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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно установяване на процедура на Общността за определяне на допустимите 
граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните 
от животински произход и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0194),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 37 и 152, параграф 4, буква б) от 
Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията 
(C6-0113/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на Комисията по земеделие и развитие на
селските райони (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Позоваване 1

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 37 и член 152, 
параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 152, параграф 4, 
буква б) от него,
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Обосновка

There is only a valid justification for a dual legal basis if one of the two objectives of a legal 
act is not secondary to the other. In this case public health is clearly the dominating objective 
(see recital 26) which makes Article 37 non-essential and even redundant as a legal basis.

Изменение 2
Съображение 5

(5) В светлината на същественото 
обществено допитване от Комисията 
през 2004 г. и направената от Комисията 
оценка на натрупания опит, бе 
констатирана потребност от промяна на 
процедурите за определяне на 
максимално допустими граници на 
остатъчни вещества, като същевременно 
се запази общата система за 
установяване на такива граници. 

(5) В светлината на резолюцията на 
Европейския парламент от 3 май 
2001 г. относно наличността на 
ветеринарномедицински продукти1,
същественото обществено допитване от 
Комисията през 2004 г. и направената от 
Комисията оценка на натрупания опит, 
бе констатирана потребност от промяна 
на процедурите за определяне на 
максимално допустими граници на 
остатъчни вещества, като същевременно 
се запази общата система за 
установяване на такива граници.
1 OВ C 27 E, 31.1.2002 г., стр. 80.

Изменение 3
Съображение 10

(10) Регламент (EО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно официалния 
контрол, провеждан с цел осигуряване 
проверката за съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към животните10, 
установява общи правила за контрола на 
храните в Европейската общност и 
осигурява определения в тази област.
Целесъобразно е тези определения да се 
прилагат и за целите на 
законодателството относно максимално 
допустимите граници на остатъчни 

(10) Регламент (EО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно официалния 
контрол, провеждан с цел осигуряване 
проверката за съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към животните10, 
установява общи правила за контрола на 
храните в Европейската общност и 
осигурява определения в тази област.
Целесъобразно е тези определения да се 
прилагат и за целите на 
законодателството относно максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества. Следва да бъде даден 
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вещества. приоритет на откриване на 
употребата на забранени вещества, 
като част от пробите следва да 
бъдат подбирани в съответствие с 
принципите на анализ на риска.

Изменение 4
Член 4, параграф 2

2. Научната оценка на риска и 
препоръките за управление на риска 
имат за цел да осигурят високо равнище 
на здравеопазване на хората, като 
едновременно с това гарантират, че 
човешкото здраве, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
животните не са повлияни отрицателно 
от недостатъчен достъп до подходящи 
ветеринарномедицински продукти. 

2. Научната оценка на риска и 
препоръките за управление на риска 
имат за цел да осигурят високо равнище 
на здравеопазване на хората, като 
едновременно с това гарантират, че 
човешкото здраве, здравето на 
животните и хуманното отношение към 
животните не са повлияни отрицателно 
от недостатъчен достъп до подходящи 
ветеринарномедицински продукти. 
Подобни препоръки следва да 
отчитат съответните научни 
изводи на Европейския орган за 
безопасност на храните посредством 
писма за сътрудничество.

Изменение 5
Член 7, буква в)

в) необходимо ли е или не установяване 
на максимално допустими граници на 
остатъчни вещества или на временни 
максимално допустими граници на 
остатъчни вещества за дадена 
фармакологичноактивна субстанция във 
ветеринарномедицинските продукти, 
ако са намерени остатъчни вещества 
от нея в конкретен хранителен 
продукт от животински произход,
установяване на нивото за тази 
максимално допустими граница на 
остатъчни вещества и, при 
необходимост, всякакви условия и 
ограничения по отношение на 
употребата на съответната субстанция; 

в) необходимо ли е или не установяване 
на максимално допустими граници на 
остатъчни вещества или на временни 
максимално допустими граници на 
остатъчни вещества за дадена 
фармакологичноактивна субстанция във 
ветеринарномедицинските продукти,
установяване на нивото за тази 
максимално допустими граница на 
остатъчни вещества и, при 
необходимост, всякакви условия и 
ограничения по отношение на 
употребата на съответната субстанция; 
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Обосновка

Should be deleted as it is unnecessary. This deletion has no repercussions on the content of 
the text.

Изменение 6
Член 7, параграф 1 a (нов)

Ветеринарномедицински продукти, за 
които не е определена максимално 
допустима граница на остатъчни 
вещества за еднокопитни животни, 
невключени в Приложение IV на 
Регламент (ЕИО) № 2377/90 или в 
член 13, параграф 2 от настоящия 
регламент, които се използват за 
"извънетикетна употреба" и 
"съгласно верижния принцип", без да 
се прилагат мускулно или подкожно, 
имат номинален карентен период от 
шест месеца. 

