Da se ohrani skladnost določitve mejnih vrednosti v skladu z živilsko zakonodajo, se je treba 
sklicevati na varnostna merila iz uredbe (ES) št. 178/2002, ki so merodajna za celotno 
živilsko zakonodajo. Omenjena uredba upošteva med drugim ranljivost določenih skupin 
prebivalstva in sinergične ter kumulativne učinke. Za oba izredno pomembna vidika je bila 
nujna pojasnitev.

Predlog spremembe 42
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znanstvena ocena tveganja upošteva 
presnovo in izločanje farmakološko 
aktivnih snovi v ustreznih živalskih vrstah 
ter vrsto ostankov in njihovo količino, ki jo 
lahko ljudje zaužijejo v življenjskem 
obdobju brez povzročitve tveganja za 
zdravje in ki je izražena s sprejemljivim 
dnevnim vnosom. Uporabijo se lahko 
alternativni pristopi k sprejemljivemu 
dnevnemu vnosu, če jih je Komisija 
določila, kot predvideva člen 12(1).

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 43
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tveganje nepredvidenih farmakoloških (b) tveganje nepredvidenih toksikoloških, 
farmakoloških ali mikrobioloških učinkov 
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ali mikrobioloških učinkov pri ljudeh; pri ljudeh; 

Or. es

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi tveganje toksikoloških učinkov.

Predlog spremembe 44
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vrsto in količino ostankov, za katere 
velja, da ne pomenijo nevarnosti za 
okolje.

Or. en

Obrazložitev

Če bi znanstvena ocena tveganja vključevala tudi upoštevanje okoljske varnosti, bi bil pristop 
skladnejši in postopek enostavnejši.

Predlog spremembe 45
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če presnove in izčrpavanja snovi ni 
mogoče oceniti, uporaba snovi pa je 
namenjena spodbujanju zdravja in blaginje 
živali, lahko znanstvena ocena tveganja 
upošteva podatke o spremljanju ali 
izpostavljenosti.

3. Če presnove, izčrpavanja in izločanja
snovi ni mogoče oceniti, uporaba snovi pa 
je namenjena spodbujanju zdravja in 
blaginje živali, lahko znanstvena ocena 
tveganja upošteva podatke o spremljanju 
ali izpostavljenosti.

Or. en
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Obrazložitev

"Izločanje" je pomembno za oceno tveganja za okolje.  

Predlog spremembe 46
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če presnove in izločanja snovi ni 
mogoče oceniti, uporaba snovi pa je 
namenjena spodbujanju zdravja in blaginje 
živali, lahko znanstvena ocena tveganja 
upošteva podatke o spremljanju ali 
izpostavljenosti.

3. Če presnove in izločanja snovi ni 
mogoče oceniti, uporaba snovi pa je 
namenjena spodbujanju zdravja, lahko 
znanstvena ocena tveganja upošteva 
podatke o spremljanju ali izpostavljenosti.

Or. es

Obrazložitev

Načeloma bi moralo imeti prednost zdravje živali in ni razloga za to, da bi neko zdravilo 
pomagalo samo njihovemu dobremu počutju in ne zdravju.

Predlog spremembe 47
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 7 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Drugih upravičenih dejavnikov, kot so 
tehnološki vidiki proizvodnje živil, 
izvedljivost nadzora, pogoji uporabe in 
aplikacije snovi v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini ter verjetnost zlorabe 
ali nezakonite uporabe.

(b) Drugih upravičenih dejavnikov, kot so 
tehnološki vidiki proizvodnje živil, 
izvedljivost nadzora, pogoji uporabe in 
aplikacije snovi v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini ter verjetnost zlorabe 
ali nezakonite uporabe. Za zlorabo velja 
tudi profilaktična uporaba zdravil za 
uporabo v veterinarski medicini, kadar 
lahko bolezni obravnavamo s primernimi 
in dopustnimi spremembami pogojev reje.
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Or. en

Predlog spremembe 48
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 7 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Drugih upravičenih dejavnikov, kot so 
tehnološki vidiki proizvodnje živil, 
izvedljivost nadzora, pogoji uporabe in 
aplikacije snovi v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini ter verjetnost zlorabe 
ali nezakonite uporabe. 

(b) Drugih upravičenih dejavnikov, kot so 
tehnološki vidiki proizvodnje živil in 
živalske krme, izvedljivost nadzora, pogoji 
uporabe in aplikacije snovi v zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini ter 
verjetnost zlorabe ali nezakonite uporabe. 

Or. es

Obrazložitev

Vključeni so tudi postopki proizvodnje živalske krme (ki bi jih bilo treba upoštevati pri izvedbi 
analize tveganja). Glede na to, da se večina zdravil za uporabo v veterinarski medicini 
aplicira prek živalske krme ali pitne vode, bi morala priporočila o obvladovanju tveganj 
upoštevati, kako razpoložljive tehnologije vplivajo na tveganje.

Predlog spremembe 49
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 7 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Drugih upravičenih dejavnikov, kot so 
tehnološki vidiki proizvodnje živil, 
izvedljivost nadzora, pogoji uporabe in 
aplikacije snovi v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini ter verjetnost zlorabe 
ali nezakonite uporabe.

(b) drugih upravičenih dejavnikov, kot so 
tehnološki vidiki proizvodnje živil, 
izvedljivost nadzora, pogoji uporabe in 
aplikacije snovi v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini, upoštevanje 
najboljše veterinarske prakse ter 
verjetnost zlorabe ali nezakonite uporabe.

Or. fr
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Obrazložitev

Na podlagi znanstvene ocene tveganja se lahko priporoči zelo visoka mejna vrednost 
ostankov snovi, mnogo višja od tiste, ki je potrebna za uporabo veterinarskega proizvoda v 
skladu z dobro veterinarsko prakso. Upoštevanje dobre veterinarske prakse pri določanju 
mejnih vrednosti ostankov snovi omogoča določanje takih mejni vrednosti, ki zagotavljajo 
najvišjo stopnjo varovanja zdravja ljudi ter hkrati izogibanje pretirani uporabi veterinarskih 
proizvodov.

