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Ändringsförslag 18
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vetenskapliga och tekniska framsteg 
har gjort det möjligt att påvisa 
restsubstanser av veterinärmedicinska 
läkemedel i livsmedel i allt lägre 
koncentrationer.

(1) Vetenskapliga och tekniska framsteg 
har gjort det möjligt att påvisa hittills 
opåvisade restsubstanser av 
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel 
och att påvisa dem vid allt lägre 
koncentrationer.

Or. pl

Motivering

De vetenskapliga framstegen som gjorts inom detta område består i nya möjligheter för att 
mäta allt lägre halter av vissa läkemedel i djurs vävnader vilket kan göras med allt känsligare 
mätmetoder, och möjligheter att påvisa hittills opåvisade ämnen. Framstegen är båda 
kvalitativa och kvantitativa. Den nya ordalydelsen återger på ett klarare sätt de förändringar 
som har skett i detta avseende.

Ändringsförslag 19
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att skydda folkhälsan bör 
MRL-värden fastställas i enlighet med 
allmänt erkända principer för 
säkerhetsbedömning där man beaktar 
toxikologiska risker, förorening av miljön 
och oavsiktliga mikrobiologiska och 
farmakologiska effekter av 
restsubstanserna. Andra vetenskapliga 
bedömningar av de berörda ämnenas 
säkerhet som kan ha gjorts av 
internationella organisationer eller av 
vetenskapliga kommittéer som är 
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etablerade i gemenskapen bör också 
beaktas.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag läggs större vikt vid skyddet av hälsan i förordningen.

Ändringsförslag 20
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att skydda människors hälsa bör 
MRL-värden fastställas i enlighet med 
allmänt erkända principer för 
säkerhetsbedömning där man beaktar 
toxikologiska risker, förorening av miljön 
och oavsiktliga mikrobiologiska och 
farmakologiska effekter av 
restsubstanserna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 21
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Gemenskapen bidrar inom ramen för 
Codex Alimentarius till att ta fram 
internationella standarder för MRL-värden 
och säkerställer samtidigt att den höga 
hälsoskyddsnivån i gemenskapen behålls.
Gemenskapen bör därför utan ytterligare 
riskbedömning överta de gränsvärden för 
resthalter som med dess stöd antagits av 

(20) Gemenskapen bidrar inom ramen för 
Codex Alimentarius till att ta fram 
internationella standarder för MRL-värden 
för resthalter av veterinärmedicinska 
läkemedel i livsmedel och säkerställer 
samtidigt att den höga hälsoskyddsnivån i 
gemenskapen behålls. Gemenskapen bör 
därför utan ytterligare riskbedömning 
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Codex Alementarius-kommissionen. På så 
sätt kommer samstämmigheten att öka 
mellan internationella standarder och 
gemenskapens lagstiftning om gränsvärden 
för resthalter i livsmedel.

överta de gränsvärden för resthalter som 
med dess stöd antagits av 
Codex Alementarius-kommissionen. På så 
sätt kommer samstämmigheten att öka 
mellan internationella standarder och 
gemenskapens lagstiftning om gränsvärden 
för resthalter av veterinärmedicinska 
läkemedel i livsmedel.

Or. pl

Motivering

Tydligare ordalydelse.

Ändringsförslag 22
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Gemenskapen bidrar inom ramen för 
Codex Alimentarius till att ta fram 
internationella standarder för MRL-värden 
och säkerställer samtidigt att den höga 
hälsoskyddsnivån i gemenskapen behålls.
Gemenskapen bör därför utan ytterligare 
riskbedömning överta de gränsvärden för 
resthalter som med dess stöd antagits av 
Codex Alementarius-kommissionen. På så 
sätt kommer samstämmigheten att öka 
mellan internationella standarder och 
gemenskapens lagstiftning om gränsvärden 
för resthalter i livsmedel.

(20) Gemenskapen bidrar inom ramen för 
Codex Alimentarius till att ta fram 
internationella standarder för MRL-värden 
och säkerställer samtidigt att den höga 
hälsoskyddsnivån i gemenskapen behålls. 
Gemenskapen bör därför överta de 
gränsvärden för resthalter som med dess 
stöd antagits av 
Codex Alementarius-kommissionen, 
förutsatt att ämnen, som inte är godkända 
i EU, och vissa synergistiska och 
kumulativa effekter av vissa ämnen, som 
kan vara farliga för människors hälsa, 
kontrolleras. På så sätt kommer 
samstämmigheten att öka mellan 
internationella standarder och 
gemenskapens lagstiftning om gränsvärden 
för resthalter i livsmedel, utan att den grad 
av säkerhet riskeras som krävs för 
godkännande i gemenskapen.
Kommissionen ska rådfråga 
Europaparlamentet formellt före 
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godkännandet.

Or. en

Ändringsförslag 23
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Livsmedel kontrolleras med avseende 
på restsubstanser av veterinärmedicinska 
läkemedel i enlighet med 
förordning (EG) nr 882/2004. I 
förordningen fastställs inga gränsvärden 
för resthalter, men rester av sådana ämnen 
kan förekomma på grund av 
miljöförorening eller som en naturlig 
metabolit hos djuret. Med 
laboratoriemetoder kan man spåra sådana 
restsubstanser vid ännu lägre halter.
Sådana restsubstanser har lett till olika 
kontrollrutiner i medlemsstaterna.

(21) Livsmedel kontrolleras med avseende 
på förekomsten av restsubstanser av 
veterinärmedicinska läkemedel i enlighet 
med förordning (EG) nr 882/2004. I 
förordningen fastställs inga gränsvärden 
för resthalter, men rester av sådana ämnen 
kan förekomma på grund av 
miljöförorening eller som en naturlig 
metabolit hos djuret. Med 
laboratoriemetoder kan man spåra sådana 
restsubstanser vid ännu lägre halter. 
Sådana restsubstanser har lett till olika 
kontrollrutiner i medlemsstaterna.

Or. pl

Motivering

Tydligare ordalydelse.

Ändringsförslag 24
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att underlätta såväl handeln 
mellan medlemsstaterna som import bör 
gemenskapen därför föreskriva förfaranden 
för att fastställa referensvärden för 

(22) För att underlätta såväl handeln 
mellan medlemsstaterna som import bör 
gemenskapen därför föreskriva förfaranden 
för att fastställa referensvärden för 
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kontrollåtgärder, som sätts till halter där 
vetenskapliga rön visar att 
konsumenternas exponering är försumbar 
och att det är tekniskt möjligt med en 
laboratorieanalys.

kontrollåtgärder, som sätts till halter där 
det är tekniskt möjligt med en 
laboratorieanalys, utan att äventyra ett gott 
folkhälsoskydd inom gemenskapen.
Fastställandet av referensvärden för 
kontrollåtgärder får dock inte på något 
sätt fungera som en ursäkt för illegal 
användning av icke godkända ämnen 
inom behandling av 
livsmedelsproducerande djur. Alla 
eventuella resthalter av sådana ämnen i 
livsmedel är därför icke önskvärda.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 25
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I denna förordning föreskrivs regler 
och förfaranden för att fastställa

(1) Med målet att trygga 
livsmedelssäkerheten föreskrivs i denna 
förordning regler och förfaranden för att 
fastställa 

(a) den högsta resthalt av ett 
farmakologiskt verksamt ämne som kan 
tillåtas i animaliska livsmedel 
(”MRL-värde”),

(a) den högsta resthalt av ett 
farmakologiskt verksamt ämne i ett 
veterinärmedicinskt läkemedel eller en 
biocidprodukt som används inom 
djuruppfödning som kan tillåtas i 
animaliska livsmedel (”MRL-värde”), 
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Or. es

Motivering

Ändringen av det första stycket syftar till att framhålla denna förordnings övergripande mål 
att skydda folkhälsan. 

Ändringen av led a) syftar till att bättre avgränsa de två kategorier av ämnen som ska 
omfattas av bestämmelsen om högsta resthalt.

Ändringsförslag 26
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den högsta resthalt av ett 
farmakologiskt verksamt ämne som kan 
tillåtas i animaliska livsmedel 
(”MRL-värde”),

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 27
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) toleransnivån för restsubstanser av ett
farmakologiskt verksamt ämne, under 
vilken människors exponering för dessa 
genom livsmedel som innehåller ämnet 
anses försumbar (”referensvärde för 
åtgärd”).

(b) för resthalter av farmakologiskt
verksamma ämnen som inte omfattas av 
en klassificering enligt artikel 13.2 a, b 
eller c, minimihalten av en analyt i ett 
prov som ett referenslaboratorium, utsett i 
enlighet med förordning (EG) 
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nr 882/2004, åtminstone kan påvisa och 
bekräfta med hjälp av en analysmetod 
som validerats enligt gemenskapskrav 
(”referensvärden för åtgärd”).

Or. fr

Motivering

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’article 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.

Ändringsförslag 28
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) toleransnivån för restsubstanser av ett 
farmakologiskt verksamt ämne, under 
vilken människors exponering för dessa 
genom livsmedel som innehåller ämnet 
anses försumbar (”referensvärde för 
åtgärd”).

(b) halten av restsubstanser av ett 
farmakologiskt verksamt ämne, fastställd 
av kontrollskäl när det gäller vissa ämnen 
för vilka det inte fastställts något 
MRL-värde i enlighet med denna 
förordning (”referensvärden för åtgärd”).

Or. es

Motivering

Ändringen av led b) syftar till att tydliggöra begreppet referensvärde för åtgärd med hjälp av 
en mer exakt definition som inte är kopplad till begreppet exponering, som skulle kunna 
förstås som en sänkning av säkerhetskravet.
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Ändringsförslag 29
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) den högsta resthalt av ett 
farmakologiskt verksamt ämne under 
vilken exponering i miljön för resthalten 
anses försumbar.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 30
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta omfattar vid behov även 
fastställanden avseende användning och 
utsläppande på marknaden av 
farmakologiskt verksamma ämnen.

