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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön menettelyjen 
vahvistamisesta eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti 
vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi ja asetuksen (ETY) 
N:o 2377/90 kumoamisesta
(KOM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0194),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 37 artiklan sekä 
152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C6-0113/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 viite

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
37 artiklan ja 152 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,
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Perustelu

Kaksiosaisen oikeusperustan käyttö on perusteltua vain, jos toinen säädöksen kahdesta 
tavoitteesta ei ole toiseen nähden toissijainen. Tässä tapauksessa kansanterveys on selvästi 
hallitseva tavoite (ks. johdanto-osan 26 kappale), mikä tekee 37 artiklasta epäolennaisen ja 
jopa tarpeettoman oikeusperustan.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Komission vuonna 2004 toteuttaman 
julkisen kuulemisen ja saatujen 
kokemusten arvioinnin perusteella on 
käynyt tarpeelliseksi muuttaa jäämien 
enimmäismäärien vahvistamiseen 
käytettäviä menettelyjä, kuitenkin niin että 
määrien vahvistamiseen käytettävä yleinen 
järjestelmä pidetään ennallaan.

(5) Eläinlääkkeiden saatavuudesta 
3 päivänä toukokuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman1,
komission vuonna 2004 toteuttaman 
julkisen kuulemisen ja saatujen 
kokemusten arvioinnin perusteella on 
käynyt tarpeelliseksi muuttaa jäämien 
enimmäismäärien vahvistamiseen 
käytettäviä menettelyjä, kuitenkin niin että 
määrien vahvistamiseen käytettävä yleinen 
järjestelmä pidetään ennallaan.
1 EYVL C 27 E, 31.1.2002, s. 80.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön 
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien sääntöjen mukaisuuden 
varmistamiseksi suoritetusta virallisesta 
valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 
vahvistetaan yleiset säännöt Euroopan 
yhteisössä tehtävälle elintarvikevalvonnalle 
ja annetaan alaan liittyviä määritelmiä. 
Kyseisiä määritelmiä on asianmukaista 
käyttää myös jäämien enimmäismääriä 
koskevassa lainsäädännössä.

(10) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön 
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien sääntöjen mukaisuuden 
varmistamiseksi suoritetusta virallisesta 
valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 
vahvistetaan yleiset säännöt Euroopan 
yhteisössä tehtävälle elintarvikevalvonnalle 
ja annetaan alaan liittyviä määritelmiä. 
Kyseisiä määritelmiä on asianmukaista 
käyttää myös jäämien enimmäismääriä 
koskevassa lainsäädännössä. Etusijalle 
olisi asetettava kiellettyjen aineiden 
käytön havaitseminen, ja osa näytteistä 
olisi valittava riskianalyysiperiaatteen 
mukaisesti.
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Tarkistus 4
4 artiklan 2 kohta

2. Tieteellisellä riskinarvioinnilla ja 
riskinhallintasuosituksilla on pyrittävä 
varmistamaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu ja samalla myös se, 
ettei ihmisten terveydelle eikä eläinten 
terveydelle tai hyvinvoinnille aiheudu 
haittaa siitä, ettei saatavilla ole 
asianmukaisia eläinlääkkeitä.

2. Tieteellisellä riskinarvioinnilla ja 
riskinhallintasuosituksilla on pyrittävä 
varmistamaan ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu ja samalla myös se, 
ettei ihmisten terveydelle eikä eläinten 
terveydelle tai hyvinvoinnille aiheudu 
haittaa siitä, ettei saatavilla ole 
asianmukaisia eläinlääkkeitä. Näissä 
suosituksissa olisi yhteistyökirjeiden 
avulla otettava huomioon kaikki 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen asiaa 
koskevat tieteelliset havainnot.

Tarkistus 5
7 artiklan c alakohta

(c) tarve vahvistaa varsinainen tai 
väliaikainen jäämän enimmäismäärä 
eläinlääkkeessä käytettävälle 
farmakologisesti vaikuttavalle aineelle, 
jonka jäämiä on havaittu jossain tietyssä 
eläinperäisessä elintarvikkeessa, kyseisen 
jäämän enimmäismäärän taso, sekä 
tapauksen mukaan mahdolliset ehdot tai 
rajoitukset kyseisen aineen käytölle

(c) tarve vahvistaa varsinainen tai 
väliaikainen jäämän enimmäismäärä 
eläinlääkkeessä käytettävälle 
farmakologisesti vaikuttavalle aineelle, 
kyseisen jäämän enimmäismäärän taso, 
sekä tapauksen mukaan mahdolliset ehdot 
tai rajoitukset kyseisen aineen käytölle

Perustelu

Tämä lause olisi poistettava tarpeettomana. Poisto ei vaikuta tekstin sisältöön.

