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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
                většina odevzdaných hlasů
     **I Postup spolupráce (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
                společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 

                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postup 
Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách 
živočišného původu a zrušuje se nařízení (EHS) č. 2377/90
(KOM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0194),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0113/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Právní východisko 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

Odůvodnění

Dvojí právní základ je opodstatněný  pouze tehdy, mají-li oba cíle právního aktu rovnocenný 
význam. Veřejné zdraví v  tomto případě představuje jasně dominantní cíl (viz bod 
odůvodnění 26), a proto je článek 37 jakožto právní základ nepodstatný, ba dokonce 
nadbytečný. 
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5

5) Z veřejné konzultace, kterou Komise 
provedla v roce 2004, a z vyhodnocení 
získaných zkušeností vyplývá, že je 
nezbytné změnit postupy pro stanovení 
maximálních limitů reziduí a současně 
zachovat celkový systém stanovení těchto 
limitů. 

5) Z usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 3. května 2001 o dostupnosti 
veterinárních léčivých přípravků1 , 
z veřejné konzultace, kterou Komise 
provedla v roce 2004, a z vyhodnocení 
získaných zkušeností vyplývá, že je 
nezbytné změnit postupy pro stanovení 
maximálních limitů reziduí a současně 
zachovat celkový systém stanovení těchto 
limitů.
1 Úř. věst. C 27 E, 31.1.2002, s. 80.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 10

10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za 
účelem ověření dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin a 
pravidel o zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínkách zvířat stanoví 
obecná pravidla pro kontrolu potravin 
v Evropském společenství a uvádí definice 
pro tuto oblast. Je vhodné, aby se tyto 
definice použily pro účely právních 
předpisů pro maximální limity reziduí.

10) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za 
účelem ověření dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin a 
pravidel o zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínkách zvířat stanoví 
obecná pravidla pro kontrolu potravin 
v Evropském společenství a uvádí definice 
pro tuto oblast. Je vhodné, aby se tyto 
definice použily pro účely právních 
předpisů pro maximální limity reziduí.
Přednostně by mělo být odhalováno 
používání zakázaných látek a část vzorků 
by měla být vybírána podle zásad 
posuzování rizik.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 odst. 2

2. Cílem vědeckého posouzení rizik a 
doporučení pro řízení rizika je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a 
současně zaručit, aby neměl nedostatek 
vhodných veterinárních léčivých přípravků 
negativní dopad na zdraví lidí a na zdraví a 

2. Cílem vědeckého posouzení rizik a 
doporučení pro řízení rizika je zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a 
současně zaručit, aby neměl nedostatek 
vhodných veterinárních léčivých přípravků 
negativní dopad na zdraví lidí a na zdraví a 
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dobré životní podmínky zvířat. dobré životní podmínky zvířat. Tato 
doporučení by měla zohlednit všechny 
příslušné vědecké poznatky Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin formou 
dohod o spolupráci.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 7 písm. c)

c) toho, zda by měly být stanoveny 
maximální limity reziduí nebo prozatímní 
maximální limity reziduí pro 
farmakologicky účinné látky ve 
veterinárních léčivých přípravcích, jejichž 
rezidua byla nalezena v konkrétních 
potravinách živočišného původu, nebo 
nikoli, hladina těchto maximálních limitů 
reziduí a případně podmínky a zákazy 
použití daných látek; 

c) toho, zda by měly být stanoveny 
maximální limity reziduí nebo prozatímní 
maximální limity reziduí pro 
farmakologicky účinné látky ve 
veterinárních léčivých přípravcích, nebo 
nikoli, hladina těchto maximálních limitů 
reziduí a případně podmínky a zákazy 
použití daných látek; 

Odůvodnění

Tato část by měla být vypuštěna, protože je nadbytečná. Úprava nemá vliv na obsah textu.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 7 odst. 1 a (nový)

Pro veterinární léčivé přípravky bez 
maximálního limitu reziduí pro čeleď 
koňovitých, které nejsou uvedeny v příloze 
IV nařízení (EHS) č. 2377/90 nebo v čl. 
13 odst. 2 tohoto nařízení, a které jsou 
předepisovány bez registrace a v důsledku 
předchozí nevhodné léčby (tzv. preskripční 
kaskáda) a nejsou podávány 
intramuskulárně ani subkutánně, je 
stanovena šestiměsíční ochranná lhůta. 

