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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsprocedurer for 
fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme 
stoffer i animalske fødevarer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/90
(KOM(2007)0194 – C6–0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0194),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0113/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 152, stk. 4, litra b),

Begrundelse

Det er kun berettiget med to retsgrundlag, hvis et af de to formål med en retsakt ikke er 
underordnet det andet. I dette tilfælde er folkesundheden tydeligvis det dominerende formål 
(se betragtning 26), hvilket gør artikel 37 uvæsentlig og endda overflødig som retsgrundlag.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 5

(5) Det fremgår af den offentlige høring, 
der blev gennemført af Kommissionen i 
2004, og Kommissionens bedømmelse af 
de indhøstede erfaringer, at det er 
nødvendigt at ændre procedurerne for 
fastsættelse af maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, samtidig med at den 
generelle ordning for fastsættelse af 
sådanne grænseværdier opretholdes. 

(5) Det fremgår af Europa-Parlamentets 
beslutning af 3. maj 2001 om udbuddet af 
veterinærlægemidler 1, af den offentlige 
høring, der blev gennemført af 
Kommissionen i 2004, og af 
Kommissionens bedømmelse af de 
indhøstede erfaringer, at det er nødvendigt 
at ændre procedurerne for fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, samtidig med at den 
generelle ordning for fastsættelse af 
sådanne grænseværdier opretholdes.
1 EFT C 27 E af 31.1.2002, s. 80.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10

(10) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 882/2004 af 
29. april 2004 om offentlig kontrol med 
henblik på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes, er der fastsat generelle 
bestemmelser om kontrol af fødevarer i 
Fællesskabet samt definitioner på dette 
område. Disse definitioner bør gælde i 
forbindelse med lovgivningen om 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer.

(10) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 882/2004 af 
29. april 2004 om offentlig kontrol med 
henblik på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes, er der fastsat generelle 
bestemmelser om kontrol af fødevarer i 
Fællesskabet samt definitioner på dette 
område. Disse definitioner bør gælde i 
forbindelse med lovgivningen om 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer. Det bør opprioriteres 
at påvise anvendelsen af forbudte stoffer, 
og en del af prøverne bør udvælges i 
henhold til risikoanalyseprincipper.

Ændringsforslag 4
Artikel 4, stk. 2

2. Den videnskabelige risikovurdering og 
risikostyringsanbefalingerne har til formål 
at sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og samtidig at sørge 

2. Den videnskabelige risikovurdering og 
risikostyringsanbefalingerne har til formål 
at sikre et højt niveau for beskyttelse af 
menneskers sundhed og samtidig at sørge 
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for, at menneskers sundhed og dyrs
sundhed og velfærd ikke påvirkes negativt 
af det utilstrækkelige udbud af egnede 
veterinærlægemidler. 

for, at menneskers sundhed og dyrs 
sundhed og velfærd ikke påvirkes negativt 
af det utilstrækkelige udbud af egnede 
veterinærlægemidler. Sådanne 
anbefalinger bør tage hensyn til 
videnskabeligt arbejde udført af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 
og det bør ske på grundlag af 
samarbejdsdokumenter. 

Ændringsforslag 5
Artikel 7, litra c

c) hvorvidt der bør fastsættes en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer eller en foreløbig 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof i veterinærlægemidler, for 
hvilket man har fundet 
restkoncentrationer i en bestemt animalsk 
fødevare, hvad denne 
maksimalgrænseværdi bør være, og om 
nødvendigt betingelser eller restriktioner 
for brugen af det pågældende stof 

c) hvorvidt der bør fastsættes en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer eller en foreløbig 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof i veterinærlægemidler, hvad 
denne maksimalgrænseværdi bør være, og 
om nødvendigt betingelser eller 
restriktioner for brugen af det pågældende 
stof 

Begrundelse

Bør udelades, da det er unødvendigt. Denne udeladelse har ingen følgevirkninger for tekstens 
indhold.

Ændringsforslag 6
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

For veterinærmedicinske lægemidler, for 
hvilke der ikke er fastsat en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer for enhovede dyr, som 
hverken er omfattet af bilag IV til 
forordning (EØF) nr. 2377/90 eller af 
denne forordnings artikel 13, stk. 2, og 
som anvendes "off-label" og i henhold til 
"kaskademodellens" bestemmelser og 
ikke anvendes intramuskulært eller 
subkutant, skal der være en nominel 
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udfasningsperiode på seks måneder. 