Predlog spremembe 50
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 7 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Ali so predvidene koncentracije v 
okolju sprejemljive za varovanje okolja, in 
po potrebi kakršne koli pogoje ali omejitve 
uporabe zadevne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Koncentracije snovi lahko v nekaterih primerih ogrožajo okolje, kar je treba v priporočilih o 
obvladovanju tveganja upoštevati

Predlog spremembe 51
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Agencija zagotovi, da je mnenje Odbora 
podano v 210 dneh od prejma veljavne 
vloge v skladu s členom 3 in odstavkom 1 
tega člena. Ta časovni rok se prekliče, 
kadar Agencija zahteva predložitev 
dodatnih informacij o zadevni snovi v 
določenem obdobju, preklic pa traja do 

2. Agencija zagotovi, da je mnenje Odbora 
podano v 210 dneh od prejema veljavne 
vloge za novo snov v skladu s členom 3 in 
odstavkom 1 tega člena. Ta časovni rok se 
prekliče, kadar Agencija zahteva 
predložitev dodatnih informacij o zadevni 
snovi v določenem obdobju, preklic pa 



PE400.626v01-00 24/59 AM\705998SL.doc

SL

predložitve zahtevanih dodatnih 
informacij.

traja do predložitve zahtevanih dodatnih 
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe 52
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za farmakološko aktivne snovi, 
odobrene za uporabo v zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini, od 
začetka veljavnosti te uredbe velja 
naslednje:
(a) Komisija po posvetu z Agencijo objavi 
časovni rapored obravnave navedenih 
snovi, med drugim rok za predložitev 
informacij iz člena 8(1). Odgovorna oseba 
za trženje zadevnega zdravila za uporabo 
v veterinarski medicini zagotovi, da se vse 
ustrezne informacije predložijo Komisiji. 
Pristojni organi držav članic opozorijo 
Komisijo na kakršne koli pomembne
informacije.
(b) Komisija v 30 dneh preveri, ali so bile 
informacije ustrezno predložene, in jih 
nato nemudoma predloži v obravnavo 
Agenciji, ki v 120 dneh oblikuje mnenje. 
Ta rok se prekliče, kadar Agencija 
zahteva predložitev dodatnih informacij o 
zadevni snovi v določenem obdobju.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe usklajuje besedilo z obstoječo Uredno Sveta 2377/90.

Predlog spremembe 53
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za snovi, ki niso namenjene za uporabo 
v zdravilih za uporabo v veterinarski 
medicini, ki se dajajo na trg Skupnosti, in 
kadar ni bila vložena nobena vloga za 
takšne snovi v skladu s členom 3, lahko
Komisija ali države članice posredujejo 
Agenciji zahtevek za mnenje o mejnih 
vrednostih ostankov.

1. Komisija ali države članice lahko
posredujejo Agenciji zahtevke za mnenje o 
mejnih vrednostih ostankov za 
farmakološko aktivne snovi v enem od 
naslednjih primerov:

Uporabljajo se priloge 4 do 8.

(a) zadevna snov je odobrena za uporabo 
v zdravilu za uporabo v veterinarski 
medicini v tretji državi in v zvezi s to 
snovjo ni bila predložena nobena vloga v 
skladu s členom 3, ali
(b) zadevna snov je vključena v zdravilo, 
namenjeno za uporabo v skladu s členom 
11 Direktive 2001/82/ES, vendar v zvezi s 
to snovjo ni bila predložena nobena vloga 
v skladu s členom 3, ali
(c) zadevna snov je vključena v biocidni 
proizvod, ki se uporablja pri vzreji živali, 
mejna vrednost ostankov pa mora biti 
določena v skladu s členom 10(2)(ii)(b) 
Direktive 98/8/ES.
2. Uporabljajo se členi 4 do 7.

Zahtevki za mnenje iz odstavka 1 tega 
člena izpolnjujejo zahteve glede oblike in 
vsebine, ki jih določi Komisija v skladu s 
členom 12(1).

Or. es
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 54
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za snovi, ki niso namenjene za uporabo 
v zdravilih za uporabo v veterinarski 
medicini, ki se dajejo na trg Skupnosti, in 
kadar ni bila vložena nobena vloga za 
takšne snovi v skladu s členom 3, lahko 
Komisija ali države članice posredujejo 
Agenciji zahtevek za mnenje o mejnih 
vrednostih ostankov. 

1. Za snovi, ki niso namenjene za uporabo 
v zdravilih za uporabo v veterinarski 
medicini, ki se dajejo na trg Skupnosti, in 
kadar ni bila vložena nobena vloga za 
takšne snovi v skladu s členom 3, lahko 
Komisija, države članice ali tretja oseba, 
ki zastopa upravičene interese, 
posredujejo Agenciji zahtevek za mnenje o 
mejnih vrednostih ostankov. 

Or. en

Obrazložitev

Izhodiščna točka odstavka 3 je, da lahko tudi tretje osebe posredujejo zahtevke, čeprav ta 
možnost v odstavku 1 ni navedena. Sistematično pojasnilo.
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Predlog spremembe 55
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija v 15 dneh od sprejetja 
končnega mnenja to posreduje Komisiji in, 
glede na okoliščine, državi članici ali 
stranki, ki je vložila zahtevek, ob tem pa 
navede razloge za svoj sklep.

3. Agencija v 15 dneh od sprejetja 
končnega mnenja to posreduje Komisiji in
po potrebi državi članici, ki je vložila 
zahtevek, ob tem pa navede razloge za svoj 
sklep.

Or. en

Obrazložitev

Zgolj Komisija in države članice bi morale imeti pravico zahtevati mnenje Agencije o mejni 
vrednosti ostankov.

Predlog spremembe 56
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Odstavki 1 do 3 se smiselno 
uporabljajo za dovoljene farmakološko 
aktivne snovi, pri katerih so stroški za 
postopek določitve vrednosti ostankov 
zaradi manjše razširjenosti živalske vrste 
ali zaradi njenega manjšega 
gospodarskega pomena (uporaba v manjši 
meri) nesorazmerni z ekonomskim 
donosom snovi. V primeru ekstrapolacije 
med različnimi živalskimi vrstami se za 
določitev mejnih vrednosti ostankov 
uporabi varnostni faktor z vrednostjo 
najmanj 10.
Komisija lahko v skladu z regulativnim 
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postopkom s pregledom iz člena 20(3) 
določi natančnejše pogoje uporabe tega 
odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Ekstrapolacija, ki jo ureja člen 5, ne razreši vseh težav manjše dostopnosti zdravil za uporabo 
v veterinarski medicini pri živalskih vrstah manjšega gospodarskega pomena ali pri katerih 
postopek določitve mejnih vrednosti ostankov zaradi manjše prodaje ne bi bil smiseln za 
gospodarstvo. Predstavljeni predlog poskuša razrešiti stvarno težavo, ki je precejšnja tudi z 
vidika zaščite in zdravja živali, pri vsem tem pa bi bila poglobljena razprava nedvomno 
dobrodošla. 

Predlog spremembe 57
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija, vložnik po členu 3 ali 
država članica po členu 9 na podlagi novih 
podatkov meni, da je potrebna proučitev 
mnenja za varovanje zdravja ljudi in živali, 
lahko od Agencije zahteva izdajo novega 
mnenja o zadevni vsebini.

Kadar Komisija, vložnik po členu 3 ali 
država članica po členu 9 na podlagi novih 
podatkov meni, da je potrebna proučitev 
mnenja za varovanje zdravja ljudi in živali 
ali okolja, lahko od Agencije zahteva 
izdajo novega mnenja o zadevni vsebini.