Odůvodnění

V zájmu ochrany zdraví a dobrých životních podmínek koňovitých, je nezbytně nutné 
zdokonalit příslušná ustanovení týkající se maximálních limitů reziduí, aniž by jejich produkty 
bylo třeba neustále stahovat z potravního řetězce a aniž by představovaly riziko pro 
spotřebitele. Při péči o koňovité by měly být využívány nejmodernější vědecké poznatky. 
Ověřené vědecké výsledky jasně ukazují, že rezidua z léčiv, která jsou podávána např. orálně 
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nebo intravenózně, nejsou ve svalovině přítomna po šesti měsících, což umožní zajistit vysoké 
bezpečnostní limity. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 7 odst. 1b (nový)

Pro užívání léčivých přípravků 
obsahujících farmakologicky účinné 
látky, které nejsou na seznamu 
„základních“ ani „pozitivních“ látek pro 
čeleď koňovitých a nejsou podávány 
intramuskulárně ani subkutánně, bude 
stanovena šestiměsíční ochranná lhůta. 

Odůvodnění

V zájmu ochrany zdraví a dobrých životních podmínek koňovitých, je nezbytně nutné 
zdokonalit příslušná ustanovení týkající se maximálních limitů reziduí, aniž by jejich produkty 
bylo třeba neustále stahovat z potravního řetězce a aniž by představovaly riziko pro 
spotřebitele. Při péči o koňovité by měly být využívány nejmodernější vědecké poznatky. 
Ověřené vědecké výsledky jasně ukazují, že rezidua z léčiv, která jsou podávána např. orálně 
nebo intravenózně, nejsou ve svalovině přítomna po šesti měsících, což umožní zajistit vysoké 
bezpečnostní limity. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 8 odst. 2

2. Agentura zajistí, aby bylo stanovisko 
výboru vydáno do 210 dní po obdržení 
platné žádosti v souladu s článkem 3 a 
odstavcem 1 tohoto článku. Tato lhůta 
bude přerušena, pokud si agentura vyžádá 
předložení doplňkových informací o dané 
látce v určité časové lhůtě, a to až do doby, 
kdy jsou požadované doplňkové informace 
předloženy. 

2. (Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.).

Pozměňovací návrh 9
Čl. 12 odst. 2 pododstavec 1
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2. Komise po konzultaci s agenturou 
schválí pravidla použití maximální hodnoty 
reziduí konkrétních potravin pro jiné 
potraviny pocházející ze stejných druhů 
nebo jednoho nebo několika konkrétních 
druhů pro jiné druhy, jak je uvedeno 
v článku 5. Tato pravidla upřesňují, jak a 
za jakých okolností mohou být vědecké 
údaje o reziduích v konkrétních 
potravinách nebo u jednoho nebo několika 
druhů použity ke stanovení maximálních 
limitů reziduí v jiných potravinách nebo u 
jiných druhů.

2. Komise po konzultaci s agenturou a 
zainteresovanými stranami schválí 
pravidla použití maximální hodnoty reziduí 
konkrétních potravin pro jiné potraviny 
pocházející ze stejných druhů nebo 
jednoho nebo několika konkrétních druhů 
pro jiné druhy, jak je uvedeno v článku 5. 
Tato pravidla upřesňují, jak a za jakých 
okolností mohou být vědecké údaje o 
reziduích v konkrétních potravinách nebo u 
jednoho nebo několika druhů použity ke 
stanovení maximálních limitů reziduí 
v jiných potravinách nebo u jiných druhů.

Odůvodnění

Konzultace se zúčastněnými stranami je součástí standardního postupu Komise v rámci 
zdokonalení tvorby právních předpisů. 