Обосновка

There is an urgent need to rationalise the provisions with regard to MRLs in equidae to 
protect their health and welfare without permanent withdrawal from the food chain and 
without any risk to consumers. Equidae should be treated with the best of what modern 
science can offer. Peer-reviewed science clearly indicates that no such residues would exist in 
muscle meat e.g. from oral or intravenous administration after six months, which allows a 
large safety margin on time.

Изменение 7
Член 7, параграф 1 б (нов)

Употребата на фармацевтични 
продукти, съдържащи 
фармакологичноактивни съставки, 
които не са включени в списъка на 
"основните" вещества или в 
"позитивния списък" за еднокопитни 
животни и не се прилагат мускулно 
или подкожно, има номинален 
карентен период от шест месеца.  
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Обосновка

There is an urgent need to rationalise the provisions with regard to MRLs in equidae to 
protect their health and welfare without permanent withdrawal from the food chain and 
without any risk to consumers. Equidae should be treated with the best of what modern 
science can offer. Peer-reviewed science clearly indicates that no such residues would exist in 
muscle meat e.g. from oral or intravenous administration after six months, which allows a 
large safety margin on time.

Изменение 8
Член 8, параграф 2

2. Агенцията следи становището на 
Комитета да се издаде в рамките на 210 
дни след получаването на валидно 
заявление съгласно член 3, параграф 1. 
Този срок се преустановява временно, 
ако агенцията поиска допълнителна 
информация за конкретната субстанция, 
която да бъде предоставена за 
определен период от време, до датата на 
предоставяне на поисканата 
допълнителна информация. 

2. Агенцията следи становището на 
Комитета да се издаде в рамките на 210 
дни след получаването на валидно 
заявление съгласно член 3, параграф 1. 
Този срок се преустановява временно, 
когато и ако агенцията поиска 
допълнителна информация за 
конкретната субстанция, която да бъде 
предоставена за определен период от 
време, до датата на предоставяне на 
поисканата допълнителна информация. 

Обосновка

This amendment clarifies the text.

Изменение 9
Член 12, параграф 2, алинея 1

2. Комисията, след консултация с 
агенцията, приема правила за 
използването на максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества за даден хранителен продукт 
спрямо друг продукт от същия вид или 
за един или повече видове спрямо други 
видове, в съответствие с разпоредбите 
на член 5. Тези правила определят как и 
при какви обстоятелства остатъчните 
вещества в даден хранителен продукт, в 
един или повече видове, могат да се 
използват за определяне на максимално 
допустимите граници на остатъчни 

2. Комисията, след консултация с 
агенцията и заинтересовани страни, 
приема правила за използването на 
максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества за даден хранителен 
продукт спрямо друг продукт от същия 
вид или за един или повече видове 
спрямо други видове, в съответствие с 
разпоредбите на член 5. Тези правила 
определят как и при какви 
обстоятелства остатъчните вещества в 
даден хранителен продукт, в един или 
повече видове, могат да се използват за 
определяне на максимално допустимите 
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вещества в други хранителни продукти 
или в други видове.

граници на остатъчни вещества в други 
хранителни продукти или в други 
видове.

Обосновка

Consultation of stakeholders forms part of the standard practice of the Commission's better 
regulation policy.

Изменение 10
Член 13, параграф 3

3. Максимално допустимите граници на 
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията съгласно член 
4, член 9 или член 10, или вследствие на 
гласуване в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустим граници на остатъчни 
вещества за даден
фармакологичноактивна субстанция, 
предназначена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт по 
Codex Alimentarius. Във втория случай 
не се изисква допълнителна оценка от 
страна на агенцията. 

3. Максимално допустимите граници на
остатъчни вещества се установяват, ако 
това е необходимо за опазването на 
човешкото здраве, вследствие на 
становище на агенцията съгласно член 
4, член 9 или член 10, или вследствие на 
гласуване на делегацията на 
Общността в Комисията по Codex 
Alimentarius в полза на установяването 
на максимално допустими граници на 
остатъчни вещества за дадена
фармакологичноактивна субстанция, 
предназначена за употреба във 
ветеринарномедицински продукт. Във 
втория случай не се изисква 
допълнителна оценка от страна на 
агенцията.

Обосновка
This amendment clarifies the text.

Изменение 11
Член 13, параграф 4, алинея 1

4. Временни максимално допустим 
граници на остатъчни вещества за 
дадена фармакологичноактивна 
субстанция могат да се установят в 
случаите, когато научните данни са 
непълни и при условие, че няма 
основания да се счита, че остатъчните 
вещества от съответната субстанция, на 
предлаганото ниво, представляват 

4. Временни максимално допустим 
граници на остатъчни вещества за 
дадена фармакологичноактивна 
субстанция могат да се установят в 
случаите, когато научните данни са 
непълни и при условие, че няма 
основания да се счита, че остатъчните 
вещества от съответната субстанция, на 
предлаганото ниво, представляват 
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заплаха за човешкото здраве. опасност за човешкото здраве.