Or. en
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Motivering

Förtydligande, särskilt med avseende på fastställandet i artikel 13.

Ändringsförslag 31
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) livsmedelsproducerande djur: djur som 
avlas, föds upp, hålls, slaktas eller skördas 
specifikt med avseende på 
livsmedelsproduktion.

b) livsmedelsproducerande djur: djur som 
avlas, föds upp, hålls och slaktas eller 
skördas specifikt med avseende på 
livsmedelsproduktion.

Or. pl

Motivering

Korrigering av en felaktighet i den polska versionen, som lett till konsekvenser i den engelska 
versionen.

Ändringsförslag 32
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) restsubstanser av farmakologiskt 
verksamma ämnen: alla farmakologiskt 
verksamma ämnen, uttryckt som mg/kg 
eller μg/kg färskvara, vare sig det gäller 
verksamma ämnen, hjälpämnen eller 
nedbrytningsprodukter, och deras 
metaboliter som finns kvar i animaliska 
livsmedel,

a) restsubstanser av farmakologiskt 
verksamma ämnen: alla farmakologiskt 
verksamma ämnen, uttryckt som mg/kg 
eller μg/kg färskvara av produkten, vare 
sig det gäller verksamma ämnen, 
hjälpämnen eller nedbrytningsprodukter, 
och deras metaboliter som finns kvar i 
animaliska livsmedel,

Or. pl
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Motivering

Tydligare ordalydelse.

Ändringsförslag 33
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla farmakologiskt verksamma ämnen 
som är avsedda att användas i 
veterinärmedicinska läkemedel som ges till 
livsmedelsproducerande djur skall 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”) lämna 
ett yttrande om MLR-värdet, utarbetat av 
kommittén för veterinärmedicinska 
läkemedel (nedan kallad 
”läkemedelskommittén”).

För alla farmakologiskt verksamma ämnen 
som är avsedda att användas i 
veterinärmedicinska läkemedel som ges till 
livsmedelsproducerande djur skall 
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”) lämna 
ett yttrande om MLR-värdet och 
MRL-värdet för miljön, utarbetat av 
kommittén för veterinärmedicinska 
läkemedel (nedan kallad 
”läkemedelskommittén”).

Or. en

Motivering

Om man införde en ram för utvärderingen av miljöriskbedömningen av ett 
veterinärmedicinskt läkemedel i denna förordning, skulle det göra det möjligt för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna att använda ett standardiserat tillvägagångssätt för 
samtliga verksamma ämnen som används i veterinärmedicinska läkemedel, oberoende av om 
de läkemedel som härrör från dem omfattas av centraliserade eller nationella 
godkännandeförfaranden.

Ändringsförslag 34
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För alla farmakologiskt verksamma Förutom i de fall då det 
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ämnen som är avsedda att användas i 
veterinärmedicinska läkemedel som ges 
till livsmedelsproducerande djur skall
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”) lämna 
ett yttrande om MLR-värdet, utarbetat av 
kommittén för veterinärmedicinska 
läkemedel (nedan kallad 
”läkemedelskommittén”).

Codex Alimentarius-förfarande som avses 
i artikel 13.3 är tillämpligt ska
Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan 
kallad ”läkemedelsmyndigheten”), som 
inrättats i enlighet med artikel 55 i 
förordning (EG) nr 726/2004, lämna ett 
yttrande om MLR-värdet, utarbetat av 
kommittén för veterinärmedicinska 
läkemedel (nedan kallad 
”läkemedelskommittén), som inrättats i 
enlighet med artikel 30 i ovannämnda 
förordning, om alla farmakologiskt 
verksamma ämnen som är avsedda att 
användas i veterinärmedicinska 
läkemedel i gemenskapen som ges till 
livsmedelsproducerande djur.

En ansökan om yttrande skall lämnas in till 
läkemedelsmyndigheten av innehavaren
av ett godkännande för försäljning av ett 
veterinärmedicinskt läkemedel där ett 
sådant ämne ingår, eller av den som 
ansöker eller avser att ansöka om ett 
sådant godkännande för försäljning.

En ansökan om yttrande skall lämnas in till 
läkemedelsmyndigheten av den som 
ansöker om ett godkännande för 
försäljning av ett veterinärmedicinskt 
läkemedel där ett sådant ämne ingår, eller 
av den som avser att ansöka om ett sådant 
godkännande eller, i förekommande fall, 
av innehavaren av godkännandet för 
försäljning. 

Or. es

Motivering

En línea con lo expuesto en la enmienda 5, en ésta se propone que el procedimiento de la 
sección 1ª sea obligatorio para las sustancias que se quieren incluir en medicamentos que 
serán autorizados en la Unión, con la única excepción de los LMR que, aprobados por el 
Codex Alimentarius, sean adoptados por la Unión según el procedimiento que se establece 
más adelante (art. 13). 
Se propone modificar el orden en que se caracteriza al solicitante legitimado, señalando en 
primer lugar aquellos que solicitan o prevén solicitar una autorización de comercialización 
y, en último lugar, aquellos que, siendo ya titulares de una autorización de comercialización 
de un medicamento veterinario que contiene la sustancia en cuestión, pretendan obtener 
nuevas autorizaciones para otras especies.
Por último, para ganar en precisión en cuanto a los órganos involucrados en el 
procedimiento, se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.
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Ändringsförslag 35
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller sällan förekommande arter 
eller tillämpningsområden får andra 
personer göra en ansökan till 
läkemedelsmyndigheten.

Or. fr

Motivering

När det gäller sällan förekommande arter eller tillämpningsområden, bland annat bin, tvekar 
de företag som skulle kunna ta fram veterinärmedicinska läkemedel i allmänhet att ansöka om 
ett MRL-värde på grund av att det är så komplicerat och kostnadskrävande att göra det. 
Andra personer måste ges möjlighet att ansöka om ett MRL-värde. När ett MRL-värde väl 
fastställts skulle detta ge företagen incitament att ta fram ett läkemedel.

Ändringsförslag 36
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den vetenskapliga riskbedömningen och 
rekommendationerna för riskhantering 
skall syfta till att säkerställa ett gott skydd 
för människors hälsa, samt att folkhälsan, 
djurhälsan och djurskyddet inte påverkas 
negativt av bristen på lämpliga 
veterinärmedicinska läkemedel.

2. Den vetenskapliga riskbedömningen och 
rekommendationerna för riskhantering 
skall syfta till att säkerställa ett gott skydd 
för människors hälsa, samt att folkhälsan, 
djurhälsan, djurskyddet och 
miljösäkerheten inte påverkas negativt av 
bristen på lämpliga veterinärmedicinska 
läkemedel.

Or. en

Motivering

På samma sätt som MRL-värden fastställs efter ett förfarande för gemenskapsutvärdering 
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skulle krav på en miljöriskbedömning (ERA) (som har gällt sedan före år 2000) kunna 
fastställas för de verksamma ämnen som används i veterinärläkemedel. Detta skulle 
garantera en hög grad av miljösäkerhet och man skulle undvika det onödiga dubbelarbete 
som generiska företag skulle ha med att upprepa allt arbete om miljöriskuppgifterna (vilket 
ibland skulle omfatta undersökningar om vart ämnet tar vägen i miljön och ytterligare 
toxicitetsundersökningar). 

Ändringsförslag 37
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa tillgången på godkända 
veterinärmedicinska läkemedel för 
behandling av livsmedelsproducerande 
djurarter, skall läkemedelskommittén i sina 
vetenskapliga riskbedömningar och 
rekommendationer för riskhantering 
överväga om gränsvärden som fastställts 
för ett farmakologiskt verksamt ämne i ett 
visst livsmedel kan tillämpas även på ett 
annat livsmedel från samma art, eller om 
gränsvärden som gäller en eller fler arter 
kan tillämpas även på andra arter.

Med beaktande av målet att garantera en 
hög hälsoskyddsnivå och med beaktande 
av de i artikel 6 fastställda principerna 
ska läkemedelskommittén, för att 
säkerställa tillgången på godkända 
veterinärmedicinska läkemedel för 
behandling av livsmedelsproducerande 
djurarter, i sina vetenskapliga 
riskbedömningar och rekommendationer 
för riskhantering överväga om gränsvärden 
som fastställts för ett farmakologiskt 
verksamt ämne i ett visst livsmedel kan 
tillämpas även på ett annat livsmedel från 
samma art, eller om gränsvärden som 
gäller en eller fler arter kan tillämpas även 
på andra arter. Vid extrapolering mellan 
olika djurarter ska en säkerhetsfaktor på 
minst 10 tillämpas vid fastställande av 
MRL-värden.

Or. en

Motivering

Föredraganden är för kommissionsförslagets mål att förbättra testförfarandena genom att 
öka användningen av extrapolering (dvs. överföring av resultaten till andra livsmedel 
respektive djurarter) i riskbedömningen. Denna avsikt kommer att bidra särskilt till att öka 
tillgängligheten på verksamma ämnen när det gäller mindre djurgrupper (bl.a. getter, får). 
De ändringar som föreslås här hänför sig endast till att det också vid tillämpningen av 
extrapoleringen måste ske en motsvarande minskning av de tillåtna resthalterna av ämnet. 
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Ändringsförslag 38
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa tillgången på godkända 
veterinärmedicinska läkemedel för 
behandling av livsmedelsproducerande 
djurarter, skall läkemedelskommittén i sina 
vetenskapliga riskbedömningar och 
rekommendationer för riskhantering 
överväga om gränsvärden som fastställts 
för ett farmakologiskt verksamt ämne i ett 
visst livsmedel kan tillämpas även på ett 
annat livsmedel från samma art, eller om
gränsvärden som gäller en eller fler arter 
kan tillämpas även på andra arter.