Begrundelse

Der er et presserende behov for at rationalisere bestemmelserne med hensyn til 
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i enhovede dyr med henblik på at beskytte 
deres sundhed og velfærd uden permanent at trække dem ud af fødevarekæden og uden at 
påføre forbrugerne nogen risiko. Enhovede dyr bør behandles med det bedste, den moderne 
videnskab kan tilbyde. I henhold til sagkyndigt evalueret forskning vil der ikke være nogen 
restkoncentrationer fra f.eks. oralt eller intravenøst anvendte midler tilbage i muskelkød efter 
seks måneder, hvilket giver en stor tidsmæssig sikkerhedsmargin. 

Ændringsforslag 7
Artikel 7, stk. 1 b (nyt)

For anvendelse af lægemidler, der 
indeholder farmakologisk virksomme 
stoffer, der hverken er opført på listen 
over væsentlige stoffer eller på 
positivlisten for enhovede dyr samt 
hverken anvendes intramuskulært eller 
subkutant, skal der være en nominel 
udfasningsperiode på seks måneder. 

Begrundelse

Der er et presserende behov for at rationalisere bestemmelserne med hensyn til 
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i enhovede dyr med henblik på at beskytte 
deres sundhed og velfærd uden permanent at trække dem ud af fødevarekæden og uden at 
påføre forbrugerne nogen risiko. Enhovede dyr bør behandles med det bedste, den moderne 
videnskab kan tilbyde. I henhold til sagkyndigt evalueret forskning vil der ikke være nogen 
restkoncentrationer fra f.eks. oralt eller intravenøst anvendte midler tilbage i muskelkød efter 
seks måneder, hvilket giver en stor tidsmæssig sikkerhedsmargin. 

Ændringsforslag 8
Artikel 8, stk. 2

2. Agenturet sikrer, at udvalget afgiver 
udtalelse senest 210 dage efter 
modtagelsen af en gyldig ansøgning, jf. 
artikel 3 og stk. 1 i denne artikel. Hvis 
agenturet inden for en bestemt periode 
anmoder om supplerende oplysninger om 
det pågældende stof, suspenderes denne 
frist, indtil de pågældende oplysninger er 

2. Agenturet sikrer, at udvalget afgiver 
udtalelse senest 210 dage efter 
modtagelsen af en gyldig ansøgning, jf. 
artikel 3 og stk. 1 i denne artikel. Hvis og 
når agenturet inden for en bestemt periode 
anmoder om supplerende oplysninger om 
det pågældende stof, suspenderes denne 
frist, indtil de pågældende oplysninger er 
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indgivet. indgivet. 

Begrundelse

Dette ændringsforslag tydeliggør teksten.

Ændringsforslag 9
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1

2. Kommissionen vedtager i samråd med 
agenturet regler vedrørende anvendelsen af 
en maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer, der er fastsat for en 
bestemt fødevare, i forbindelse med en 
anden fødevare fra samme art, eller som er 
fastsat for en eller flere bestemte arter, i 
forbindelse med andre arter, jf. artikel 5. 
Disse regler bestemmer, hvordan og under 
hvilke omstændigheder videnskabelige 
data om restkoncentrationer i en bestemt 
fødevare eller i en eller flere bestemte arter 
kan anvendes til fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer i andre fødevarer eller 
arter.

2. Kommissionen vedtager i samråd med 
agenturet og interesserede parter regler 
vedrørende anvendelsen af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer, der er fastsat for en 
bestemt fødevare, i forbindelse med en 
anden fødevare fra samme art, eller som er 
fastsat for en eller flere bestemte arter, i 
forbindelse med andre arter, jf. artikel 5. 
Disse regler bestemmer, hvordan og under 
hvilke omstændigheder videnskabelige 
data om restkoncentrationer i en bestemt 
fødevare eller i en eller flere bestemte arter 
kan anvendes til fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer i andre fødevarer eller 
arter.

Begrundelse

Samråd med berørte parter hører til standardpraksis i Kommissionens politik for bedre 
lovgivning.