Обосновка

"Risk" is a more appropriate wording; if adopted, this amendment applies throughout the 
text.

Изменение 12
Член 13, параграф 6, буква а)

а) когато всяка употреба на 
фармакологичноактивните субстанция 
при продуктивни животни представлява 
заплаха за човешкото здраве; 

а) когато всяка употреба на 
фармакологичноактивните субстанция 
при продуктивни животни представлява 
опасност за човешкото здраве; 

Обосновка

See amendment to Article 13, paragraph 4, subparagraph 1.

Изменение 13
Член 14, параграф 1, алинея 1

1. За целите на класификацията, 
предвидена в член 13, Комисията 
изготвя проект на регламент в срок от 
30 дни след получаване на становището 
на агенцията, както е посочено в член 4, 
член 9, параграф 1 или в член 10. 
Комисията също така подготвя проект 
на регламент в срок от 30 дни, след
получаването на резултата от 
гласуването в Общността в полза на 
установяването на максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества в Codex Alimentarius, както е 
посочено в член 13, параграф 3. 

1. За целите на класификацията, 
предвидена в член 13, Комисията 
изготвя проект на регламент в срок от 
30 дни след получаване на становището 
на агенцията, както е посочено в член 4, 
член 9, параграф 1 или в член 10. 
Комисията също така подготвя проект 
на регламент в срок от 30 дни, след 
получаването на резултата от
гласуването на делегацията на 
Общността в Комисията по Codex 
Alimentarius в полза на установяването 
на максимално допустими граници на 
остатъчни вещества, както е посочено в 
член 13, параграф 3.

Обосновка
See amendment 13, paragraph 3.
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Изменение 14
Член 15

Агенцията се консултира с референтни 
лаборатории в Общността за 
лабораторния анализ на остатъчните 
вещества, посочени от Комисията в 
съответствие с Регламент (EО) № 
882/2004, относно подходящите методи 
за анализ за откриването на остатъчни 
вещества от фармакологичноактивни 
субстанции, чиито максимално 
допустими граници на остатъчни 
вещества са определени в съответствие 
с член 13. Агенцията предоставя тези 
методи на референтните лаборатории на 
Общността и на националните 
референтни лаборатории, одобрени по 
силата на Регламент (EО) № 882/2004.

Агенцията се консултира с референтни 
лаборатории в Общността за 
лабораторния анализ на остатъчните 
вещества, посочени от Комисията в 
съответствие с Регламент (EО) № 
882/2004, относно подходящите методи 
за анализ с оглед хармонизирано 
вземане на проби за откриването на 
остатъчни вещества от 
фармакологичноактивни субстанции, 
чиито максимално допустими граници 
на остатъчни вещества са определени в 
съответствие с член 13. Агенцията 
предоставя тези методи на 
референтните лаборатории на 
Общността и на националните 
референтни лаборатории, одобрени по 
силата на Регламент (EО) № 882/2004.

Изменение 15
Член 17, параграф 1, алинея 3

Отправните точки за действие се 
преразглеждат редовно в светлината на
научно-техническия напредък.

Отправните точки за действие се 
преразглеждат в светлината на всяка 
нова информация относно опазването 
на човешкото здраве и хранителната 
верига.

Обосновка

The protection of human health and the food chain should be the first objective of this 
Regulation and not analytical progress.

Изменение 16
Член 18, параграф 3, алинея 1

3. Оценката на риска взема под 
внимание правилата, които следва да 
бъдат приети от Комисията в 
консултация с Европейския орган за 
безопасност на храните.

3. Оценката на риска взема под 
внимание правилата, в т. ч. научните 
методи, които следва да бъдат приети 
от Комисията в консултация с 
Европейския орган за безопасност на 
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храните.

Обосновка

Risk assessment which is the responsibility of EFSA concerns scientific opinion, methods and 
procedures. It is unclear what is meant by rules.

Изменение 17
Член 22 a (нов)

Член 22а
Доклад до Европейския парламент и 

до Съвета
1. Не по-късно от пет години след 
влизане в сила на настоящия 
регламент Комисията представя 
доклад до Европейския парламент и 
до Съвета.
2. Докладът включва, по-специално, 
преглед на опита, придобит при 
прилагане на настоящия регламент.
3. Ако е удачно, докладът се 
придружава от съответните 
предложения. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Veterinary medicinal products used for the therapeutic treatment and the welfare of animals, 
which are destined for human consumption, may give rise to residues of such products in 
food-producing animals.1 In order to ensure public health and consumer safety, a risk 
assessment2 of the safety limit of residues of all pharmacologically active substances 
contained in veterinary products has to be carried out.3 Existing Council Regulation 2377/90 
lays down that maximum residue limits (MRLs) be established for all such active substances, 
where appropriate.