För att säkerställa tillgången på godkända 
veterinärmedicinska läkemedel för 
behandling av livsmedelsproducerande 
djurarter, skall läkemedelsmyndigheten i 
sina vetenskapliga riskbedömningar och 
rekommendationer för riskhantering med 
beaktande av behovet av att trygga ett gott 
folkhälsoskydd överväga om

(a) de gränsvärden som fastställts för ett 
farmakologiskt verksamt ämne kan 
tillämpas på ett visst livsmedel eller på ett 
annat livsmedel från samma art, eller 
(b) de gränsvärden som fastställts för ett 
farmakologiskt verksamt ämne i en eller 
fler arter kan tillämpas även på andra arter, 
eller
(c) de gränsvärden som fastställts för ett 
farmakologiskt verksamt ämne i ett visst 
livsmedel från en art kan tillämpas även 
på ett annat livsmedel från andra arter.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra extrapoleringsförfarandet.

Det bör inte vara läkemedelskommittén som är behörig i dessa fall, utan själva 
läkemedelsmyndigheten, eftersom extrapoleringen går utöver en ren riskbedömning och även 
medför riskhantering (vilket går utanför kommitténs behörighet).

Här klargörs också själva begreppet extrapolering genom att det anges i vilken utsträckning 
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extrapolering kan användas, dvs. mellan olika vävnader, mellan olika arter eller mellan olika 
vävnader och olika arter samtidigt. Allt detta utan att konsumentsäkerheten äventyras.

Ändringsförslag 39
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska efter samråd med 
läkemedelsmyndigheten fastställa regler 
för tillämpningen av ett MRL-värde för ett 
visst livsmedel på ett annat livsmedel från 
samma art eller för en eller flera arter på 
andra arter. Dessa regler ska specificera 
hur och under vilka omständigheter de 
vetenskapliga uppgifterna om resthalter i 
ett visst livsmedel eller i en eller fler arter 
får användas för att fastställa ett 
MRL-värde för andra livsmedel eller 
andra arter.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 20.3. 

Or. es

Motivering

Här anges villkoren för kommissionens utarbetande av detaljerade regler för extrapolering.

Ändringsförslag 40
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga riskbedömningen 1. Den vetenskapliga riskbedömningen 
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skall grundas på metabolism och 
utsöndring av farmakologiskt verksamma 
ämnen hos relevanta djurarter samt typ och 
mängd av restsubstanser som människor 
kan förtära under en livstid utan märkbara 
hälsorisker, uttryckt som acceptabelt 
dagligt intag (ADI). Andra metoder än 
ADI-värden får användas, om de har 
fastställts av kommissionen i enlighet med 
artikel 12.1.

skall grundas på metabolism och 
nedbrytning och utsöndring av 
farmakologiskt verksamma ämnen hos 
relevanta djurarter samt typ och mängd av 
restsubstanser som människor kan förtära 
under en livstid utan märkbara hälsorisker, 
uttryckt som acceptabelt dagligt intag 
(ADI). Andra metoder än ADI-värden får 
användas, om de har fastställts av 
kommissionen i enlighet med artikel 12.1. 

Den vetenskapliga riskbedömningen ska 
också beakta effekterna av resthalter av 
det verksamma ämnet med avseende på 
miljösäkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 41
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga riskbedömningen 
skall grundas på metabolism och 
utsöndring av farmakologiskt verksamma 
ämnen hos relevanta djurarter samt typ och 
mängd av restsubstanser som människor 
kan förtära under en livstid utan märkbara 
hälsorisker, uttryckt som acceptabelt 
dagligt intag (ADI). Andra metoder än 
ADI-värden får användas, om de har 
fastställts av kommissionen i enlighet med 
artikel 12.1.

1. Den vetenskapliga riskbedömningen 
skall grundas på metabolism och 
utsöndring av farmakologiskt verksamma 
ämnen hos relevanta djurarter samt typ och 
mängd av restsubstanser som människor 
kan förtära under en livstid utan märkbara 
hälsorisker, med särskilt beaktande av 
synergistiska och kumulativa effekter av 
olika farmakologiskt verksamma ämnen 
och effekterna på särskilt känsliga 
befolkningsgrupper, uttryckt som 
acceptabelt dagligt intag (ADI). Andra
metoder än ADI-värden får användas, om 
de har fastställts av kommissionen i 
enlighet med artikel 12.1. 

Vid riskbedömningen ska principerna för 
säkerhetsbedömning av livsmedel enligt 
förordning (EG) nr 178/2002 beaktas.

Or. en
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Motivering

För att behålla konsekvensen i det livsmedelsrättsliga fastställandet av gränsvärden bör man 
införa en hänvisning till de för hela livsmedelslagstiftningen vägledande säkerhetskriterierna 
i förordning (EG) nr 178/2002. Dessa reglerar bl.a. att hänsyn ska tas till särskilt känsliga 
befolkningsgrupper och till synergistiska och kumulativa toxiska effekter. Ändringsförslaget 
innehåller också ett uttryckligt förtydligande av dessa båda särskilt viktiga aspekter.

Ändringsförslag 42
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga riskbedömningen 
skall grundas på metabolism och 
utsöndring av farmakologiskt verksamma 
ämnen hos relevanta djurarter samt typ och 
mängd av restsubstanser som människor 
kan förtära under en livstid utan märkbara 
hälsorisker, uttryckt som acceptabelt 
dagligt intag (ADI). Andra metoder än 
ADI-värden får användas, om de har 
fastställts av kommissionen i enlighet med 
artikel 12.1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 43
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) risken för oavsiktliga farmakologiska 
eller mikrobiologiska effekter hos 

(b) risken för oavsiktliga toxikologiska, 
farmakologiska eller mikrobiologiska 
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människor, effekter hos människor, 

Or. es

Motivering

Även toxikologiska risker bör inbegripas här.

Ändringsförslag 44
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) typ och mängd av restsubstanser som 
anses ofarliga för miljön.

Or. en

Motivering

Att beakta även miljösäkerheten vid den vetenskapliga riskbedömningen skulle garantera 
konsekvens vid tillvägagångssättet och förenkla förfarandet.

Ändringsförslag 45
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ämnets metabolism och utsöndring
inte kan bedömas och ämnet är avsett att 
användas för att främja djurhälsa och 
djurskydd, får den vetenskapliga 
riskbedömningen grundas på 
övervaknings- eller exponeringsdata.

3. Om ämnets metabolism och förbrukning
och utsöndring inte kan bedömas och 
ämnet är avsett att användas för att främja 
djurhälsa och djurskydd, får den 
vetenskapliga riskbedömningen grundas på 
övervaknings- eller exponeringsdata.

Or. en
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Motivering

”Utsöndring” är relevant för miljöriskbedömningen.

Ändringsförslag 46
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ämnets metabolism och utsöndring 
inte kan bedömas och ämnet är avsett att 
användas för att främja djurhälsa och 
djurskydd, får den vetenskapliga 
riskbedömningen grundas på 
övervaknings- eller exponeringsdata.

3. Om ämnets metabolism och utsöndring 
inte kan bedömas och ämnet är avsett att 
användas för att främja djurhälsa, får den 
vetenskapliga riskbedömningen grundas på 
övervaknings- eller exponeringsdata.

Or. es

Motivering

Det bör i princip vara djurhälsan som står i förgrunden, eftersom det inte finns några 
läkemedel som bidrar uteslutande till djurskyddet och inte till djurhälsan.

Ändringsförslag 47
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) andra relevanta faktorer som tekniska 
aspekter på livsmedelsproduktionen, 
möjlighet till kontroll, villkor för 
användning av ämnena i 
veterinärmedicinska läkemedel och risken 
för felaktig eller olaglig användning,

(b) andra relevanta faktorer som tekniska 
aspekter på livsmedelsproduktionen, 
möjlighet till kontroll, villkor för 
användning av ämnena i 
veterinärmedicinska läkemedel och risken 
för felaktig eller olaglig användning;
profylaktisk användning av 
veterinärmedicinska läkemedel ska anses 
vara felaktig användning om sjukdomar 
också kan åtgärdas genom 
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proportionerliga och rimliga ändringar av 
djurhållningen,

Or. en

Ändringsförslag 48
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) andra relevanta faktorer som tekniska 
aspekter på livsmedelsproduktionen, 
möjlighet till kontroll, villkor för 
användning av ämnena i 
veterinärmedicinska läkemedel och risken 
för felaktig eller olaglig användning,

(b) andra relevanta faktorer som tekniska 
aspekter på livsmedels- och 
foderproduktionen, möjlighet till kontroll, 
villkor för användning av ämnena i 
veterinärmedicinska läkemedel och risken 
för felaktig eller olaglig användning, 

Or. es

Motivering

Här inbegrips även foderproduktionen, som bör beaktas vid riskanalysen. Eftersom många 
veterinärläkemedel administreras via foder och dricksvatten måste rekommendationerna i 
fråga om riskhantering ta hänsyn till hur den befintliga tekniken påverkar riskerna.

Ändringsförslag 49
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) andra relevanta faktorer som tekniska 
aspekter på livsmedelsproduktionen, 
möjlighet till kontroll, villkor för 
användning av ämnena i 
veterinärmedicinska läkemedel och risken 
för felaktig eller olaglig användning,

(b) andra relevanta faktorer som tekniska 
aspekter på livsmedelsproduktionen, 
möjlighet till kontroll, villkor för 
användning av ämnena i 
veterinärmedicinska läkemedel, 
iakttagande av god veterinärmedicinsk 
praxis och risken för felaktig eller olaglig 
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användning,

Or. fr

Motivering

Den vetenskapliga riskbedömningen kan leda till en rekommendation om ett MRL-värde som 
är mycket högre än vad som krävs för att användningen av det veterinärmedicinska 
läkemedlet ska överensstämma med god veterinärmedicinsk praxis. Om man beaktar god 
veterinärmedicinsk praxis vid framtagandet av MRL-värdena kan man fastställa gränsvärden 
som inte bara garanterar ett optimalt folkhälsoskydd utan också gör det möjligt att förhindra 
överdriven användning av veterinärmedicinska läkemedel.