Tarkistus 6
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

Eläinlääketuotteiden, joilla ei ole jäämien 
enimmäismääriä hevoseläimiä varten ja 
jotka eivät sisälly asetuksen (ETY) 
N:o 2377/90 liitteeseen IV tai tämän 
asetuksen 13 artiklan 2 kohtaan ja joiden 
käyttö on "käyttöaiheesta poikkeavaa" ja 
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"kaskadiperiaatteen" mukaista ja joita ei 
anneta lihakseen tai ihonalaisesti, 
nimellinen varoaika on kuusi kuukautta.

Perustelu

Jäämien enimmäismääriä koskevia säännöksiä on kiireellisesti järkeistettävä hevoseläinten
osalta niiden terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi ilman pysyvää poistamista 
ravintoketjusta ja ilman kuluttajille aiheutuvaa riskiä. Hevoseläimiä olisi hoidettava 
parhaalla nykyaikaisen lääketieteen mahdollistamalla tavalla. Vertaisarvioidut tieteelliset 
tutkimukset osoittavat selvästi, että tällaisia jäämiä ei ilmenisi lihasten lihassa esim. suun 
kautta tai suonensisäisesti annettuna kuuden kuukauden kuluttua, jolloin mahdollistetaan 
pitkä turvamarginaali.

Tarkistus 7
7 artiklan 1 b kohta (uusi)

Sellaisten lääkkeiden, jotka sisältävät 
farmakologisesti vaikuttavia aineita, jotka 
eivät ole hevosten osalta "keskeisten" 
aineiden luettelossa tai "positiivilistalla" 
ja joita ei anneta lihakseen tai 
ihonalaisesti, nimellinen varoaika on 
kuusi kuukautta.

Perustelu

Jäämien enimmäismääriä koskevia säännöksiä on kiireellisesti järkeistettävä hevoseläinten 
osalta niiden terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi ilman pysyvää poistamista 
ravintoketjusta ja ilman kuluttajille aiheutuvaa riskiä. Hevoseläimiä olisi hoidettava 
parhaalla nykyaikaisen lääketieteen mahdollistamalla tavalla. Vertaisarvioidut tieteelliset 
tutkimukset osoittavat selvästi, että tällaisia jäämiä ei ilmenisi lihasten lihassa esim. suun 
kautta tai suonensisäisesti annettuna kuuden kuukauden kuluttua, jolloin mahdollistetaan 
pitkä turvamarginaali.

Tarkistus 8
8 artiklan 2 kohta

2. Lääkevirasto varmistaa, että komitean 
lausunto annetaan 210 päivän kuluessa 
siitä, kun 3 artiklan ja tämän artiklan 
1 kohdan mukainen asianmukainen 
hakemus on otettu vastaan. Jos
lääkevirasto pyytää toimittamaan 
asianomaisesta aineesta lisätietoja tietyn 

2. Lääkevirasto varmistaa, että komitean 
lausunto annetaan 210 päivän kuluessa 
siitä, kun 3 artiklan ja tämän artiklan 
1 kohdan mukainen asianmukainen 
hakemus on otettu vastaan. Kun ja jos
lääkevirasto pyytää toimittamaan 
asianomaisesta aineesta lisätietoja tietyn 
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ajan kuluessa, määräajan kuluminen 
keskeytetään, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu.

ajan kuluessa, määräajan kuluminen 
keskeytetään, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tekstiä.

Tarkistus 9
12 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Komissio vahvistaa lääkevirastoa 
kuultuaan säännöt, jotka koskevat tietyn 
elintarvikkeen osalta vahvistetun jäämän 
enimmäismäärän soveltamista samasta 
eläinlajista peräisin olevaan toiseen 
elintarvikkeeseen taikka yhden tai 
useamman eläinlajin osalta vahvistetun 
enimmäismäärän soveltamista muihin 
eläinlajeihin 5 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla. Säännöissä täsmennetään, miten ja 
missä olosuhteissa tietyssä elintarvikkeessa 
taikka yhdessä tai useammassa eläinlajissa 
esiintyviä jäämiä koskevia tieteellisiä 
tietoja voidaan käyttää perustana jäämien 
enimmäismäärän vahvistamiselle toisten 
elintarvikkeiden tai lajien osalta.

2. Komissio vahvistaa lääkevirastoa ja 
sidosryhmiä kuultuaan säännöt, jotka 
koskevat tietyn elintarvikkeen osalta 
vahvistetun jäämän enimmäismäärän 
soveltamista samasta eläinlajista peräisin 
olevaan toiseen elintarvikkeeseen taikka 
yhden tai useamman eläinlajin osalta 
vahvistetun enimmäismäärän soveltamista 
muihin eläinlajeihin 5 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Säännöissä 
täsmennetään, miten ja missä olosuhteissa 
tietyssä elintarvikkeessa taikka yhdessä tai 
useammassa eläinlajissa esiintyviä jäämiä 
koskevia tieteellisiä tietoja voidaan käyttää 
perustana jäämien enimmäismäärän 
vahvistamiselle toisten elintarvikkeiden tai 
lajien osalta.