The Commission's proposal to repeal Regulation 2377/90 seeks to resolve the difficulties 
encountered in the application of this existing legislation. It proposes much needed alternative 
ways to achieve a high level of consumer protection, coupled with the continued availability 
and development of veterinary medicinal products for the European market and good 
functioning of the intra- and extra- Community trade in food of animal origin.  As the ultimate 
goal is human health protection, a more consistent approach is required for the risk analysis 
and control of residues of pharmacologically active substances, which may appear in food 
produced in or imported into the European Union.

Problems with the current legislation for the setting of MRLs:

The Commission rightly points out that the current legislation has led to a serious decrease in 
veterinary medicines "to an extent that creates adverse effects for public and animal health 
and animal welfare". The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) of 
the European Medicines Agency (EMEA), agree that there are an insufficient number of 
medicinal products available for the therapeutic treatment and welfare of animals. This is 
particularly alarming for certain minor use and minor species such as sheep and horses, bees 
and fish. As a result of this, there is a major deficiency of authorised medicines and the "off-
label" use of products is increasing, which may jeopardise effective residue control with 
serious implications for consumer safety. There is also serious concern within the veterinary 
profession at the increasing therapeutic void resulting from the loss of essential substances 
with the added risks for animal health and welfare, which may also compromise the safe 
supply of animal protein for the human food chain.

Other problems that arise with Regulation 2377/90:

 International standards supported by the EU cannot be included in Community 
legislation without a new scientific assessment by the European Medicines Agency.

 Control services of Member States have no points of reference in particular for 
substances detected in food from third countries.

 The current legislation is hard to follow.

                                               
1 This proposed repeal Regulation of the procedure on maximum residue levels defines food producing animals 
as "animals bred, raised, kept, slaughtered or harvested specifically for the purpose of the producing food."
2 Risk assessment is a science-based approach; the purpose is the assessment of the known or potential adverse 
effects on health from exposure to food-borne hazards, in this case human exposure to veterinary drug residues.
3 This is in accordance with the existing legislation Council Regulation EEC No 2377/90.
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The proposed solution:

The proposal for repeal of Regulation 2377/90 addresses the shortcomings of the current 
situation by amending the existing legal framework on MRLs while leaving in place the 
overall system of setting MRLs based on scientific assessment. The main changes proposed 
are to:

 Make the assessment of possibilities for extrapolation1 a compulsory part of the overall 
scientific assessment and create a legal basis for the Commission to lay down the 
principles for applying extrapolation. This will encourage the development of drugs to 
cover minor food-producing animals and thereby diminish the risk to public health from 
"off-label" use of drugs. It will also reduce the development costs of new drugs without 
changing the existing high safety margins for public health.

 Introduce an obligation to adapt Community legislation to include MRLs set at Codex 
Alimentarius2 with the support of the EU, thus reducing additional and unnecessary 
assessments.

 Create a specific legal framework to set MRLs for pharmacologically active substances 
not intended to be authorised as veterinary medicines, in particular for control purposes 
and for imported food. To achieve this, the proposal ensures Minimum Required 
Performance limits (MRPLs)3 (control tools based on expert advice that are used as 
reference points for action at border inspection) are based on a sounder legal footing 
thus improving consumer protection and the functioning of the Single Market.

 Rearrange the sequence of articles in order to create a logical structure, differentiating in 
particular risk assessment from risk management provisions, to comply with the 
objective of "Better Regulation."

 Integrate into this proposed regulation the rules (MRLs, conditions of use, prohibitions) 
relating to individual substances, which are currently in 4 annexes of the current 
Regulation - again part of Better Regulation and simplification.

Despite the missed opportunity for greater consolidation of the relevant existing legislation, I 
very much welcome the proposed solution to ensure greater protection of human health and 
greater availability of veterinary medicines, seeing it as a long-overdue improvement in the 
current system for the setting of MRLs. The amendments I have proposed are mainly for 
clarification and do not intend to substantially modify the Commission proposal.

                                               
1 i.e. whereby under certain conditions the MRL fixed for a substance for one or more species can be applied to 
additional species without the need to replicate the fundamental scientific research. For example, foodstuff 
foodstuff:  sheep muscle to sheep kidney and species  species:  sheep to goats.
2 The Codex Alimentarius Commission of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) 
and the World Health Organisation (WHO), develops food standards, guidelines and related texts such as codes 
of practice under the Joint FAO/WHO Food Standards Programme.
3 MRPLs were first introduced in Commission Decision 2005/34/EC laying down harmonised standards for the 
testing for certain residues in products of animal origin imported from third countries.
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