Ändringsförslag 50
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) huruvida de förutsagda halterna i 
miljön är acceptabla för miljöskyddet och 
i förekommande fall eventuella villkor 
eller begränsningar för användningen av 
ämnet i fråga.

Or. en

Motivering

I vissa fall kan koncentrationerna av ämnena vara en risk för miljön. Dessa farhågor måste 
beaktas vid rekommendationerna för riskhanteringen.

Ändringsförslag 51
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Läkemedelsmyndigheten skall 2. Läkemedelsmyndigheten skall 
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säkerställa att läkemedelskommitténs 
yttrande lämnas inom 210 dagar efter 
mottagandet av en giltig ansökan enligt 
artikel 3 och punkt 1 i den här artikeln. Om 
läkemedelsmyndigheten kräver att 
kompletterande information om ämnet i 
fråga lämnas inom en viss period skall 
denna tidsfrist tillfälligt sluta löpa tills den 
kompletterande informationen lämnats in.

säkerställa att läkemedelskommitténs 
yttrande lämnas inom 210 dagar efter 
mottagandet av en giltig ansökan för ett 
nytt ämne enligt artikel 3 och punkt 1 i den 
här artikeln. Om läkemedelsmyndigheten 
kräver att kompletterande information om 
ämnet i fråga lämnas inom en viss period 
skall denna tidsfrist tillfälligt sluta löpa tills 
den kompletterande informationen lämnats 
in.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tjänar till att öka tydligheten.

Ändringsförslag 52
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande ska gälla för farmakologiskt 
verksamma ämnen som är godkända för 
användning i veterinärmedicinska 
läkemedel den dag denna förordning 
träder i kraft:
(a) Kommissionen ska efter samråd med 
läkemedelsmyndigheten offentliggöra en 
tidsplan för handläggningen av frågor 
rörande dessa substanser med angivande 
av fristerna för att inkomma med de 
uppgifter som avses i artikel 8.1. De som 
ansvarar för utsläppandet på marknaden 
av de berörda veterinärmedicinska 
läkemedlen ska se till att alla relevanta 
uppgifter delges kommissionen. De 
behöriga myndigheterna i 
medlemsländerna ska delge 
kommissionen alla övriga relevanta 
uppgifter.
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(b) Efter att inom 30 dagar ha försäkrat 
sig om att de inkomna uppgifterna 
lämnats på föreskrivet sätt ska 
kommissionen genast överlämna 
uppgifterna för granskning till 
läkemedelsmyndigheten, som ska avge sitt 
yttrande inom en frist på 120 dagar. Om 
läkemedelsmyndigheten kräver att 
kompletterande information om ämnet 
i fråga lämnas inom en viss period ska 
denna tidsfrist tillfälligt sluta löpa.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag överensstämmer texten bättre med den gällande 
rådsförordningen (EEG) nr 2377/90.

Ändringsförslag 53
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1, stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För ämnen som inte är avsedda att 
användas i veterinärmedicinska 
läkemedel och som skall släppas ut på 
gemenskapsmarknaden, och där ingen 
ansökan för sådana ämnen gjorts i 
enlighet med artikel 3, får kommissionen 
eller medlemsstaten begära att 
läkemedelsmyndigheten avger ett yttrande 
om MRL-värden.

1. Kommissionen eller medlemsstaten får
begära att läkemedelsmyndigheten avger 
ett yttrande om MRL-värden för 
farmakologiskt verksamma ämnen i ett av 
följande fall:

(a) ämnet i fråga är godkänt för 
användning i ett veterinärmedicinskt 
läkemedel i ett tredjeland och ingen 
ansökan i enlighet med artikel 3 har 
gjorts för det, eller
(b) ämnet i fråga ingår i ett läkemedel 
avsett att användas i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2001/82/EG, men 
ingen ansökan i enlighet med artikel 3 
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har gjorts för det, eller
(c) ämnet i fråga ingår i en biocidprodukt 
som används inom djuruppfödning och 
det måste fastställas ett MRL-värde i 
enlighet med artikel 10.2 ii b i 
direktiv 98/8/EG.
2. Artiklarna 4–7 ska då tillämpas.
De ansökningar om yttranden som avses i 
punkt 1 i denna artikel ska ha det format 
och innehåll som kommissionen fastställt 
i enlighet med artikel 12.1.

Or. es

Motivering

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

Además de medicamentos no autorizados en la Unión y biocidas de uso ganadero, se 
tramitarían también por este procedimiento las solicitudes de LMR para sustancias que se 
usan en medicamentos autorizados en la Unión pero para las que no se ha presentado 
solicitud en virtud del artículo 3. Esto da pie para que las administraciones promuevan la 
fijación de LMR en especies que, por sus bajos censos, resultan poco atractivas a los 
operadores de la industria farmacéutica, y pueden sufrir por ello vacíos terapéuticos 
inaceptables desde el punto de vista de la sanidad y el bienestar animal.

Se elimina en el apartado 3 la referencia a solicitantes distintos de la Comisión o los Estados 
Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.

Ändringsförslag 54
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För ämnen som inte är avsedda att 
användas i veterinärmedicinska läkemedel 
och som skall släppas ut på 
gemenskapsmarknaden, och där ingen 
ansökan för sådana ämnen gjorts i enlighet 
med artikel 3, får kommissionen eller

1. För ämnen som inte är avsedda att 
användas i veterinärmedicinska läkemedel 
och som skall släppas ut på 
gemenskapsmarknaden, och där ingen 
ansökan för sådana ämnen gjorts i enlighet 
med artikel 3, får kommissionen,
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medlemsstaten begära att 
läkemedelsmyndigheten avger ett yttrande 
om MRL-värden.

medlemsstaten eller tredje part, som 
handlar i berättigat intresse, begära att 
läkemedelsmyndigheten avger ett yttrande 
om MRL-värden. 

Or. en

Motivering

I punkt 3 utgår man uppenbarligen från att även tredje part kan inkomma med begäran, men i 
punkt 1 saknas denna möjlighet. Systematiskt klargörande.

Ändringsförslag 55
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 9 - punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Läkemedelsmyndigheten skall inom 
15 dagar från det att det slutliga yttrandet 
antas sända det till kommission och, i 
förekommande fall, till den medlemsstat 
eller part som inkom med begäran, och där 
ange skälen till slutsatserna.

3. Läkemedelsmyndigheten skall inom 
15 dagar från det att det slutliga yttrandet 
antas sända det till kommission och, i 
förekommande fall, till den medlemsstat 
som inkom med begäran, och där ange 
skälen till slutsatserna.

Or. en

Motivering

Rätten att begära ett yttrande från läkemedelsmyndigheten om MRL-värden bör begränsas till 
kommissionen och medlemsstaterna.

Ändringsförslag 56
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkterna 1 till 3 gäller i tillämpliga 
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delar även för godkända farmakologiskt 
verksamma ämnen, för vilka kostnaderna 
för förfarandet för att fastställa resthalter 
inte är rimliga i förhållande till 
inkomsterna av ämnet på grund av 
djurartens ringa utbredning eller dess 
ringa ekonomiska betydelse (”mindre 
tillämpningsområden”). Vid extrapolering 
mellan olika djurarter ska en 
säkerhetsfaktor på minst 10 tillämpas vid 
fastställande av MRL-värden.
Kommissionen kan i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 20.3 i detalj fastställa 
villkoren för tillämpning av denna punkt.

Or. en

Motivering

Den extrapolering som regleras i artikel 5 löser inte alla problem med begränsad 
tillgänglighet på veterinärläkemedel för djurarter som är av begränsad ekonomisk betydelse 
eller för vilka det på grund av de låga försäljningsmängderna vore oklokt med ett 
fastställandeförfarande för handeln. Det förslag som läggs fram här försöker att lösa detta 
verkliga och ur djurskyddssynpunkt och djurhälsosynpunkt delvis allvarliga problem. En 
fördjupad diskussion återstår dock att önska. 

Ändringsförslag 57
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, sökanden enligt 
artikel 3 eller en medlemsstat enligt 
artikel 9 mot bakgrund av ny information 
anser det nödvändigt med en omprövning 
av ett yttrande för att skydda människors 
eller djurs hälsa, kan den begära att 
läkemedelsmyndigheten lämnar ett nytt 
yttrandet om ämnet i fråga.

Om kommissionen, sökanden enligt 
artikel 3 eller en medlemsstat enligt 
artikel 9 mot bakgrund av ny information 
anser det nödvändigt med en omprövning 
av ett yttrande för att skydda människors 
eller djurs hälsa eller miljösäkerheten, kan 
den begära att läkemedelsmyndigheten 
lämnar ett nytt yttrande om ämnet i fråga.

Or. en
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Ändringsförslag 58
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen, sökanden enligt
artikel 3 eller en medlemsstat enligt 
artikel 9 mot bakgrund av ny information 
anser det nödvändigt med en omprövning 
av ett yttrande för att skydda människors 
eller djurs hälsa, kan den begära att 
läkemedelsmyndigheten lämnar ett nytt 
yttrandet om ämnet i fråga.

Om kommissionen, den som ansökt om ett 
yttrande i enlighet med artikel 3 eller en 
medlemsstat enligt artikel 9 mot bakgrund 
av ny information anser det nödvändigt 
med en omprövning av ett yttrande för att 
skydda människors eller djurs hälsa, kan 
den begära att läkemedelsmyndigheten 
lämnar ett nytt yttrande om ämnet i fråga. 

Begäran skall åtföljas av uppgifter som 
förklarar vad som skall ses över. För det 
nya yttrandet skall artikel 8.2 och 8.4 eller 
artikel 9.2 och 9.3 gälla.

Begäran skall åtföljas av uppgifter som 
förklarar vad som skall ses över. För det 
nya yttrandet skall artikel 8.2–8.4 eller 
artikel 9.2 och 9.3 gälla. 