Or. en

Predlog spremembe 58
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija, vložnik po členu 3 ali 
država članica po členu 9 na podlagi novih 
podatkov meni, da je potrebna proučitev 
mnenja za varovanje zdravja ljudi in živali, 

Kadar Komisija, vsaka oseba, ki predloži 
vlogo za mnenje v skladu s členom 3, ali 
država članica po členu 9 na podlagi novih 
podatkov meni, da je potrebna proučitev 
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lahko od Agencije zahteva izdajo novega 
mnenja o zadevni vsebini.

mnenja za varovanje zdravja ljudi in živali, 
lahko od Agencije zahteva izdajo novega 
mnenja o zadevni vsebini.

Zahtevku mora biti priloženo pojasnilo 
vprašanja, ki ga je treba obravnavati. Člen
8(2) in (4) oziroma člen 9(2) in (3) se 
uporabljata za novo mnenje.

Zahtevku mora biti priloženo pojasnilo 
vprašanja, ki ga je treba obravnavati. Člen 
8(2) do (4) oziroma člen 9(2) in (3) se 
uporabljata za novo mnenje.

Or. es

Obrazložitev

Predlagano novo besedilo natančno določa, kdo lahko zahteva proučitev in v kakšnih 
okoliščinah lahko to stori, in sicer:

– osebe, ki so predložile vlogo za mnenje v skladu s členom 3, lahko zahtevajo njeno 
preučitev, ter

– Komisija in države članice lahko zahtevajo preučitev ne le v zvezi z mnenji, ki so jih 
zahtevale v skladu s členom 9, ampak tudi v zvezi s tistimi, za katera so v skladu s členom 3 
predložile vlogo tretje strani.

Predlog spremembe 59
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v skladu z regulativnim 
postopkom iz člena 20(2) in v 
posvetovanju z Agencijo sprejme 
naslednje:

1. Komisija v posvetovanju z Agencijo 
sprejme pravila o:

Or. en
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Predlog spremembe 60
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru točke a) poteka določitev v 
skladu z regulativnim postopkom iz člena 
21(2) in v primeru točke b) v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Or. en

Obrazložitev

Določitev metodologije za oceno tveganja in upravljanja s tveganjem je osrednji vidik te 
uredbe in bi jo zaradi tega bilo treba sprejeti skupaj z Evropskim parlamentom. Zato se 
predlaga, da se regulativni postopek spremeni v regulativni postopek s pregledom. Isti 
postopek se med drugim predvidi tudi za določitev ekstrapolacije v odstavku 2 tega člena.

Predlog spremembe 61
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija v posvetovanju z Agencijo 
sprejme pravila o uporabi mejnih 
vrednosti ostankov posameznega živila za 
drugo živilo enake vrste ali ene ali več vrst 
za druge vrste, kakor je navedeno v členu 
5. Navedena pravila določajo, kako in v 
kakšnih okoliščinah se lahko uporabijo 
znanstveni podatki o ostankih v 
posameznem živilu ali vrsti ali več vrstah 
za določanje mejnih vrednosti ostankov v 
drugih živilih ali drugih vrstah.

2. Komisija v posvetovanju z Agencijo 
sprejme, v skladu s členom 5(1a), ukrepe
za spremembo nebistvenih določb te 
uredbe z njeno dopolnitvijo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(3).

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
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regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 20(3).

Or. es

Predlog spremembe 62
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija razvrsti farmakološko aktivne 
snovi na podlagi mnenja Agencije o mejnih 
vrednostih ostankov v skladu s členi 4, 9 
ali 10. 

1. Komisija razvrsti farmakološko aktivne 
snovi na podlagi mnenja Agencije o mejnih 
vrednostih ostankov v skladu s členi 4, 9 
ali 10 in o varni koncentraciji v okolju v 
skladu s členoma 4 in 10.

Or. en

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe 3 člena 4 in predloga spremembe 10 člena 10. 

Predlog spremembe 63
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Razvrstitev vključuje seznam 
farmakološko aktivnih snovi in terapevtske 
razrede, v katere spadajo. Razvrstitev glede 
na vsako tako snov vsebuje tudi določitev 
enega od naslednjih elementov:

2. Razvrstitev zaradi varnosti živil 
vključuje seznam farmakološko aktivnih 
snovi in terapevtske razrede, v katere 
spadajo. Razvrstitev glede na vsako tako 
snov vsebuje tudi določitev enega od 
naslednjih elementov:

Or. en
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Predlog spremembe 64
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odsotnost mejne vrednosti ostankov; (c) odsotnost potrebe po določitvi mejne 
vrednosti ostankov;

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti koncept. Pododstavek c) velja za snovi, ki veljajo za 
neškodljive. Z obstoječim besedilom bi pododstavek vključeval druge snovi, za katere ni bilo 
mogoče določiti varne mejne vrednosti (zaradi pomanjkanja informacij ali drugih razlogov).

Predlog spremembe 65
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) prepoved dajanja snovi. (d) prepoved prisotnosti snovi ali njenih 
ostankov v proizvodu živalskega izvora.

Or. fr

Obrazložitev

Če prisotnost snovi ali njenih ostankov v kakršni koli količini v živilih živalskega izvora 
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, je treba prepovedati prodajo takšnih proizvodov.
Prepoved dajanja snovi ni dovolj, poleg tega pa Evropa nima možnosti prepovedi dajanja 
snovi v tretjih državah. Tako besedilo bi pomenilo, da je snov prepovedana le v evropskih 
proizvodih in ne tudi v uvoženih.
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Predlog spremembe 66
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10 ali 
glede na strinjanje Skupnosti z določitvijo
najvišje dovoljene vrednosti ostankov za 
farmakološko aktivno snov, namenjeno za 
uporabo v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini v Codex 
Alimentarius. V zadnjem primeru se 
dodatna ocena Agencije ne zahteva.

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10 ali 
glede na sprejetje mejne vrednosti 
ostankov za farmakološko aktivno snov, 
namenjeno za uporabo v zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini v Komisiji 
Codex Alimentarius (če Skupnost temu ne 
nasprotuje). V zadnjem primeru se 
dodatna ocena Agencije ne zahteva.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti dva koncepta:

Mejne vrednosti ostankov so elementi obvladovanja tveganj in bi jih bilo treba revidirati 
kadar koli bi se to zdelo potrebno za to, da se zagotovi, da opravljajo svojo nalogo, tj. da 
zagotavljajo varstvo potrošnikov.

EU bo mejne vrednosti ostankov Codex Alimentarius sprejela, ko jih bo ta organ sprejel brez 
nasprotovanja EU. Strinjanje EU z določitvijo mejnih vrednosti ostankov ne bi smelo 
pomeniti samodejnega sprejetja, če končna odobritev v Codex Alimentarius ni zagotovljena.

Predlog spremembe 67
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10 ali 

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi:
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glede na strinjanje Skupnosti z določitvijo 
najvišje dovoljene vrednosti ostankov za 
farmakološko aktivno snov, namenjeno za 
uporabo v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini v Codex 
Alimentarius. V zadnjem primeru se 
dodatna ocena Agencije ne zahteva.