Ændringsforslag 10
Artikel 13, stk. 3

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed som følge af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10 eller som følge af 
Fællesskabets stemmeafgivelse i Codex 
Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 

3. Der fastsættes en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, hvis det anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed som følge af en 
udtalelse fra agenturet i henhold til artikel 
4, 9 eller 10 eller som følge af 
Fællesskabets delegations stemmeafgivelse 
i Codex Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
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restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel. I 
sidstnævnte tilfælde er en yderligere 
vurdering fra agenturet ikke påkrævet. 

restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof, som er bestemt til 
anvendelse i et veterinærlægemiddel. I 
sidstnævnte tilfælde er en yderligere 
vurdering fra agenturet ikke påkrævet.

Begrundelse
Dette ændringsforslag tydeliggør teksten. 

Ændringsforslag 11
Artikel 13, stk. 4, afsnit 1

4. Der kan fastsættes en foreløbig 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof i tilfælde, hvor de 
videnskabelige data er ufuldstændige, 
forudsat at der ikke er grund til at antage, 
at restkoncentrationer af det pågældende 
stof inden for den foreslåede grænse udgør 
en sundhedsfare for mennesker.

4. Der kan fastsættes en foreløbig
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer af et farmakologisk 
virksomt stof i tilfælde, hvor de 
videnskabelige data er ufuldstændige, 
forudsat at der ikke er grund til at antage, 
at restkoncentrationer af det pågældende 
stof inden for den foreslåede grænse udgør 
en sundhedsrisiko for mennesker.

Begrundelse

"Risiko" er en mere passende ordlyd; hvis denne ændring vedtages, finder den anvendelse på 
hele teksten.

Ændringsforslag 12
Artikel 13, stk. 6, litra a

a) hvis enhver anvendelse af det 
farmakologisk virksomme stof på dyr 
bestemt til fødevareproduktion udgør en 
sundhedsfare for mennesker

a) hvis enhver anvendelse af det 
farmakologisk virksomme stof på dyr 
bestemt til fødevareproduktion udgør en 
sundhedsrisiko for mennesker

Begrundelse

Se ændring til artikel 13, stk. 4, afsnit 1.

Ændringsforslag 13
Artikel 14, stk. 1, afsnit 1

1. Med henblik på den i artikel 13 
omhandlede klassifikation udarbejder 
Kommissionen et udkast til forordning 

1. Med henblik på den i artikel 13 
omhandlede klassifikation udarbejder 
Kommissionen et udkast til forordning 
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senest 30 dage efter modtagelsen af 
agenturets udtalelse, jf. artikel 4, artikel 9, 
stk. 1, eller artikel 10. Kommissionen 
udarbejder også et udkast til forordning 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
resultatet af Fællesskabets stemmeafgivelse 
i Codex Alimentarius for fastsættelse af en 
maksimalgrænseværdi for 
restkoncentrationer, jf. artikel 13, stk. 3. 

senest 30 dage efter modtagelsen af 
agenturets udtalelse, jf. artikel 4, artikel 9, 
stk. 1, eller artikel 10. Kommissionen 
udarbejder også et udkast til forordning 
senest 30 dage efter modtagelsen af 
resultatet af Fællesskabets delegations 
stemmeafgivelse i Codex Alimentarius for 
fastsættelse af en maksimalgrænseværdi 
for restkoncentrationer, jf. artikel 13, stk. 3.

Begrundelse
Se ændring til artikel 13, stk. 3.

Ændringsforslag 14
Artikel 15

Agenturet rådfører sig med EF-
referencelaboratorier, som er udpeget af 
Kommissionen til laboratorieanalyse af 
restkoncentrationer i henhold til forordning 
(EF) nr. 882/2004, vedrørende egnede 
analysemetoder til påvisning af 
restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer i henhold til artikel 13. 
Agenturet stiller de pågældende metoder til 
rådighed for de EF-referencelaboratorier 
og nationale referencelaboratorier, der er 
udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 
882/2004.

Agenturet rådfører sig med EF-
referencelaboratorier, som er udpeget af 
Kommissionen til laboratorieanalyse af 
restkoncentrationer i henhold til forordning 
(EF) nr. 882/2004, vedrørende egnede 
analysemetoder til harmoniseret 
prøvetagning til påvisning af 
restkoncentrationer af farmakologisk 
virksomme stoffer, for hvilke der er fastsat 
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer i henhold til artikel 13. 
Agenturet stiller de pågældende metoder til 
rådighed for de EF-referencelaboratorier 
og nationale referencelaboratorier, der er 
udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 
882/2004.

Ændringsforslag 15
Artikel 17, stk. 1, afsnit 3

Referencegrundlaget for tiltag revurderes
regelmæssigt på baggrund af den 
teknologiske udvikling.