Or. es

Motivering

I den nya text som föreslås klargörs det vem som kan begära omprövningar och under vilka 
omständigheter detta får ske. Rent konkret innebär det att 

– den som har begärt en bedömning i enlighet med artikel 3 har rätt att begära en 
omprövning, och att

– kommissionen och medlemsstaterna får begära omprövning inte bara av de bedömningar 
som de har begärt i enlighet med artikel 9, utan även av dem som tredje parter har begärt i 
enlighet med artikel 3.

Ändringsförslag 59
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med det föreskrivande 1. Kommissionen ska i samråd med 
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förfarande som avses i artikel 20.2 skall
kommissionen i samråd med 
läkemedelsmyndigheten anta

läkemedelsmyndigheten anta 
bestämmelser om:

Or. en

Ändringsförslag 60
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fastställandet ska ske i fall enligt led a) i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som avses i artikel 21.2 och i fall enligt 
led b) i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 21.3.

Or. en

Motivering

Att fastställa metoder för riskbedömning och riskhantering är en central aspekt av denna 
förordning och bör därför utfärdas med deltagande av Europaparlamentet. Därför föreslås 
en övergång från det föreskrivande förfarandet till det föreskrivande förfarandet med 
kontroll. Samma förfarande är för övrigt avsett för fastställande av extrapoleringen i punkt 2 
i denna artikel.

Ändringsförslag 61
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen skall i samråd med 
läkemedelsmyndigheten anta regler för 
tillämpningen enligt artikel 5 av ett 
MRL-värde som fastställts för ett visst 
livsmedel på ett annat livsmedel från 

2. Kommissionen skall i samråd med 
läkemedelsmyndigheten och i enlighet 
med artikel 5.1a anta åtgärder som avser 
att ändra icke-väsentliga delar i denna 
förordning genom att komplettera den i 
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samma art, eller om gränsvärdena gäller 
en eller fler arter, tillämpningen även på 
andra arter. Dessa regler skall ange hur 
och under vilka omständigheter 
vetenskapliga data om resthalter i ett visst 
livsmedel, eller för en eller flera arter, kan 
användas för att fastställa ett MRL-värde 
för andra livsmedel eller arter.

enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 20.3.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, skall antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 20.3.

Or. es

Ändringsförslag 62
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen skall klassificera de 
farmakologiskt verksamma ämnena efter 
ett yttrande från läkemedelsmyndigheten 
om MRL-värdet i enlighet med 
artiklarna 4, 9 eller 10.

1. Kommissionen skall klassificera de 
farmakologiskt verksamma ämnena efter 
ett yttrande från läkemedelsmyndigheten 
om MRL-värdet i enlighet med 
artiklarna 4, 9 eller 10 och om den halt 
som är säker för miljön i enlighet med 
artiklarna 4 och 10. 

Or. en

Motivering

Till följd av ändringsförslag 3 till artikel 4 och ändringsförslag 10 till artikel 10. 
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Ändringsförslag 63
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Klassificeringen skall innehålla en 
förteckning över de farmakologiskt 
verksamma ämnena där det också anges 
vilken terapeutisk grupp de tillhör.
Klassificeringen skall också innebära att 
man för vart och ett av ämnena fastställer 
antingen

2. Klassificeringen av livsmedlens 
säkerhet skall innehålla en förteckning 
över de farmakologiskt verksamma 
ämnena där det också anges vilken 
terapeutisk grupp de tillhör. 
Klassificeringen skall också innebära att 
man för vart och ett av ämnena fastställer 
antingen

Or. en

Ändringsförslag 64
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) att det inte skall anges något 
MRL-värde, eller

(c) att det inte behöver anges något 
MRL-värde, eller 

Or. es

Motivering

Syftet är att tydliggöra tillvägagångssättet. Led c avser ämnen som har bedömts som säkra. 
Med formuleringen i kommissionens förslag skulle detta led även täcka andra ämnen för vilka 
man på grund av brist på uppgifter eller av andra skäl inte har kunnat fastställa ett säkert 
gränsvärde.
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Ändringsförslag 65
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) förbud mot att administrera ämnet. (d) förbud mot förekomst eller resthalter 
av ett ämne i en produkt av animaliskt 
ursprung.

Or. fr

Motivering

Om det är farligt för folkhälsan att ett visst ämne eller resthalter av det förekommer i 
animaliska livsmedel, oavsett kvantitet, måste man förbjuda saluföringen av produkter som 
påvisats innehålla det. Det räcker inte att förbjuda administrering av ämnet. Dessutom har 
EU inte möjlighet att förbjuda administrering av ett ämne i tredjeländer. Kommissionens 
föreslagna ordalydelse skulle alltså innebära att ett ämne skulle vara förbjudet i europeiska 
produkter, men inte i importerade produkter. 

Ändringsförslag 66
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10 eller efter att 
gemenskapen röstat för att det fastställs ett 
MRL-värde i Codex Alimentarius för ett 
farmakologiskt verksamt ämne avsett att 
användas i veterinärmedicinska läkemedel.
I det senare fallet behöver 
läkemedelsmyndigheten inte göra någon 
ytterligare bedömning.

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10 eller efter att 
Codex Alimentarius-kommissionen, utan 
att gemenskapen motsatt sig det, antagit 
ett MRL-värde för ett farmakologiskt 
verksamt ämne avsett att användas i 
veterinärmedicinska läkemedel. I det 
senare fallet behöver 
läkemedelsmyndigheten inte göra någon 
ytterligare bedömning. 



PE400.626v01-00 34/61 AM\705998SV.doc

SV

Or. es

Motivering

Syftet är att tydliggöra två tankegångar:

MRL-värdena är instrument för riskhantering och bör ses över så många gånger som det 
anses nödvändigt för att de ska fylla sin funktion, dvs. att trygga konsumentsäkerheten.

Unionen ska anta MRL-värden i Codexen efter det att Codex Alimentarius-kommissionen 
antagit dem utan att unionen reserverat sig på något sätt. Det faktum att unionen röstar för 
ett MRL-värde bör inte medföra att det antas automatiskt i händelse av att det inte antas 
slutgiltigt i Codexen.

Ändringsförslag 67
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10 eller efter att 
gemenskapen röstat för att det fastställs ett 
MRL-värde i Codex Alimentarius för ett 
farmakologiskt verksamt ämne avsett att 
användas i veterinärmedicinska läkemedel.
I det senare fallet behöver 
läkemedelsmyndigheten inte göra någon 
ytterligare bedömning.

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas:

(a) efter ett yttrande från 
läkemedelsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 4, 9 eller 10, eller
(b) efter att gemenskapen röstat för att det 
fastställs ett MRL-värde i 
Codex Alimentarius för ett farmakologiskt 
verksamt ämne avsett att användas i 
veterinärmedicinska läkemedel, under 
förutsättning att de vetenskapliga 
uppgifter som behandlas har 
tillgängliggjorts för gemenskapens 



AM\705998SV.doc 35/61 PE400.626v01-00

SV

företrädare i Codex Alimentarius före 
omröstningen i 
Codex Alimentarius-kommissionen. I 
detta fall behöver läkemedelsmyndigheten 
inte göra någon ytterligare bedömning.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att öka insynen i Codex Alimentarius beslut.

Ändringsförslag 68
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10 eller efter att 
gemenskapen röstat för att det fastställs ett 
MRL-värde i Codex Alimentarius för ett 
farmakologiskt verksamt ämne avsett att 
användas i veterinärmedicinska läkemedel.
I det senare fallet behöver
läkemedelsmyndigheten inte göra någon 
ytterligare bedömning.

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10 eller efter att 
gemenskapen röstat för att det fastställs ett 
MRL-värde i Codex Alimentarius för ett 
farmakologiskt verksamt ämne avsett att 
användas i veterinärmedicinska läkemedel.
I det senare fallet får gemenskapen rösta 
för MRL-värdet endast om en sådan 
vetenskaplig riskbedömning som beskrivs 
i artikel 6 har genomförts och sådana 
rekommendationer om riskhantering som 
anges i artikel 7 har avgetts.
Läkemedelsmyndigheten behöver då inte 
göra någon ytterligare bedömning.

Or. fr

Motivering

Diskussionerna inom codexen eller inom andra internationella organ får inte tjäna som 
förevändning för antagandet av mindre stränga gränsvärden än dem som antagtis inom EU.



PE400.626v01-00 36/61 AM\705998SV.doc

SV

Ändringsförslag 69
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10 eller efter att 
gemenskapen röstat för att det fastställs 
ett MRL-värde i Codex Alimentarius för 
ett farmakologiskt verksamt ämne avsett att 
användas i veterinärmedicinska läkemedel.
I det senare fallet behöver 
läkemedelsmyndigheten inte göra någon
ytterligare bedömning.

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10. MRL-värden, 
som gemenskapen röstat för i 
Codex Alimentarius för ett farmakologiskt 
verksamt ämne avsett att användas i 
veterinärmedicinska läkemedel, ska 
motsvara det gällande hälsoskyddet i 
gemenskapen. En för hälsoskyddet 
nödvändig ytterligare bedömning av 
läkemedelsmyndigheten, åtminstone med 
avseende på eventuella synergistiska och 
kumulativa effekter av olika 
farmakologiskt verksamma ämnen 
behövs, om läkemedelsmyndigheten eller 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
hyser betänkligheter avseende 
hälsoskyddet.

Or. en

Motivering

Om det föreligger nya rön om risker med ett ämne måste det också för Codex-värden vara 
möjligt att begära ett nytt yttrande. Det handlar i stort sett om ett förtydligande. 
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Ändringsförslag 70
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Innan kommissionen godkänner 
MRL-värden i Codex Alimentarius ska 
förfarandet i enlighet med artikel 21.3 
tillämpas. Kommissionen får endast 
godkänna fastställandet av MRL-värden i 
Codex Alimentarius om dessa garanterar 
en säkerhetsnivå för människors hälsa 
som är likvärdig med gemenskapsrättens. 
Artikel 13.e i förordning (EG) 
nr 178/2002 ska beaktas.