(a) na podlagi mnenja Agencije v skladu s 
členi 4, 9 ali 10; ali
(b) glede na strinjanje Skupnosti z 
določitvijo najvišje dovoljene vrednosti 
ostankov za farmakološko aktivno snov, 
namenjeno za uporabo v zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini, pod 
pogojem, da je imel predstavnik Skupnosti 
v Codex Alimentarius omenjene 
znanstvene podatke na voljo pred 
glasovanjem v komisiji Codex 
Alimentarius. V tem primeru se dodatna 
ocena Agencije ne zahteva.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja večjo preglednost odločitev v Codexu.

Predlog spremembe 68
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10 ali 
glede na strinjanje Skupnosti z določitvijo 
najvišje dovoljene vrednosti ostankov za 
farmakološko aktivno snov, namenjeno za 
uporabo v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini v Codex 
Alimentarius. V drugem primeru se 

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10 ali 
glede na strinjanje Skupnosti z določitvijo 
najvišje dovoljene vrednosti ostankov za 
farmakološko aktivno snov, namenjeno za 
uporabo v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini v Codex 
Alimentarius. V drugem primeru je lahko 
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dodatna ocena Agencije ne zahteva. ocena Skupnosti pozitivna le, če je bila 
opravljena znanstvena ocena tveganja, kot 
je opisano v členu 6, ter izvedena 
priporočila za obvladovanje tveganja, kot 
je določeno v členu 7. V tem primeru se 
torej dodatna ocena agencije ne zahteva.

Or. fr

Obrazložitev

Razprave v Codexu ali v drugih mednarodnih organih naj ne služijo kot pretveza za 
sprejemanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov snovi, bolj ohlapnih od tistih, sprejetih v 
Evropi.

Predlog spremembe 69
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10 ali 
glede na strinjanje Skupnosti z določitvijo 
najvišje dovoljene vrednosti ostankov za 
farmakološko aktivno snov, namenjeno za 
uporabo v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini v Codex 
Alimentarius. V zadnjem primeru se
dodatna ocena Agencije ne zahteva. 

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10. 
Najvišje dovoljene vrednosti ostankov za 
farmakološko aktivno snov, namenjeno za 
uporabo v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini v Codex 
Alimentarius, s katerimi se je strinjala 
Skupnost, morajo biti enakovredne 
veljavnim določbam Skupnosti o 
varovanju zdravja. Če imajo Agencija ali 
pristojne službe držav članic pomisleke 
glede varovanja zdravja, se vsaj za možne 
sinergične in kumulativne učinke 
različnih farmakoloških aktivnih snovi
zahteva dodatna ocena Agencije, potrebna 
za varovanje zdravja.

Or. en
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Obrazložitev

Če so dognana nova spoznanja o tveganju neke snovi, mora biti pri vrednostih Codexa 
možno, da se zaprosi za novo mnenje. V bistvu gre za pojasnilo. 

Predlog spremembe 70
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pred privolitvijo Komisije o najvišji 
mejni vrednosti ostankov v Codex 
Alimentarius se uporabi postopek iz člena 
21(3). Komisija lahko odobri najvišjo 
mejno vrednost ostankov v Codex 
Alimentarius le, kadar vrednosti 
zagotavljajo enakovredno raven varnosti 
za zdravje ljudi kot pravni predpisi 
Skupnosti. Upošteva se člen 13(e) Uredbe 
(ES) št. 178/2002.

Or. en

Obrazložitev

Odobritev najvišje vrednosti ostankov v okviru Codex Alimentarius je predmet 
demokratičnega in parlamentarnega nadzora v zelo omejenem obsegu, kar je drugače kot pri 
odločitvah znotraj Skupnosti. Za odločitve v zvezi s Codexom bi morale veljati iste zahteve in 
postopki kot za odločitve znotraj Skupnosti. 

Vrednosti Codexa morajo zagotoviti vsaj primerljivo raven varnosti, če že ne dosegajo 
enakovredne ravni. To se zagotovi s sklicevanjem na Uredbo (ES) št. 178/2002.
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Predlog spremembe 71
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Začasna mejna vrednost ostankov se 
lahko določi za farmakološko aktivno 
snov, kadar so znanstveni podatki 
nepopolni, pod pogojem, da ni razloga za 
domnevo, da ostanki zadevne snovi na 
predlagani ravni ogrožajo zdravje ljudi.

4. Začasna mejna vrednost ostankov se 
lahko določi za farmakološko aktivno 
snov, kadar so znanstveni podatki 
nepopolni, pod pogojem, da ni razloga za 
domnevo, da ostanki zadevne snovi na 
predlagani ravni predstavljajo tveganje za
zdravje ljudi. Odločitev o tveganju mora 
temeljiti na načelih iz člena 6 in predpisih 
iz člena 12.

Začasne mejne vrednosti ostankov se 
uporabljajo za obdobje, ki ne presega petih 
let. Navedeno obdobje se lahko podaljša 
enkrat za največ dve leti, kadar je 
dokazano, da bi takšno podaljšanje 
omogočilo dokončanje tekočih znanstvenih 
študij.

Začasne mejne vrednosti ostankov se 
uporabljajo za obdobje, ki ne presega tri 
leta. Navedeno obdobje se lahko podaljša 
enkrat za največ dve leti, kadar je 
dokazano, da bi takšno podaljšanje 
omogočilo dokončanje tekočih znanstvenih 
študij.

Or. en

Obrazložitev

Najdaljše možno obdobje petih let za začasno dovoljenje se bi zdelo predolgo. Praviloma gre 
za snovi, ki so šle skozi postopek odobritve ali drug preskusni postopek, tako da bo zahtevane 
rezultate verjetno možno pridobiti v treh letih. To obdobje je daljše od obdobja za določitev 
vrednosti v okviru navadnega postopka.

Predlog spremembe 72
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 – uvodni del in točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Dajanje snovi živalim za proizvodnjo 
živil je prepovedano na podlagi mnenja v 
skladu s členi 4, 9 ali 10 v katerem koli od 

6. Prisotnost snovi ali njenih ostankov v 
proizvodu živalskega izvora je 
prepovedana na podlagi mnenja v skladu s 
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naslednjih primerov: členi 4, 9 ali 10 v katerem koli od 
naslednjih primerov:

(a) kadar kakršna koli uporaba 
farmakološko aktivne snovi pri živalih za 
proizvodnjo živil ogroža nevarnost zdravja 
ljudi;

(a) kadar kakršna koli prisotnost 
farmakološko aktivne snovi ali njenih 
ostankov v živilih živalskega izvora 
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi;

Or. fr

Obrazložitev

Doslednost s predlogom spremembe k členu 13, odstavek 2, točka (d).