Referencegrundlaget for tiltag revurderes 
på baggrund af enhver ny oplysning om 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
fødevarekæden.

Begrundelse

Beskyttelse af menneskers sundhed og fødevarekæden, ikke analytisk udvikling, bør være 
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denne forordnings vigtigste mål. 

Ændringsforslag 16
Artikel 18, stk. 3, afsnit 1

3. Ved risikovurderingen tages der hensyn
til regler, som skal vedtages af 
Kommissionen i samråd med Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

3. Ved risikovurderingen tages der hensyn 
til regler, herunder også videnskabelige 
metoder, som skal vedtages af 
Kommissionen i samråd med Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

Begrundelse

Risikovurdering, som falder under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets 
ansvarsområde, vedrører videnskabelige vurderinger, metoder og procedurer.  Det er uklart, 
hvad der menes med regler. 

Ændringsforslag 17
Artikel 22 a (ny)

Artikel 22a
Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet
1. Kommissionen forelægger senest tre år 
efter denne forordnings ikrafttræden en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.
2. Rapporten skal navnlig indeholde en 
evaluering af erfaringerne med 
anvendelsen af denne forordning.
3. Rapporten ledsages om nødvendigt af 
passende forslag.
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BEGRUNDELSE

Anvendelse af veterinærmedicinske præparater med henblik på terapeutisk behandling af dyr 
og velfærd for dyr, der er bestemt til konsum for mennesker, kan forårsage 
restkoncentrationer af sådanne præparater i dyr bestemt til fødevareproduktion 1. For at sikre 
folkesundhed og forbrugersikkerhed er det nødvendigt at gennemføre en risikovurdering 2 af 
sikkerhedsgrænserne for restkoncentrationer af alle farmakologisk aktive stoffer i 
veterinærprodukter3. Rådets gældende forordning (EØF) nr. 2377/90 indeholder bestemmelser 
om, at der skal fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer for samtlige aktive 
stoffer, hvor det er hensigtsmæssigt. 

Kommissionens forslag om at ophæve forordning (EØF) nr. 2377/90 søger at løse de 
problemer, man er stødt på i forbindelse med anvendelsen af denne eksisterende lovgivning. 
Kommissionen foreslår stærkt tiltrængte alternative metoder til opnåelse af et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau samtidig med en fortsat sikring af udbuddet og udviklingen af 
veterinærlægemidler til det europæiske marked samt en velfungerende handel med animalske 
fødevarer medlemsstaterne imellem og med tredjelande. Da det ultimative mål er at beskytte 
menneskers sundhed, er det nødvendigt med en mere konsekvent tilgang til risikoanalyse og 
kontrol af restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som kan forekomme i 
fødevarer produceret i eller importeret til Den Europæiske Union. 

Problemer med den nuværende lovgivning for fastsættelse af maksimalgrænseværdier 
for restkoncentrationer:

Kommissionen påpeger med rette, at den nuværende lovgivning har ført til et alvorligt fald i 
veterinærlægemidler i en grad, der har negative virkninger for folkesundheden samt for dyrs 
sundhed og velfærd. Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMEA) Udvalg for 
Veterinærlægemidler (CVMP) er enig i, at der ikke udbydes et tilstrækkeligt antal lægemidler 
til terapeutisk behandling af dyr og til dyrevelfærd. Dette er især foruroligende, for så vidt 
angår mindre væsentlig anvendelse og mindre væsentlige arter som får og heste, bier og fisk. 
Som følge heraf er der betydelig mangel på godkendte lægemidler, og off-label-anvendelsen 
af andre produkter er øget, hvilket kan bringe den effektive kontrol med restkoncentrationer i 
fare med deraf følgende alvorlige konsekvenser for forbrugersikkerheden. Der hersker også 
alvorlig bekymring blandt dyrlæger over det stadig større behandlingsmæssige tomrum, der er 
et resultat af tabet af vigtige stoffer, med deraf følgende forøgede risici for dyresundhed og -
velfærd, hvilket også kan bringe den sikre forsyning med animalske proteiner til den 
menneskelige fødevarekæde i fare.