Pozměňovací návrh 10
Čl. 13 odst. 3

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu
ochrany lidského zdraví, na základě 
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10 nebo na základě hlasování 
Společenství ve výboru Codex alimentarius 
pro stanovení maximálních limitů reziduí 
pro farmakologicky účinné látky používané 
ve veterinárních léčivých přípravcích. Ve 
druhém případě se nevyžaduje doplňkové 
posouzení agentury. 

3. Maximální limity reziduí se stanoví, 
pokud se to považuje za nezbytné v zájmu 
ochrany lidského zdraví, na základě 
stanoviska agentury v souladu s články 4, 9 
nebo 10 nebo na základě hlasování 
delegace Společenství ve výboru Codex 
alimentarius pro stanovení maximálních 
limitů reziduí pro farmakologicky účinné 
látky používané ve veterinárních léčivých 
přípravcích. Ve druhém případě se 
nevyžaduje doplňkové posouzení agentury.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží k upřesnění textu.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 13 odst. 4 pododstavec 1

4. Jsou-li vědecké údaje neúplné, mohou 
být pro farmakologicky aktivní látky 
stanoveny prozatímní maximální limity 
reziduí, pokud neexistují důvody k 

4. (Netýká se českého znění.)
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předpokladu, že navrhované hladiny 
reziduí daných látek představují riziko pro 
lidské zdraví.

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.) .

Pozměňovací návrh 12
Čl. 13 odst. 6 písm. a)

a) jakékoli použití farmakologicky 
účinných látek pro zvířata určená 
k produkci potravin představuje ohrožení 
lidského zdraví;

a) jakékoli použití farmakologicky 
účinných látek pro zvířata určená k 
produkci potravin představuje riziko pro 
lidské zdraví;

Odůvodnění

„Riziko“ je vhodnější termín. Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, bude se vztahovat na 
celý text.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 14 odst. 1 pododstavec 1

1. Pro účely klasifikace podle článku 13 
připraví Komise návrh nařízení do 30 dní 
od obdržení stanoviska agentury 
uvedeného ve článku 4, čl. 9 odst. 1 nebo 
článku 10. Komise rovněž připraví návrh 
nařízení do 30 dní po obdržení výsledku 
hlasování Společenství pro stanovení 
maximálních limitů reziduí ve výboru 
Codex alimentarius uvedeném v čl. 13 
odst. 3. 

1. Pro účely klasifikace podle článku 13 
připraví Komise návrh nařízení do 30 dní 
od obdržení stanoviska agentury 
uvedeného ve článku 4, čl. 9 odst. 1 nebo 
článku 10. Komise rovněž připraví návrh 
nařízení do 30 dní po obdržení výsledku 
hlasování delegace Společenství ve výboru 
Codex alimentarius pro stanovení 
maximálních limitů reziduí ve výboru 
Codex alimentarius uvedeném v čl. 13 
odst. 3.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 13 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 14
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Článek 15

Agentura konzultuje s referenčními 
laboratořemi Společenství pro laboratorní 
analýzy reziduí určenými Komisí podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 vhodné 
analytické metody zjišťování reziduí 
farmakologicky účinných látek, pro než 
byly maximální limity reziduí stanoveny 
v souladu s článkem 13. Agentura poskytne 
tyto metody referenčním laboratořím 
Společenství a národním referenčním 
laboratořím určeným podle nařízení (ES) č. 
882/2004.

Agentura konzultuje s referenčními 
laboratořemi Společenství pro laboratorní 
analýzy reziduí určené Komisí podle 
nařízení (ES) č. 882/2004 vhodné 
analytické metody pro jednotný odběr 
vzorků určených ke zjišťování reziduí 
farmakologicky účinných látek, pro než 
byly maximální limity reziduí stanoveny 
v souladu s článkem 13. Agentura poskytne 
tyto metody referenčním laboratořím 
Společenství a národním referenčním 
laboratořím určeným podle nařízení (ES) č. 
882/2004.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 17 odst. 1 pododstavec 1

Referenční hodnoty pro opatření se 
pravidelně revidují s ohledem na technický 
pokrok.

Referenční hodnoty pro opatření se revidují 
s ohledem na jakékoli nové údaje týkající 
se ochrany lidského zdraví a potravního 
řetězce.