Predlog spremembe 73
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar kakršna koli uporaba 
farmakološko aktivne snovi pri živalih za 
proizvodnjo živil ogroža nevarnost zdravja 
ljudi;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 74
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 a
Razvrstitev zaradi okoljske varnosti
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1. Razvrstitev zaradi okoljske varnosti 
vključuje seznam farmakološko aktivnih 
snovi in določitev enega od naslednjih 
elementov glede na vsako tako snov:
(a) najvišjo koncentracijo v okolju; 
(b) začasno najvišjo koncentracijo v 
okolju;
(c) odsotnost najvišje koncentracije v 
okolju;
(d) prepoved dajanja snovi.
2. Najvišjo koncentracijo v okolju se 
določi, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje okolja na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členoma 4 ali 10.
3. Začasna najvišja koncentracija v okolju 
se lahko določi za farmakološko aktivno 
snov, kadar so znanstveni podatki 
nepopolni, pod pogojem, da ni razloga za 
domnevo, da ostanki zadevne snovi na 
predlagani ravni ogrožajo okolje. Začasna 
najvišja koncentracija v okolju se 
uporablja za obdobje, ki ne presega petih 
let. To obdobje se lahko podaljša enkrat 
za največ dve leti, kadar je dokazano, da 
bi takšno podaljšanje omogočilo 
dokončanje tekočih znanstvenih študij.
4. Najvišja koncentracija v okolju se ne 
določi, kadar ta na podlagi mnenja v 
skladu s členoma 4 ali 10 ni potrebna za 
varovanje okolja.
5. Dajanje snovi živalim za proizvodnjo 
živil je na podlagi mnenja v skladu s 
členoma 4 ali 10 prepovedano v katerem 
koli od naslednjih primerov:
(a) kadar kakršna koli uporaba 
farmakološko aktivne snovi pri živalih za 
proizvodnjo živil predstavlja 
nesprejemnljivo tveganje za okolje;
(b) kadar ni mogoče sprejeti nobenega 
sklepa o okoljski varnosti v zvezi z ostanki 
snovi.
6. Kadar se zdi to potrebno za varovanje 
okolja, razvrstitev vključuje pogoje in 
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omejitve uporabe ali aplikacije 
farmakološko aktivne snovi, ki se 
uporablja v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini, za katero velja 
najvišja koncentracija v okolju, ali za 
katero ni bila določena nobena najvišja 
koncentracija v okolju.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe skuša zagotoviti skladen pristop, se izogniti nepotrebni rabi virov in 
poenostaviti postopek ocene tveganja za okolje za zdravila za uporabo v veterinarski 
medicini.

Predlog spremembe 75
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 a

Pospešeni postopek za mnenje Agencije

V posebnih primerih, ko je treba zdravilo 
za uporabo v veterinarski medicini ali 
biocidni proizvod nujno odobriti zaradi 
varovanja zdravja ljudi oz. zdravja ali 
dobrega počutja živali, lahko Komisija, 
vsaka oseba, ki je zahtevala mnenje v 
skladu s členom 3, ali država članica 
Agencijo zaprosi za izvedbo pospešenega 
postopka za oceno mejne vrednosti 
ostanka farmakološko aktivne snovi, 
vsebovane v teh proizvodih.
Obliko in vsebino vloge določi Komisija v 
skladu z določbami iz člena 12(1).
Ne glede na določbe člena 9(2) in člena 
8(2) Agencija zagotovi, da lahko Odbor 
poda svoje mnenje v 150 dneh po prejemu 
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vloge.

Or. es

Obrazložitev

Pospešeni postopek je treba uvesti za zelo nujne primere, ko se je potrebno odzvati na resno 
bolezen, ki je ni mogoče zdraviti z odobrenimi zdravili in ki ima resne posledice za zdravje ali 
dobro počutje živine. Skupni postopek za določitev mejnih vrednosti ostankov bi namreč 
preprečeval hiter odziv na bolezen.

Predlog spremembe 76
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za namen razvrstitve iz člena 
13 v 30 dneh od prejema mnenja Agencije 
iz členov 4, 9(1) ali 10 pripravi osnutek 
uredbe. Komisija prav tako pripravi 
osnutek uredbe v 30 dneh od prejema 
rezultatov glasovanja o strinjanju 
Skupnosti v Codex Alimentarius z 
določitvijo najvišjih dovoljenih vrednosti 
ostankov, kot določa člen 13(3).

1. Komisija za namen razvrstitve iz člena 
13 v 30 dneh od prejema mnenja Agencije 
iz členov 4, 9(1) ali 10 pripravi osnutke
uredbe. Komisija prav tako pripravi 
osnutke uredbe v 30 dneh od prejema 
rezultatov glasovanja o strinjanju 
Skupnosti v Codex Alimentarius z 
določitvijo najvišjih dovoljenih vrednosti 
ostankov, kot določa člen 13(3).

Kadar osnutek uredbe ni v skladu z 
mnenjem Agencije, Komisija zagotovi 
podrobno pojasnilo razlogov za razlike.

Kadar osnutki uredbe niso v skladu z 
mnenjem Agencije, Komisija zagotovi 
podrobno pojasnilo razlogov za razlike.

Or. en

Obrazložitev

Za navedbo tako mejnih vrednosti ostankov kot okoljskih mejnih vrednosti se uporabi 
množina.
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Predlog spremembe 77
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija za namen razvrstitve iz člena 13 
v 30 dneh od prejema mnenja Agencije iz 
členov 4, 9(1) ali 10 pripravi osnutek 
uredbe. Komisija prav tako pripravi 
osnutek uredbe v 30 dneh od prejema 
rezultatov glasovanja o strinjanju
Skupnosti v Codex Alimentarius z 
določitvijo najvišjih dovoljenih vrednosti 
ostankov, kot določa člen 13(3). 

1. Komisija za namen razvrstitve iz člena 
13 v 30 dneh od prejema mnenja Agencije 
iz členov 4, 9(1) ali 10 pripravi osnutek 
uredbe. Komisija prav tako pripravi 
osnutek uredbe v 30 dneh od prejema 
rezultatov sprejetja mejnih vrednosti 
ostankov brez nasprotovanja Skupnosti in 
sprejetja v Komisiji Codex Alimentarius, 
kot določa člen 13(3).

Kadar osnutek uredbe ni v skladu z 
mnenjem Agencije, Komisija zagotovi 
podrobno pojasnilo razlogov za razlike.

Or. es

Predlog spremembe 78
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar je Agencija zaprošena za 
mnenje in osnutek uredbe ni v skladu s 
tem mnenjem, Komisija zagotovi 
podrobno pojasnilo razlogov za razlike. 

Or. es

Obrazložitev

Zaradi jasnosti bi moral drugi pododstavek člena 14(1) postati samostojen odstavek.
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Predlog spremembe 79
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme uredbo iz odstavka 1 v 
skladu z regulativnim postopkom iz člena 
20(2) in v 30 dneh po njegovem zaključku. 