Or. en

Motivering

Fastställande av resthalter i Codex Alimentarius omfattas – i motsats till rent 
inomgemenskapliga beslut – endast i mycket begränsad omfattning av en demokratisk eller 
parlamentarisk kontroll. Beslut med anknytning till Codex Alimentarius ska därför följa 
samma krav på förfarande och delaktighet som beslut inom gemenskapen. 

Codex-värden måste garantera om inte en identisk så åtminstone en jämförbar säkerhetsnivå. 
Detta säkerställs genom hänvisning till förordning (EG) nr 178/2002.

Ändringsförslag 71
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett provisoriskt MRL-värde kan 
fastställas för ett farmakologiskt verksamt 
ämne om det saknas en del vetenskapliga 
data, förutsatt att det inte finns några skäl 
att anta att resthalter av ämnet i fråga vid 
det föreslagna gränsvärdet utgör en fara

4. Ett provisoriskt MRL-värde kan 
fastställas för ett farmakologiskt verksamt 
ämne om det saknas en del vetenskapliga 
data, förutsatt att det inte finns några skäl 
att anta att resthalter av ämnet i fråga vid 
det föreslagna gränsvärdet utgör en risk för 
människors hälsa. Till grund för 
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för människors hälsa. riskbedömningen ska principerna i 
artikel 6 och de enligt artikel 12 utfärdade 
bestämmelserna ligga.

Det provisoriska gränsvärdet skall gälla för 
en bestämd period som högst får vara 
fem år. Den perioden får förlängas en gång 
med högst två år om det kan visas att 
pågående vetenskapliga studier tack vare 
en sådan förlängning kan slutföras.

Det provisoriska gränsvärdet skall gälla för 
en bestämd period som högst får vara 
tre år. Den perioden får förlängas en gång 
med högst två år om det kan visas att 
pågående vetenskapliga studier tack vare 
en sådan förlängning kan slutföras.

Or. en

Motivering

Den maximala tidsperioden på fem år för ett provisoriskt godkännande verkar vara för lång. 
Det rör sig i regel om ämnen som genomgått ett godkännandeförfarande eller annat slags 
kontrollförfarande, så de nödvändiga resultaten borde ha kommit fram inom tre år. Detta är 
en längre tidsperiod än vad som planerats för fastställande av värdena i normalförfarandet.

Ändringsförslag 72
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 - inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Administrering av ett ämne till 
livsmedelsproducerande djur skall 
förbjudas efter ett yttrande i enlighet med 
artiklarna 4, 9 eller 10

6. Förekomst eller resthalter av ett ämne i 
en produkt av animaliskt ursprung skall 
förbjudas efter ett yttrande i enlighet med 
artiklarna 4, 9 eller 10

(a) om användningen av ett 
farmakologiskt verksamt ämne till 
livsmedelsproducerande djur medför en 
fara för människors hälsa, eller

(a) om förekomst eller resthalter av ett 
farmakologiskt verksamt ämne i 
animaliska livsmedel medför en fara för 
människors hälsa, eller

Or. fr

Motivering

Syftet är att skapa överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 13.2 d.
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Ändringsförslag 73
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) om användningen av ett farmakologiskt 
verksamt ämne till livsmedelsproducerande 
djur medför en fara för människors hälsa, 
eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 74
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Klassificering av miljösäkerhet

1. Klassificeringen av miljösäkerheten ska 
innehålla en förteckning över de 
farmakologiskt verksamma ämnena och 
klassificeringen ska också innebära att 
man för vart och ett av ämnena fastställer 
antingen
(a) ett MRL-värde för miljön, 
(b) ett provisoriskt MRL-värde för miljön,
(c) att det inte ska anges något 
MRL-värde för miljön, eller
(d) förbud mot att administrera ämnet.
2. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda miljön ska ett MRL-värde för 
miljön fastställas efter ett yttrande från 
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läkemedelsmyndigheten i enlighet med 
artiklarna 4 eller 10.
3. Ett provisoriskt MRL-värde för miljön 
kan fastställas för ett farmakologiskt 
verksamt ämne om det saknas en del 
vetenskapliga data, förutsatt att det inte 
finns några skäl att anta att resthalter av 
ämnet i fråga vid det föreslagna 
gränsvärdet utgör en fara för miljön. Det 
provisoriska MRL-värdet för miljön ska 
gälla för en bestämd period som högst får 
vara fem år. Den perioden får förlängas 
en gång med högst två år, om det kan 
visas att pågående vetenskapliga studier 
tack vare en sådan förlängning kan 
slutföras.
4. Det ska inte anges något MRL-värde 
för miljön om det enligt ett yttrande i 
överensstämmelse med artiklarna 4 eller 
10 inte är nödvändigt för att skydda 
miljön.
5. Administrering av ett ämne till 
livsmedelsproducerande djur ska 
förbjudas efter ett yttrande i enlighet med 
artiklarna 4 eller 10
(a) om användningen av ett 
farmakologiskt verksamt ämne till 
livsmedelsproducerande djur medför en 
oacceptabel risk för miljön, eller
(b) om det inte kan dras några slutgiltiga 
slutsatser angående miljösäkerheten vad 
gäller resthalter av ämnet.
6. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda miljön ska klassificeringen 
omfatta villkor och begränsningar för 
användning av ett farmakologiskt 
verksamt ämne i veterinärmedicinska 
läkemedel för vilket ett MRL-värde för 
miljön skall tillämpas eller för vilket det 
inte har fastställts något MRL-värde för 
miljön.

Or. en
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att garantera ett konsekvent tillvägagångssätt, att undvika 
onödigt slöseri med resurser och att förenkla förfarandet för miljöriskbedömningar för 
veterinärmedicinska läkemedel.

Ändringsförslag 75
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Yttrande från läkemedelsmyndigheten 

genom påskyndat förfarande
I särskilda fall då det på grund av skyddet 
av människors och djurs hälsa och 
djurskyddet behövs ett brådskande 
godkännande av ett veterinärmedicinskt 
läkemedel eller en biocidprodukt får 
kommissionen, den som har begärt ett 
yttrande i enlighet med artikel 3 eller en 
medlemsstat ansöka om att 
läkemedelsmyndigheten ska utvärdera 
MRL-värdet för ett farmakologiskt 
verksamt ämne i berörda produkter 
genom ett påskyndat förfarande.
Formatet och innehållet i ansökan ska 
fastställas av kommissionen i enlighet 
med artikel 12.1.
Med undantag från bestämmelserna i 
artikel 9.2 och 8.2 ska 
läkemedelsmyndigheten förvissa sig om 
att läkemedelskommittén kan avge sitt 
yttrande inom en tidsfrist på 150 dagar 
efter det att ansökan inkommit.

Or. es

Motivering

Det måste fastställas ett påskyndat förfarande för brådskande undantagsfall i händelse av 
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allvarliga sjukdomar som man måste komma till rätta med på grund av deras inverkan på 
kreatursbesättningens hälsa och välmående och som det inte går att bekämpa med redan 
godkända läkemedel. Med det gängse förfarandet för fastställande av MRL-värden vore det 
omöjligt att agera snabbt vid sådana sjukdomsutbrott.

Ändringsförslag 76
Avril Doyle

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För den klassificering som avses i 
artikel 13 skall kommissionen utarbeta ett
förslag till förordning inom 30 dagar efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
yttrande enligt artikel 4, artikel 9.1 eller 
artikel 10. Kommissionen skall även 
utarbeta ett förslag till förordning inom 
30 dagar från det att kommissionen 
mottagit ett meddelande om att 
gemenskapen röstat för att ett MRL-värde 
fastställs i Codex Alimentarius enligt 
artikel 13.3.

1. För den klassificering som avses 
i artikel 13 skall kommissionen utarbeta 
förslag till förordningar inom 30 dagar 
efter mottagandet av 
läkemedelsmyndighetens yttrande enligt 
artikel 4, artikel 9.1 eller artikel 10. 
Kommissionen skall även utarbeta förslag 
till förordningar inom 30 dagar från det att 
kommissionen mottagit ett meddelande om 
att gemenskapen röstat för att ett 
MRL-värde fastställs i Codex Alimentarius 
enligt artikel 13.3.

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
förklara orsaken till avvikelserna.

Om förslagen till förordningar inte följer 
myndighetens yttrande skall kommissionen 
förklara orsaken till avvikelserna.

Or. en

Motivering

Pluralformen ska användas här och syftar på både MRL-värden och MRL-värden för miljön.

Ändringsförslag 77
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För den klassificering som avses i 1. För den klassificering som avses i 
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artikel 13 skall kommissionen utarbeta ett 
förslag till förordning inom 30 dagar efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
yttrande enligt artikel 4, artikel 9.1 eller 
artikel 10. Kommissionen skall även 
utarbeta ett förslag till förordning inom 
30 dagar från det att kommissionen 
mottagit ett meddelande om att 
gemenskapen röstat för att ett MRL-värde 
fastställs i Codex Alimentarius enligt
artikel 13.3.

artikel 13 skall kommissionen utarbeta ett 
förslag till förordning inom 30 dagar efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
yttrande enligt artikel 4, artikel 9.1 eller 
artikel 10. Kommissionen skall även 
utarbeta ett förslag till förordning inom 
30 dagar från det att kommissionen 
mottagit ett meddelande om att det antagits 
ett MRL-värde utan att gemenskapen eller 
Codex Alimentarius-kommissionen 
motsatt sig detta, i enlighet med 
artikel 13.3. 

Om förslaget till förordning inte följer 
myndighetens yttrande skall 
kommissionen förklara orsaken till 
avvikelserna.

Or. es

Ändringsförslag 78
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det begärs ett yttrande från 
myndigheten och förslaget till förordning 
inte följer detta yttrande ska 
kommissionen förklara orsaken till 
avvikelserna. 