Odůvodnění

Hlavním cílem tohoto nařízení by měla být ochrana lidského zdraví a potravního řetězce 
a nikoli analytický pokrok.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 18 odst. 3 pododstavec 1

3. Posouzení rizik přihlédne k pravidlům, 
jež má Komise přijmout po konzultaci s 
Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin.

3. Posouzení rizik přihlédne k pravidlům a 
vědeckým metodám, jež má Komise 
přijmout po konzultaci s Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin.

Odůvodnění

Posouzení rizik, jež přísluší Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, se týká vědeckého 
stanoviska a vědeckých metod a postupů. Není zřejmé, co se rozumí pod pojmem „pravidla“.
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Pozměňovací návrh 17
Článek 22a (nový)

Článek 22 a
Zpráva pro Evropský parlament a Radu

1. Komise nejpozději do tří let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.
2. Ve zprávě zhodnotí zejména zkušenosti 
nabyté při uplatňování tohoto nařízení.
3. Tato zpráva případně obsahuje vhodné 
návrhy. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Veterinární léčivé přípravky užívané pro léčbu a zlepšení životních podmínek zvířat, jež jsou 
určena k lidské spotřebě, mohou zvýšit obsah reziduí v produktech pocházejících z těchto 
zvířat.1 V zájmu ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti spotřebitelů je třeba vypracovat 
hodnocení rizik2 týkající se bezpečného množství reziduí všech farmakologicky účinných 
látek, které jsou obsaženy ve veterinárních přípravcích.3 Současné nařízení Rady 2377/90 
stanoví, že maximální limity reziduí budou určeny dle potřeby u všech účinných látek. 

Komise se snaží vyřešit nesnáze spojené s uplatňováním stávajících právních předpisů 
zrušením nařízení 2377/90. Navrhuje tolik potřebné alternativní způsoby, jak dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a jak současně zajistit, aby byly veterinární léčivé 
přípravky na evropském trhu nadále dostupné a aby obchod s potravinami živočišného 
původu hladce fungoval uvnitř i mimo Společenství. Jelikož hlavním cílem je ochrana 
lidského zdraví, je třeba více sladit posuzování rizik a kontroly reziduí farmakologicky 
účinných látek, které se mohou objevit v potravinách vyráběných v Evropské unii nebo v 
potravinách dovážených.

Problémy spojené se současnými právními předpisy pro stanovování maximálních 
limitů reziduí:

Komise oprávněně poukazuje na to, že stávající právní předpisy vedly k vážnému úbytku 
veterinárních léčiv v takovém rozsahu, že „došlo k nežádoucím dopadům na veřejné zdraví, 
zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat“. Výbor pro veterinární léčivé přípravky 
(CVMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) souhlasí s tím, že pro léčbu a 
zajištění dobrých životních podmínek zvířat není k dispozici dostatek léčiv. Tento problém je 
obzvláště alarmující u některých méně běžných způsobů jejich použití a u menšinových 
živočišných druhů, jako jsou ovce, koně, včely a ryby. Z tohoto důvodu není k dispozici 
dostatek schválených léků a vzmáhá se používání neregistrovaných přípravků, což může 
vážně ohrozit jak účinnost kontrol reziduí, tak i  bezpečnost spotřebitelů. Veterináři jsou 
kromě toho vážně znepokojeni rostoucím počtem případů neúčinné terapie v důsledku ztráty 
základních látek. Tím se zvyšují rizika pro zdravotní stav a dobré životní podmínky zvířat, 
což se může také negativně odrazit na bezpečném přísunu proteinů živočišného původu do 
potravin určených k lidské spotřebě.

Další problémy spojené s nařízením 2377/90:

                                               
1 Pro potřeby přezkoumání postupu, kterým se určují maximální limity reziduí, navržené nařízení definuje 
zvířata určená k produkci potravin jako „zvířata vykrmovaná, chovaná, držená, poražená nebo sebraná speciálně 
za účelem produkce potravin“.
2 Hodnocení rizik představuje vědecký přístup, jehož účelem je zhodnotit známé nebo potenciální negativní 
účinky na zdraví v důsledku požití závadných potravin, zde v dásledku lidské expozice reziduím veterinárních 
léčiv.
3 Tento požadavek je v souladu s platnými právními předpisy v nařízení Rady (EHS) č. 2377/90.
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 Mezinárodní normy podporované EU nemohou být začleněny do právních 

předpisů Společenství, aniž by Evropská agentura pro léčivé přípravky 

vypracovala nové vědecké posouzení.