2. Komisija sprejme uredbo iz odstavka 1 v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 20(3) in v 90 dneh po 
njegovem zaključku.

Or. en

Obrazložitev

Regulativni postopek s pregledom je primerno sredstvo. Treba je podaljšati rok, da se 
Evropskemu parlamentu omogoči sodelovanje.

Predlog spremembe 80
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija sprejme uredbo iz odstavka 1 
v skladu z regulativnim postopkom iz 
člena 20(2) in v 30 dneh po njegovem 
zaključku. 

Or. es

Obrazložitev

Ker je odstavek 1 tega člena sedaj razdeljen, nekdanji odstavek 2 postane odstavek 2a.
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Predlog spremembe 81
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V primeru pospešenega postopka iz 
člena 13a Komisija sprejme uredbo iz 
odstavka 1 v 15 dneh po zaključku 
regulativnega postopka iz člena 20(2).

Or. es

Obrazložitev

Ta odstavek je treba vključiti zaradi uvedbe nujnega postopka.

Predlog spremembe 82
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Analizne metode črtano
Agencija se posvetuje z referenčnimi 
laboratoriji Skupnosti za laboratorijsko 
analizo ostankov, ki jih je imenovala 
Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 
882/2004, o ustreznih analiznih metodah 
za odkrivanje ostankov farmakološko 
aktivnih snovi, za katere so bile določene 
mejne vrednosti ostankov v skladu s 
členom 13. Agencija zagotovi navedene 
metode referenčnim laboratorijem 
Skupnosti in nacionalnim referenčnim 
laboratorijem, imenovanim v skladu z 
Uredbo (ES) št. 882/2004.

Or. es
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Obrazložitev

Ta člen bi bilo treba prestaviti in ga kot člen 18 vključiti pod naslov IV končnih določb.

Predlog spremembe 83
Marios Matsakis

Predlog uredbe
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija se posvetuje z referenčnimi 
laboratoriji Skupnosti za laboratorijsko 
analizo ostankov, ki jih je imenovala 
Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 
882/2004, o ustreznih analiznih metodah za 
odkrivanje ostankov farmakološko aktivnih 
snovi, za katere so bile določene mejne 
vrednosti ostankov v skladu s členom 13. 
Agencija zagotovi navedene metode 
referenčnim laboratorijem Skupnosti in 
nacionalnim referenčnim laboratorijem, 
imenovanim v skladu z Uredbo (ES) št. 
882/2004.

Agencija se posvetuje z referenčnimi 
laboratoriji Skupnosti za laboratorijsko 
analizo ostankov, ki jih je imenovala 
Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 
882/2004, o ustreznih in usklajenih 
analiznih metodah za odkrivanje ostankov 
farmakološko aktivnih snovi, za katere so 
bile določene mejne vrednosti ostankov v 
skladu s členom 13. Agencija zagotovi 
navedene metode referenčnim 
laboratorijem Skupnosti in nacionalnim 
referenčnim laboratorijem, imenovanim v 
skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004.

Or. en

Predlog spremembe 84
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne smejo prepovedati ali 
ovirati uvoza in dajanja v promet živil 
živalskega izvora iz razlogov, povezanih z 
mejnimi vrednostmi ostankov, kadar se je 
ravnalo v skladu z določbami te uredbe in 
njenimi izvedbenimi ukrepi.

Države članice prepovedujejo uvoz in 
dajanje v promet živil živalskega izvora, ki 
vsebujejo ostanke farmakološko aktivnih 
snovi, ki ne spadajo v razvrstitev iz člena 
13(2), točke (a), (b) ali (c).

Or. fr
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 85
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dajanje v promet živil

Države članice ne smejo prepovedati ali 
ovirati uvoza in dajanja v promet živil 
živalskega izvora iz razlogov, povezanih z 
mejnimi vrednostmi ostankov, kadar se je 
ravnalo v skladu z določbami te uredbe in 
njenimi izvedbenimi ukrepi.

Če so za zadevno snov na voljo osnovni 
znanstveni podatki, Komisija Evropski 
agenciji za varnost hrane posreduje 
zahtevek za oceno tveganja, ali so 
referenčne točke za ukrepe ustrezne za 
varovanje zdravja ljudi. Evropska 
agencija za varnost hrane v tem primeru 
posreduje mnenje Komisiji v 210 dneh od 
prejema zahtevka.

Or. es

Člen 18(2) predloga Komisije
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Obrazložitev

Ker gre za splošno zadevo, jo je bolj smiselno vključiti pod ta naslov.
Referenčne točke za ukrepe niso več instrumenti za obvladovanje tveganja samo v primeru 
uvoženih živil; prevzamejo namreč pomembno vlogo v notranji trgovini. Od držav članic je 
treba zato posebej zahtevati, da ne smejo ovirati (z navajanjem mejnih vrednosti ostankov ali 
referenčnih točk za ukrepe) dajanja v promet živil, ki so v skladu z določbami iz te uredbe.

Zamenjava člena 16 in člena 18 – glej predlog spremembe 95 k členu 18.

Predlog spremembe 86
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 16 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določitev tolerančnega praga za uvožena 
živila ne sme pomeniti tudi sprejemanja 
ukrepov za upravljanje, bolj naklonjenih 
proizvajalcem iz tretjih držav kot 
evropskim proizvajalcem v primerih, ko 
morajo evropski proizvajalci upoštevati 
popolno prepoved uporabe zdravilnih 
snovi ter prepoved prisotnosti ostankov 
snovi v živilih.
Zaradi ohranitve javnega zdravja mora 
biti zato prepovedan uvoz živil iz tretjih 
držav, ki bi vsebovala ostanke snovi, 
katerih uporaba je prepovedana v 
Evropski uniji.

Or. fr

Obrazložitev

Lahko navedemo primer nifursola in drugih arzenikovih derivatov, prepovedanih v Evropski 
uniji, ki pa so množično uporabljeni v Združenih državah Amerike, zlasti za zdravljenje 
bolezni " heterakis gallinarum" pri puranih. Trenutno rejci puranov v Evropski uniji nimajo 
na voljo nobenega proizvoda za zdravljenje te bolezni. Vendar je uvoz puranjega mesa iz 
Združenih držav ali Brazilije, ki vsebuje nifursol in druge arzenikove derivate, dovoljen, kar 
škoduje evropskim proizvajalcem.
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Predlog spremembe 87
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Uporaba nerazvrščenih snovi

V Skupnosti je prepovedano, da se živalim 
za proizvodnjo živil dajejo zdravila za 
uporabo v veterinarski medicini, ki 
vsebujejo farmakološko aktivne snovi, ki 
niso uvrščene v prilogo. Izjema so klinični 
poskusi, v katere so privolili pristojni 
organi posameznih držav članic, potem ko 
so bili prijavljeni ali odobreni v skladu z 
veljavnimi pravnimi predpisi in če se 
zagotovi, da živila, pridobljena iz živali, ki 
so bile uporabljene za zadevne poskuse, 
ne vsebujejo ostankov, škodljivih za 
zdravje ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 88
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Naslov III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

REFERENČNE TOČKE ZA UKREPE PRAG ZA UKREPANJE
Horizontalni predlog spremembe za 
nadomestitev v celotnem besedilu 
referenčne točke za ukrepe s pragom za 
ukrepanje

Or. fr
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Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe za nadomestitev v celotnem besedilu referenčne točke za 
ukrepe s pragom za ukrepanje.
Izraz "referenčna točka za ukrepe" je neustrezen in ni v skladu z angleško različico 
"Reference points for action".