Or. es

Motivering

F.d. punkt 1 i denna artikel delas upp i två punkter av tydlighetsskäl.
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Ändringsförslag 79
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den förordning som avses i punkt 1 skall 
antas av kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet som avses i 
artikel 20.2 och senast 30 dagar efter det 
att detta förfarande avslutats.

2. Den förordning som avses i punkt 1 skall 
antas av kommissionen i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll
som avses i artikel 20.3 och senast 
90 dagar efter det att detta förfarande 
avslutats.

Or. en

Motivering

Det föreskrivande förfarandet med kontroll verkar vara det lämpliga här. Fristen borde 
förlängas för att Europaparlamentet ska kunna delta på rimligt sätt.

Ändringsförslag 80
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den förordning som avses i punkt 1 
ska antas av kommissionen i enlighet med 
det föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 20.2 och senast 30 dagar efter det 
att detta förfarande avslutats. 

Or. es

Motivering

Till följd av att punkt 1 delas upp i två punkter blir f.d. punkt 2 nu punkt 3.
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Ändringsförslag 81
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. När det påskyndade förfarande som 
avses i artikel 13a används ska 
kommissionen anta den förordning som 
nämns i punkt 1 inom 15 dagar efter 
avslutandet av det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 20.2.

Or. es

Motivering

Införandet av det påskyndade förfarandet gör att denna punkt måste läggas till.

Ändringsförslag 82
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Analysmetoder

Läkemedelsmyndigheten skall samråda 
med gemenskapens referenslaboratorier 
för restsubstanser, som utsetts av 
kommissionen i enlighet med 
förordning (EG) nr 882/2004, om 
lämpliga analysmetoder för att påvisa 
rester av farmakologiskt verksamma 
ämnen för vilka MRL-värden har 
fastställts i enlighet med artikel 13.
Läkemedelsmyndigheten skall se till att 
gemenskapens referenslaboratorier och 
nationella referenslaboratorier, som 
utsetts i enlighet med 
förordning(EG) nr 882/2004, får tillgång 
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till dessa metoder.

Or. es

Motivering

Denna artikel flyttas och blir artikel 18 i avdelning IV i slutbestämmelserna.

Ändringsförslag 83
Marios Matsakis

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Läkemedelsmyndigheten skall samråda 
med gemenskapens referenslaboratorier för 
restsubstanser, som utsetts av 
kommissionen i enlighet med förordning 
(EG) nr 882/2004, om lämpliga 
analysmetoder för att påvisa rester av 
farmakologiskt verksamma ämnen för 
vilka MRL-värden har fastställts i enlighet 
med artikel 13. Läkemedelsmyndigheten 
skall se till att gemenskapens 
referenslaboratorier och nationella 
referenslaboratorier, som utsetts i enlighet 
med förordning(EG) nr 882/2004, får 
tillgång till dessa metoder.

Läkemedelsmyndigheten skall samråda 
med gemenskapens referenslaboratorier för 
restsubstanser, som utsetts av 
kommissionen i enlighet med förordning 
(EG) nr 882/2004, om lämpliga och 
harmoniserade analysmetoder för att 
påvisa rester av farmakologiskt verksamma 
ämnen för vilka MRL-värden har fastställts 
i enlighet med artikel 13. 
Läkemedelsmyndigheten skall se till att 
gemenskapens referenslaboratorier och 
nationella referenslaboratorier, som utsetts 
i enlighet med förordning(EG) 
nr 882/2004, får tillgång till dessa metoder.

Or. en

Ändringsförslag 84
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inte förbjuda eller 
förhindra import eller utsläppande på 
marknaden av animaliska livsmedel på 

Medlemsstaterna ska förbjuda import eller 
utsläppande på marknaden av animaliska 
livsmedel som innehåller resthalter av 
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grunder som gäller MRL-värdena, om 
bestämmelserna i denna förordning och 
dess tillämpningsföreskrifter har följts.

farmakologiskt verksamma ämnen som 
inte omfattas av en klassificering i 
enlighet med artikel 13.2 a, b eller c.

Or. fr

Motivering

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

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

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

Ändringsförslag 85
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fri omsättning av livsmedel

Medlemsstaterna får inte förbjuda eller 
förhindra import eller utsläppande på 
marknaden av animaliska livsmedel på 
grunder som gäller MRL-värdena, om 
bestämmelserna i denna förordning och 
dess tillämpningsföreskrifter har följts.

Om de grundläggande vetenskapliga 
uppgifterna om ämnet i fråga finns 
tillgängliga ska kommissionen begära att 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet gör en riskbedömning 
för att avgöra om referensvärdena för 
åtgärder är adekvata för att skydda 
människors hälsa. Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet ska i 
dessa fall se till att dess yttrande lämnas 
till kommissionen senast 210 dagar efter 
mottagandet av begäran.

Or. es
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(Artikel 18.2 i kommissionens förslag.)

Motivering

Eftersom detta är en allmän fråga är det bättre att texten införs här.
Referensvärdena för åtgärder upphör att vara uteslutande ett instrument för riskhantering i 
fråga om importerade livsmedel och övergår till att spela en viktig roll inom handeln på den 
inre marknaden. Därför måste medlemsstaterna vara uttryckligen förbjudna att under 
åberopande av MRL- eller referensvärden hindra den fria rörligheten för livsmedel som 
uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 16 och artikel 18 byter plats med varandra. Se ändringsförslag 95 till artikel 18.

Ändringsförslag 86
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fastställandet av toleransnivåer för 
importerade livsmedel får inte medföra 
administrativa åtgärder som är mer 
gynnsamma för producenter från 
tredjeländer än för EU:s producenter i 
händelse av att de sistnämnda omfattas av 
ett totalförbud mot användningen av 
medicinskt verksamma ämnen och mot 
förekomsten av resthalter i livsmedel.
Därför bör import från tredjeländer av 
livsmedel som innehåller resthalter av 
ämnen vars användning är förbjuden i 
EU förbjudas av folkhälsoskäl. 

Or. fr

Motivering

Här kan nifursol och andra arsenikderivat nämnas som exempel. De är förbjudna i EU men 
används i stor utsträckning i USA, framför allt för att bekämpa sjukdomen ”blackhead” hos 
kalkoner. I dagsläget har kalkonuppfödarna i EU inte någon produkt för att bekämpa denna 
sjukdom. Det är dock fullt möjligt att importera kalkonkött från djur som administrerats 
nifursol och andra arsenikderivat från USA eller Brasilien, vilket missgynnar den europeiska 
näringen.
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Ändringsförslag 87
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Användning av oklassificerade ämnen

Administrering av veterinärmedicinska 
läkemedel, som innehåller farmakologiskt 
verksamma ämnen som inte är 
förtecknade i bilagan, till 
livsmedelsproducerande djur i 
gemenskapen är förbjuden. Undantagen 
är klinisk prövning, som godkänts av de 
behöriga nationella myndigheterna, efter 
det att den anmälts eller godkänts i 
enlighet med de gällande bestämmelserna, 
under förutsättning att det är säkerställt 
att livsmedel, som härrör från djur som 
använts vid sådan prövning, inte 
innehåller några restsubstanser som är 
farliga för människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 88
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Avdelning III, rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

REFERENSVÄRDEN FÖR ÅTGÄRDER (Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 89
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Principerna för riskbedömning i enlighet 
med artiklarna 4–8 ska beaktas och en 
hög hälsoskyddsnivå ska säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 90
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärdena för åtgärder skall 
regelbundet ses över mot bakgrund av nya 
tekniska rön.

Referensvärdena för åtgärder skall ses över 
mot bakgrund av alla nya uppgifter om 
skyddet av människors hälsa och 
livsmedelskedjan.

Or. fr

Motivering

De lägsta gränsvärdena för detektion av resthalter, som kallas ”referensvärden för åtgärder”
i förslaget till förordning, bör vid behov ses över även mot bakgrund av den vetenskapliga 
utvecklingen, särskilt om vissa ämnen visar sig vara farliga för människors hälsa.
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Ändringsförslag 91
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärdena för åtgärder skall 
regelbundet ses över mot bakgrund av nya 
tekniska rön.

Referensvärdena för åtgärder skall 
regelbundet ses över mot bakgrund av nya 
tekniska rön och nya uppgifter som måste 
beaktas vid bedömningen av riskerna för 
människors hälsa.

Or. fr

Motivering

Man måste även beakta riskerna för människors hälsa vid fastställandet av referensvärden för 
åtgärder. Vid översynen av dessa bör man således inte bara ta hänsyn till tekniska aspekter.

Ändringsförslag 92
Marios Matsakis

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärdena för åtgärder skall 
regelbundet ses över mot bakgrund av nya 
tekniska rön.

Referensvärdena för åtgärder skall 
regelbundet ses över mot bakgrund av nya 
tekniska rön och/eller nya uppgifter om 
skyddet av människors hälsa och 
livsmedelskedjan.

Or. en
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Ändringsförslag 93
María Sornosa Martínez

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referensvärdena för åtgärder skall 
regelbundet ses över mot bakgrund av nya 
tekniska rön.

Referensvärdena för åtgärder skall 
regelbundet ses över mot bakgrund av nya 
tekniska och vetenskapliga rön. 

Or. es

Motivering

Även vetenskapliga rön bör beaktas. Denna artikel ändras till artikel 15.

Ändringsförslag 94
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Animaliska livsmedel, som innehåller 
farmakologiskt verksamma ämnen, för 
vilka inga MRL-värden fastställts, får inte 
släppas ut på marknaden. Detta förbud 
ska gälla även då särskilda 
detektionsgränser fastställts för dessa 
ämnen enligt andra 
gemenskapsbestämmelser och dessa 
detektionsgränser överskrids.