 Kontrolní orgány členských států nemají žádné záchytné body, zejména pokud jde 
o látky zjištěné v potravinách pocházejících ze třetích zemí.

 Platné právní předpisy se obtížně dodržují.

Navržené řešení:

Návrh na zrušení nařízení 2377/90 řeší nynější nedostatky změnou stávajícího právního rámce 
pro maximální limity reziduí, přičemž ponechává celkový systém, v němž se maximální 
limity reziduí stanoví na základě vědeckého posouzení, nezměněn. Navrhují se tyto hlavní 
změny:

 Zavést posouzení možností extrapolace1 jako povinnou součást celkového vědeckého 
hodnocení a vytvořit právní základ, podle něhož Komise stanoví zásady pro provádění 
extrapolace. Tento postup podpoří vývoj léků pro drobná zvířata produkující potraviny 
a tak sníží riziko, které pro veřejné zdraví představuje používání neregistrovaných léčiv. 
Sníží se i náklady na vývoj nových léků, aniž se změní stávající vysoké bezpečnostní 
limity pro veřejné zdraví.

 Zavést povinnost přizpůsobit právní předpisy Společenství tak, aby do nich mohly být 
zavedeny maximální limity reziduí stanovené výborem Codex alimentarius2 za podpory 
EU, čímž se omezí další zbytečná hodnocení. 

 Vytvořit specifický právní rámec stanovující maximální limity reziduí pro 
farmakologicky účinné látky, jež nemají být registrovány jako veterinární léčiva, 
zejména pro účely kontroly a pro dovážené potraviny. V zájmu dosažení tohoto cíle jsou 
v návrhu určeny minimální požadované pracovní limity (MRPLs)3 (nástroje kontroly 
podle odborných pokynů, které se používají jako referenční hodnoty pro opatření při 
kontrolách na hranicích), které jsou založeny na vhodnějším právním základu, a tedy 
zlepšují ochranu spotřebitelů  a fungování jednotného trhu.

 Znovu uspořádat pořadí článků tak, aby vytvářely logickou strukturu, přičemž je třeba 
zejména rozlišit opatření pro posouzení rizik a opatření pro řízení rizika. Tato struktura 
by měla odrážet úsilí o „zdokonalení tvorby právních předpisů“.

 Spojit v navrženém nařízení pravidla (maximální limity reziduí, podmínky používání, 
zákazy) pro jednotlivé látky, jež se v současné době nacházejí ve čtyřech přílohách 
stávajícího nařízení, a to opět v rámci zdokonalení tvorby právních předpisů a jejich 
zjednodušení. 

                                               
1 Přičemž za určitých podmínek lze maximální limit reziduí, který byl stanoven pro látku určenou pro jeden nebo 
více živočišných druhů, použít na další druhy, aniž by bylo nutné opakovat základní vědecký výzkum.  
2 V rámci společného programu Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světové zdravotnické 
organizace (WHO) pro potravinové normy vypracovává Výbor Codex alimentarius zřízený při FAO a WHO 
normy, pokyny a související dokumenty, jako jsou např. kodexy chování. 
3 Limity MRPL se poprvé objevily v rozhodnutí Komise 2005/34/ES, kterým se stanoví harmonizované normy 
pro zkoušení některých reziduí v produktech živočišného původu dovezených ze třetích zemí.
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Navzdory zmeškané příležitosti lépe konsolidovat stávající právní předpisy v této oblasti vřele 
vítám navržené řešení, jež má zajistit lepší ochranu lidského zdraví a větší dostupnost 
veterinárních léčiv. Považuji ho však za velmi opožděné zlepšení současného systému pro 
stanovování maximálních limitů reziduí 
Předložené pozměňovací návrhy slouží především k vyjasnění textu a nemají návrh Komise 
zásadně měnit. 
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