Predlog spremembe 89
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se zagotovi visoka raven varovanja 
zdravja, se v skladu s členi 4 do 8 
upoštevajo načela za oceno tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 90
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčne točke za ukrepe se redno 
preverjajo glede na tehnološki napredek.

Referenčne točke za ukrepe se preverjajo 
glede na vse nove podatke v zvezi z 
varovanjem zdravja ljudi in 
prehranjevalne verige.

Or. fr

Obrazložitev

Glede na znanstveni napredek je treba ponovno preveriti, kjer je potrebno, tudi najnižje 
mejne vrednosti ostankov snovi, imenovane v predlogu uredbe "referenčne točke za 
ukrepanje", zlasti če bi se ugotovilo, da so nekatere snovi nevarne za zdravje ljudi.
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Predlog spremembe 91
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčne točke za ukrepe se redno 
preverjajo glede na tehnološki napredek.

Referenčne točke za ukrepe se redno 
preverjajo glede na tehnološki napredek in 
nove informacije, ki jih je treba upoštevati 
pri oceni tveganja za zdravje ljudi.

Or. fr

Obrazložitev

Pri določanju praga za ukrepanje je treba upoštevati tudi tveganje za zdravje ljudi. Revizija 
ne sme torej upoštevati le tehnološkega vidika.

Predlog spremembe 92
Marios Matsakis

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčne točke za ukrepe se redno 
preverjajo glede na tehnološki napredek.

Referenčne točke za ukrepe se redno 
preverjajo glede na tehnološki napredek 
in/ali vse nove podatke o varovanju 
zdravja ljudi in prehranjevalne verige.

Or. en

Predlog spremembe 93
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Referenčne točke za ukrepe se redno Referenčne točke za ukrepe se redno 
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preverjajo glede na tehnološki napredek. preverjajo glede na tehnološki in 
znanstveni napredek.

Or. es

Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba tudi znanstveni napredek. Ta člen postane člen 15.

Predlog spremembe 94
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Živila živalskega izvora, ki vsebujejo 
farmakološko aktivne snovi, za katere 
mejne vrednosti ostankov niso bile 
določene, se ne smejo dati v promet. Ta 
prepoved velja tudi, ko se za snovi v 
okviru drugih določb Skupnosti določijo 
posebne meje zaznavanja in se ta meje 
zaznavanja presežejo.

Or. en

Obrazložitev

Lahko se domneva, da določitev po tem predpisu upošteva predvsem vidike trgovskega prava. 
Tega ni treba zavrniti, vsekakor pa morajo biti tudi v takšnih primerih zagotovljena bistvena 
načela za oceno tveganja in varstvo zdravja. 

Predlog spremembe 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Predlog uredbe
Člen 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Metode za vzpostavitev referenčnih točk 
za ukrepe

Dajanje v promet živil

1. Referenčne točke za ukrepe temeljijo na 
vsebini analita v vzorcu, ki ga lahko 
odkrije in potrdi referenčni laboratorij za 
nadzor, imenovan v skladu z uredbo (ES) 
št. 882/2004, z analizno metodo, potrjeno 
v skladu z zahtevami Skupnosti. Komisiji 
pri tem svetuje ustrezni referenčni 
laboratorij Skupnosti za izvajanje 
analiznih metod.

Države članice ne smejo prepovedati ali 
ovirati uvoza in dajanja v promet živil 
živalskega izvora iz razlogov, povezanih z 
mejnimi vrednostmi ostankov, kadar se je 
ravnalo v skladu z določbami te uredbe in 
njenimi izvedbenimi ukrepi.

2. Komisija lahko Evropski agenciji za 
varnost hrane posreduje zahtevek za 
oceno tveganja, ali so referenčne točke za 
ukrepe ustrezne za varovanje zdravja 
ljudi. Evropska agencija za varnost hrane 
v tem primeru posreduje mnenje Komisiji 
v 210 dneh od prejema zahtevka. 
3. Ocena tveganja upošteva pravila, ki jih 
mora Komisija sprejeti v posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane. 
Navedena pravila za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Or. es

Člen 16 predloga Komisije

Obrazložitev

Za večjo varnost v primeru določitve kakršnih koli referenčnih vrednosti za ukrepe mora (in 
ne zgolj „lahko“) Komisija zahtevati mnenje od Evropske agencije za varnost hrane glede 
vseh snovi, za katere so določene referenčne za ukrepe, če so na voljo osnovni znanstveni 
podatki.

Zamenjava člena 16 in člena 18 – glej predlog spremembe 85 k členu 16.



AM\705998SL.doc 53/59 PE400.626v01-00

SL

Predlog spremembe 96
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Referenčne točke za ukrepe temeljijo na 
vsebini analita v vzorcu, ki ga lahko 
odkrije in potrdi referenčni laboratorij za 
nadzor, imenovan v skladu z uredbo (ES) 
št. 882/2004, z analizno metodo, potrjeno v 
skladu z zahtevami Skupnosti. Komisiji pri 
tem svetuje ustrezni referenčni laboratorij 
Skupnosti za izvajanje analiznih metod.

1. Referenčne točke za ukrepe temeljijo na 
vsebini analita v vzorcu, ki ga mora odkriti
in potrditi najmanj referenčni laboratorij 
za nadzor, imenovan v skladu z uredbo 
(ES) št. 882/2004, z analizno metodo, 
potrjeno v skladu z zahtevami Skupnosti.
Komisiji pri tem svetuje ustrezni referenčni 
laboratorij Skupnosti za izvajanje analiznih 
metod.

Or. fr

Obrazložitev

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

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

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

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.

Predlog spremembe 97
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija določi prag za ukrepanje na 
podlagi analize tveganja za prisotnost 
snovi in njenih ostankov v proizvodih 
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živalskega izvora.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je določiti prag za ukrepanje, ki poleg sposobnosti odkrivanja, ki jo imajo 
laboratoriji, upošteva tudi analizo tveganja. To bo omogočilo, da se dopusti slučajno in 
neizogibno prisotnost ostankov snovi (ki so nastali zaradi okoljske onesnaženosti ali zaradi 
pojava naravnega metabolita – glej uvodno izjavo 21), ki niso nevarni za zdravje ljudi in pri 
katerih je izpostavljenost potrošnikov zanemarljiva, njihove sledi pa najdemo v živilih 
živalskega izvora, ne da bi bila zanje določena najvišja mejna vrednost ostanka snovi.