Or. en

Motivering

Man kan förmoda att fastställandet enligt denna föreskrift i huvudsak syftar på 
handelsrättsliga aspekter. Detta ska inte avvisas i sig, men de viktigaste principerna för 
riskbedömning och hälsoskydd måste också garanteras i dessa fall. 
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Ändringsförslag 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metoder för att fastställa referensvärden 
för åtgärder

Fri omsättning av livsmedel 

1. Referensvärdena för åtgärder skall 
grundas på innehållet av en analyt i ett 
prov som ett referenslaboratorium, utsett i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 882/2004, kan påvisa och bekräfta med 
hjälp av en analysmetod som validerats 
enligt gemenskapskrav. Relevant 
referenslaboratorium i gemenskapen skall 
ge kommissionen råd om hur analyserna 
skall utföras.

Medlemsstaterna får inte förbjuda eller 
förhindra import eller utsläppande på 
marknaden av animaliska livsmedel på 
grunder som gäller MRL-värdena eller 
referensvärdena för åtgärder om 
bestämmelserna i denna förordning och 
dess tillämpningsföreskrifter har följts.

2. Kommissionen får, begära att 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet gör en riskbedömning 
för att avgöra om referensvärdena för 
åtgärder är adekvata för att skydda 
människors hälsa. Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet skall 
i dessa fall se till att deras yttrande 
lämnas till kommissionen senast 
210 dagar efter mottagandet av begäran.
3. Riskbedömningen skall ta hänsyn till 
regler som kommissionen skall anta i 
samråd med Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, skall antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som avses i 
artikel 21.3.

Or. es

(Artikel 16 i kommissionens förslag.)
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Motivering

För ökad garanti för att de referensvärden som fastställs är säkra ska kommissionen 
obligatoriskt (i stället för att bara ”kunna”) begära att Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet yttrar sig om samtliga ämnen för vilka det fastställs ett referensvärde, om 
det finns grundläggande vetenskapliga uppgifter tillgängliga.

Artiklarna 16 och 18 byter plats med varandra, se ändringsförslag 85 till artikel 16.

Ändringsförslag 96
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Referensvärdena för åtgärder skall 
grundas på innehållet av en analyt i ett 
prov som ett referenslaboratorium, utsett i 
enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, 
kan påvisa och bekräfta med hjälp av en 
analysmetod som validerats enligt 
gemenskapskrav. Relevant 
referenslaboratorium i gemenskapen skall 
ge kommissionen råd om hur analyserna 
skall utföras.

1. Referensvärdena för åtgärder skall 
grundas på innehållet av en analyt i ett 
prov som ett referenslaboratorium, utsett i 
enlighet med förordning (EG) nr 882/2004, 
åtminstone kan påvisa och bekräfta med 
hjälp av en analysmetod som validerats 
enligt gemenskapskrav. Relevant 
referenslaboratorium i gemenskapen skall 
ge kommissionen råd om hur analyserna 
skall utföras.

Or. fr

Motivering

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

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

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

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.
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Ändringsförslag 97
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska fastställa 
referensvärdena för åtgärder efter en 
riskbedömning av förekomsten av ämnet 
och resthalter av det i animaliska 
produkter. 

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att fastställa referensvärden för åtgärder som beaktar inte bara laboratoriernas 
detektionskapacitet, utan även en riskbedömning. Detta gör det möjligt att, även om det inte 
fastställts något MRL-värde, godta oförutsedd och oundviklig förekomst av restämnen (till 
följd av miljöförorening eller av uppkomsten av en naturlig metabolit – se skäl 21) som inte 
medför någon risk för människors hälsa och för vilka konsumenternas exponering är 
försumbar, men som man finner spår av i animaliska livsmedel.

Ändringsförslag 98
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, begära att 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet gör en riskbedömning 
för att avgöra om referensvärdena för 
åtgärder är adekvata för att skydda 
människors hälsa. Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet skall 
i dessa fall se till att deras yttrande 
lämnas till kommissionen senast 
210 dagar efter mottagandet av begäran.

utgår

Or. fr
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Motivering

I enlighet med ändringsförslag 96 till artikel 18.1.

Ändringsförslag 99
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, begära att 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet gör en riskbedömning 
för att avgöra om referensvärdena för 
åtgärder är adekvata för att skydda 
människors hälsa. Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet skall i dessa fall se 
till att deras yttrande lämnas till 
kommissionen senast 210 dagar efter 
mottagandet av begäran.

2. Kommissionen ska begära att 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet gör en riskbedömning 
för att avgöra om referensvärdena för 
åtgärder är adekvata för att skydda 
människors hälsa. Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet skall i dessa fall se 
till att deras yttrande lämnas till 
kommissionen senast 210 dagar efter 
mottagandet av begäran.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att fastställa referensvärden för åtgärder som beaktar inte bara laboratoriernas 
detektionskapacitet, utan även en riskbedömning. Detta gör det möjligt att, även om det inte 
fastställts något MRL-värde, godta oförutsedd och oundviklig förekomst av restämnen (till 
följd av miljöförorening eller av uppkomsten av en naturlig metabolit – se skäl 21) som inte 
medför någon risk för människors hälsa och för vilka konsumenternas exponering är 
försumbar, men som man finner spår av i animaliska livsmedel.

Ändringsförslag 100
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Riskbedömningen skall ta hänsyn till 
regler som kommissionen skall anta i 

utgår
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samråd med Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

Or. fr

Motivering

I enlighet med ändringsförslag 96 till artikel 18.1.

Ändringsförslag 101
Marios Matsakis

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Riskbedömningen skall ta hänsyn till 
regler som kommissionen skall anta i 
samråd med Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

3. Riskbedömningen skall ta hänsyn till 
relevanta vetenskapliga regler som 
kommissionen skall anta i samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 102
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Utsläppande på marknaden

Om MRL-värden eller referensmängder, 
som fastställts i enlighet med denna 
förordning, överskrids, får produkten inte 
släppas ut på marknaden som livsmedel, 
eller bearbetas till livsmedel eller blandas 
med livsmedel.
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Or. en

Motivering

Rättsliga påföljder för det fall att gränsvärden eller referensvärden överskrids bör förutses. 
Ett försäljningsförbud och förbud mot att blanda verkar vara lämpliga åtgärder och det 
underlättar för tillsynsmyndigheterna att fatta beslut på fältet.

Ändringsförslag 103
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
1. Om analysresultaten från kontroller av 
animaliska livsmedel visar att livsmedlet 
innehåller ett farmakologiskt verksamt 
ämne som inte omfattas av en 
klassificering i enlighet med 
artikel 13.2 a, b eller c, i samma eller en 
högre halt än referensvärdet för åtgärder 
för ämnet i fråga, ska det berörda 
varupartiet betraktas som icke 
överensstämmande med 
gemenskapslagstiftningen. 
2. Om analysresultaten från kontroller av
animaliska livsmedel understiger 
referensvärdena för åtgärder får 
produkterna inbegripas i 
livsmedelskedjan. Den behöriga 
myndigheten ska föra register över 
resultaten i händelse av återkommande 
fall. Om analysresultaten från kontroller 
av produkter med samma ursprung visar 
ett återkommande mönster som tyder på 
ett potentiellt problem, ska den behöriga 
myndigheten underrätta kommissionen 
och övriga medlemsstater om detta inom 
den ständiga kommittén för 
livsmedelskedjan och djurhälsa. 
Kommissionen ska uppmärksamma den 
behöriga myndigheten i ursprungslandet 
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eller ursprungsländerna på frågan och 
avge lämpliga förslag.
3. Detaljerade bestämmelser om dessa 
åtgärder ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 21.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 104
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom [60] dagar efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
kommissionen anta, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet som avses i 20.2, 
en förordning med de farmakologiskt 
verksamma ämnena och deras 
klassificering med avseende på 
MRL-värden enligt bilagorna I–IV till 
förordning (EEG) nr 2377/90.

Inom [90] dagar efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
kommissionen anta, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet som avses i 20.2, 
en förordning med de farmakologiskt 
verksamma ämnena och deras 
klassificering med avseende på 
MRL-värden enligt bilagorna I–IV till 
förordning (EEG) nr 2377/90.

Or. en
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Motivering

Det handlar om att anta bilagan till denna förordning. Här är det det föreskrivande 
förfarandet med kontroll som kommer ifråga. 

Ändringsförslag 105
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förordning (EEG) nr 2377/90 skall 
upphöra att gälla.

1. Förordning (EEG) nr 2377/90 och 
beslut 2005/34(EG) skall upphöra att gälla. 

Beslut 2002/657/EG ska ändras enligt 
följande: 
(a) Artikel 4 ska upphöra att gälla. 
(b) Termen ”lägsta funktionsgräns som 
krävs (MRPL)” ska ersättas med 
”referensvärden för åtgärder”.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag är i linje med de tidigare ändringsförslagen om att stryka termen 
toleransnivå.

Det bör också föreslås att beslut 2005/34/EG, där det införs en högsta toleransnivå för 
resthalter av vissa förbjudna ämnen som upptäcks i importerade livsmedel, ska upphöra att 
gälla.

Dessutom byts termen ”lägsta funktionsgräns som krävs” ut mot ”referensvärden” i 
beslut 2002/657/EG, så att samma terminologi används som i den framtida förordningen om 
MRL-värden.
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Ändringsförslag 106
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens beslut 2002/657/EG och 
2005/34/EG upphör att gälla inom tre år 
efter det att denna förordning träder i 
kraft. Varje ny förordning som antas ska 
beakta kriterierna för riskbedömning 
enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

I de båda nämnda besluten fastställs så kallade Minimum Required Performance Levels 
(MRPL) för farmakologiskt verksamma ämnen, för vilka inga MRL-värden fastställts, särskilt 
för ämnen som inte används som veterinärläkemedel eller ämnen som är förbjudna här, men 
som används utomlands på helt lagligt sätt. Besluten om MRPL bör anpassas till den nya 
rättsliga ramen (se särskilt artikel 17 ff.). En övergångsperiod bör inrättas.
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