Andre problemer i forbindelse med forordning 2377/90:

                                               
1 Den foreslåede forordning til ophævelse af proceduren for maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer 
definerer dyr bestemt til fødevareproduktion som "dyr, der avles, opdrættes, holdes, slagtes eller udtages 
specifikt med henblik på fødevareproduktion".
2 Risikovurdering er en videnskabeligt baseret metode; formålet er at få en vurdering af kendte eller mulige 
negative sundhedsvirkninger ved, at man udsættes for en fødevarebåren fare, i dette tilfælde ved, at mennesker 
udsættes for restkoncentrationer fra veterinærlægemidler. 
3 Dette er i overensstemmelser med gældende lovgivning i Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90.
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 internationale standarder, som EU støtter, kan ikke medtages i 
fællesskabslovgivningen, uden at Det Europæiske Lægemiddelagentur skal foretage en 
ny videnskabelig vurdering

 medlemsstaternes kontroltjenester har ikke noget referencegrundlag, især for stoffer, 
der påvises i fødevarer fra tredjelande

 det er vanskeligt at forstå den gældende lovgivning.

Løsningsforslag:

Den foreslåede ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/90 løser problemerne i forbindelse 
med den nuværende situation ved, at den ændrer den eksisterende retlige ramme for 
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, samtidig med at den generelle ordning for 
fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer på grundlag af en 
videnskabelig vurdering stadig gælder. De vigtigste af de foreslåede ændringer er:

 at gøre vurderingen af mulighederne for ekstrapolering1 til en obligatorisk del af den 
generelle videnskabelige vurdering og skabe et retsgrundlag, der gør det muligt for 
Kommissionen at fastlægge principperne for ekstrapolering. Dette vil fremme 
udviklingen af lægemidler til mindre væsentlige dyr bestemt til fødevareproduktion og 
derved mindske risikoen for folkesundheden forårsaget af off-label-anvendelse af 
lægemidler. Det reducerer også omkostningerne til udvikling af nye lægemidler uden at 
ændre de nuværende høje sikkerhedsmarginer for folkesundheden

 at gøre det til en forpligtelse at medtage maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, som er fastsat af Codex Alimentarius2 med EU's støtte, i 
fællesskabslovgivningen, for således at minimere yderligere og unødvendige 
vurderinger 

 at skabe en specifik retlig ramme til fastsættelse af maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, der ikke skal godkendes som 
veterinærlægemidler, særlig med henblik på kontrol og importerede fødevarer. For at 
opnå dette sikrer forslaget, at minimumsgrænser for analysemetoders ydeevne (MRPL)3

(kontrolinstrumenter baseret på eksperters rådgivning, som anvendes som 
referencegrundlag for foranstaltninger i forbindelse med grænsekontrol) har et sundere 
retsgrundlag og forbedrer på den måde forbrugerbeskyttelsen og det indre markeds 
funktion.

                                               
1 Hvorved en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer fastsat for et stof for en eller flere arter i visse 
tilfælde kan anvendes på yderligere arter, uden at der er behov for at gentage den grundlæggende videnskabelige 
undersøgelse.
2 Codex Alimentarius-udvalget nedsat af FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udvikler fødevarestandarder, retningslinjer og lignende tekster som 
f.eks. retningslinjer for god praksis udviklet inden for rammerne af det fælles FAO/WHO-program for 
fødevarestandarder. 
3 MRPL blev oprindeligt introduceret i Kommissionens beslutning 2005/34/EF om harmoniserede standarder for 
analyse af animalske produkter, som indføres fra tredjelande, for visse restkoncentrationer.  



PR\698558DA.doc 15/15 PE396.683v03-00

DA

 at ændre rækkefølgen af artiklerne for at opnå en logisk struktur, hvor der bl.a. skelnes 
mellem bestemmelser om risikovurdering og om risikostyring, med henblik på at 
opfylde formålet om bedre lovgivning.

 at samle bestemmelserne om de enkelte stoffer (maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, betingelser for brug, forbud), som i dag findes i 4 bilag til den 
gældende forordning, i denne foreslåede forordning, hvilket også bidrager til bedre 
lovgivning og forenkling.

På trods af den forpassede mulighed for øget konsolidering af den relevante eksisterende 
lovgivning, hilser ordføreren den foreslåede løsning til sikring af større beskyttelse af 
menneskers sundhed og større udbud af veterinærlægemidler overordentligt velkommen, idet 
hun ser den som den alt for længe ventede forbedring af den nuværende system til fastsættelse 
af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. De ændringer, ordføreren har foreslået, 
tjener hovedsageligt tydeliggørelse, de har ikke til formål at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad.
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