Predlog spremembe 98
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko Evropski agenciji za 
varnost hrane posreduje zahtevek za 
oceno tveganja, ali so referenčne točke za 
ukrepe ustrezne za varovanje zdravja 
ljudi. Evropska agencija za varnost hrane 
v tem primeru posreduje mnenje Komisiji 
v 210 dneh od prejema zahtevka.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 96 k členu 18(1).
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Predlog spremembe 99
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko Evropski agenciji za 
varnost hrane posreduje zahtevek za oceno 
tveganja, ali so referenčne točke za ukrepe 
ustrezne za varovanje zdravja ljudi.
Evropska agencija za varnost hrane v tem 
primeru posreduje mnenje Komisiji v 210 
dneh od prejema zahtevka.

2. Komisija Evropski agenciji za varnost 
hrane posreduje zahtevek za oceno 
tveganja, da se ugotovi, ali je prag za 
ukrepanje določen tako, da varuje zdravje 
ljudi. Evropska agencija za varnost hrane v 
tem primeru posreduje mnenje Komisiji v 
210 dneh od prejema zahtevka.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je določiti prag za ukrepanje, ki poleg sposobnosti odkrivanja, ki jo imajo 
laboratoriji, upošteva tudi analizo tveganja. To bo omogočilo, da se dopusti slučajno in 
neizogibno prisotnost ostankov snovi (ki so nastali zaradi okoljske onesnaženosti ali zaradi 
pojava naravnega metabolita – glej uvodno izjavo 21), ki niso nevarni za zdravje ljudi in pri 
katerih je izpostavljenost potrošnikov zanemarljiva, njihove sledi pa najdemo v živilih 
živalskega izvora, ne da bi bila zanje določena najvišja mejna vrednost ostanka snovi.

Predlog spremembe 100
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja upošteva pravila, ki jih 
mora Komisija sprejeti v posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 96 k členu 18(1).



PE400.626v01-00 56/59 AM\705998SL.doc

SL

Predlog spremembe 101
Marios Matsakis

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocena tveganja upošteva pravila, ki jih 
mora Komisija sprejeti v posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane.

3. Ocena tveganja upošteva ustrezna 
znanstvena pravila, ki jih mora Komisija 
sprejeti v posvetovanju z Evropsko 
agencijo za varnost hrane.

Or. en

Predlog spremembe 102
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Dajanje v promet

Če so mejne vrednosti ostankov ali 
referenčne vrednosti, določene v skladu s 
to uredbo, presežene, se proizvod ne sme 
dati v promet kot živilo, predelati v živilo 
oziroma mešati z živili.

Or. en

Obrazložitev

V primeru prekoračenja mejnih oziroma referenčnih vrednosti je treba predvideti pravne 
posledice. Prepoved trženja in mešanja je primeren ukrep in nadzornim organom poenostavi 
odločitev na licu mesta.



AM\705998SL.doc 57/59 PE400.626v01-00

SL

Predlog spremembe 103
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ko je opravljen nadzor nad živili 
živalskega izvora, rezultati analiz pa so 
potrdili prisotnost farmakološko aktivne 
snovi, ki ne spada v razvrstitev iz člena 
13(2), točke (a), (b) ali (c) na enaki ali 
višji stopnji od praga za ukrepanje, se 
šteje, da zadevna živila niso v skladu z 
zakonodajo Skupnosti.

2. Ko so rezultati opravljenih analiz na 
živilih živalskega izvora pod pragom za 
ukrepanje, je ta živila dovoljeno vključiti v 
prehranjevalno verigo. Pristojni organi 
vodijo register z rezultati za primer 
zavrnitve. Ko se pri analizi proizvodov 
istega izvora ponavljajo rezultati, ki 
kažejo na potencialno težavo, pristojni 
organ o tem obvesti Komisijo in druge 
države članice v stalnem odboru za 
prehranjevalno verigo in zdravje živali.
Komisija opozori na težavo pristojni organ 
izvorne države (ali držav) ter predstavi 
ustrezne predloge.
3. Podrobni ukrepi se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21.

Or. fr

Obrazložitev

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 
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humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
de limite maximale de résidus fixée.

Predlog spremembe 104
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v [60] dneh od začetka 
veljavnosti te uredbe v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 20(2) 
sprejme uredbo, ki vsebuje farmakološko 
aktivne snovi in njihovo razvrstitev glede 
na mejne vrednosti ostankov v skladu s 
prilogami I do IV Uredbe (EGS) št. 
2377/90. 

Komisija v [90] dneh od začetka 
veljavnosti te uredbe v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 20(3) 
sprejme uredbo, ki vsebuje farmakološko 
aktivne snovi in njihovo razvrstitev glede 
na mejne vrednosti ostankov v skladu s 
prilogami I do IV Uredbe (EGS) št. 
2377/90. 

Or. en

Obrazložitev

Gre za sprejetje priloge k tej uredbi. V tem primeru je treba uporabiti regulativni postopek s 
pregledom. 

Predlog spremembe 105
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Uredba (EGS) št. 2377/90 se razveljavi. 1. Uredba (EGS) št. 2377/90 in sklep 
2005/34/ES se razveljavita.

Sklep 2002/657/ES se spremeni, kot sledi:
- a) člen 4 se razveljavi;
- b) besede "zahtevane spodnje meje 
zaznavanja" se nadomestijo z besedami 
"referenčne točke za ukrepe".
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Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe dosleden s predhodnimi predlogi sprememb, ki so razveljavili pojem 
"raven tolerance".
Treba je zato tudi predlagati razveljavitev sklepa 2005/34/ES, ki uvaja prag "tolerance" za 
ostanke nekaterih prepovedanih snovi v uvoženih živilih.

Zaradi poenotenja terminologije v bodoči uredbi "mejne vrednosti ostankov" pojem 
"referenčne točke za ukrepe" nadomesti pojem "zahtevane spodnje meje zaznavanja" iz sklepa 
2002/657/ES.

Predlog spremembe 106
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločbi Komisije 2002/657/ES in 
2005/34/ES se razveljavita tri leta po 
začetku veljavnosti te uredbe. Pri sprejetju 
novih uredb se upoštevajo merila za 
ocenjevanje tveganja iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Navedeni odločbi določata tako imenovane spodnje meje zaznavanja (minimum required 
performance levels) za snovi s farmakološkim učinkom, za katera najvišje mejne vrednosti 
ostankov niso bile določene, še zlasti za snovi, ki se jih ne sme uporabljati kot zdravila za 
uporabo v veterinarski medicini, ali takšne snovi, ki so tukaj prepovedane, medtem ko se jih v 
tujini uporablja na povsem legitimen način. Odločbi o spodnjih mejah zaznavanja je treba 
prilagoditi glede na nov pravni okvir (glej zlasti člen 17 in naslednje člene). Predvideti je 
treba prehodno obdobje.
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