Perustelu

Sidosryhmien kuuleminen kuuluu komission "paremman sääntelyn" politiikan 
vakiokäytäntöihin.

Tarkistus 10
13 artiklan 3 kohta

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana on 
4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto tai kun yhteisö on 
Codex Alimentariuksen yhteydessä 
järjestetyssä äänestyksessä puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista 

3. Jäämille vahvistetaan enimmäismäärä, 
jos se vaikuttaa olevan tarpeen ihmisten 
terveyden suojelemiseksi, kun perustana on 
4, 9 tai 10 artiklan mukaisesti annettu 
lääkeviraston lausunto tai kun yhteisön 
Codex Alimentarius -valtuuskunta on
äänestyksessä puoltanut jäämien 
enimmäismäärän vahvistamista sellaisen 



PE 396.683v03-00 10/15 PR\698558FI.doc

FI

sellaisen farmakologisesti vaikuttavan 
aineen osalta, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi eläinlääkkeessä. 
Jälkimmäisessä tapauksessa ei tarvita 
lääkeviraston tekemää lisäarviointia.

farmakologisesti vaikuttavan aineen osalta, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi 
eläinlääkkeessä. Jälkimmäisessä 
tapauksessa ei tarvita lääkeviraston 
tekemää lisäarviointia.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tekstiä.

Tarkistus 11
13 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

4. Farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
voidaan vahvistaa väliaikainen jäämien 
enimmäismäärä silloin, kun tieteelliset 
tiedot ovat puutteellisia, kunhan ei ole 
syytä olettaa, että kyseisen aineen jäämät 
aiheuttaisivat ehdotetulla tasolla vaaran
ihmisten terveydelle.

4. Farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 
voidaan vahvistaa väliaikainen jäämien 
enimmäismäärä silloin, kun tieteelliset 
tiedot ovat puutteellisia, kunhan ei ole 
syytä olettaa, että kyseisen aineen jäämät 
aiheuttaisivat ehdotetulla tasolla riskin
ihmisten terveydelle.

Perustelu

"Riski" on ilmauksena asianmukaisempi. Jos tarkistus hyväksytään, vastaava muutos tehdään 
kaikkialle tekstiin.

Tarkistus 12
13 artiklan 6 kohdan a alakohta

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
kaikkinainen käyttö elintarviketuotantoon 
käytettävissä eläimissä aiheuttaa vaaran
ihmisten terveydelle

(a) farmakologisesti vaikuttavan aineen 
kaikkinainen käyttö elintarviketuotantoon 
käytettävissä eläimissä aiheuttaa riskin
ihmisten terveydelle

Perustelu

Katso 13 artiklan 4 kohdan 1 alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 13
14 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Edellä 13 artiklassa tarkoitettua 
luokitusta varten komissio laatii 
asetusluonnoksen 30 päivän kuluessa siitä, 

1. Edellä 13 artiklassa tarkoitettua 
luokitusta varten komissio laatii 
asetusluonnoksen 30 päivän kuluessa siitä,
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kun 4 artiklassa, 9 artiklan 1 kohdassa tai 
10 artiklassa tarkoitettu lääkeviraston 
lausunto on otettu vastaan. Komissio laatii 
asetusluonnoksen 30 päivän kuluessa myös 
siitä, kun on otettu vastaan tulokset 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta Codex
Alimentariuksen yhteydessä järjestetystä
äänestyksestä, jossa yhteisö on puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista.

kun 4 artiklassa, 9 artiklan 1 kohdassa tai 
10 artiklassa tarkoitettu lääkeviraston 
lausunto on otettu vastaan. Komissio laatii 
asetusluonnoksen 30 päivän kuluessa myös 
siitä, kun on otettu vastaan tulokset 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta 
äänestyksestä, jossa yhteisön Codex 
Alimentarius -valtuuskunta on puoltanut 
jäämien enimmäismäärän vahvistamista.

Perustelu

Katso 13 artiklan 3 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 14
15 artikla

Lääkevirasto kuulee yhteisön 
vertailulaboratorioita, jotka komissio on 
asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti 
nimennyt jäämien laboratorioanalyyseja 
varten, asianmukaisista 
analyysimenetelmistä, joilla havaitaan 
sellaisten farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden jäämät, joille on vahvistettu 
jäämien enimmäismäärä 13 artiklan 
mukaisesti. Lääkevirasto toimittaa kyseiset 
menetelmät asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti nimetyille yhteisön ja 
kansallisille vertailulaboratorioille.

Lääkevirasto kuulee yhteisön 
vertailulaboratorioita, jotka komissio on 
asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti 
nimennyt jäämien laboratorioanalyyseja 
varten, yhdenmukaiseen näytteenottoon 
käytettävistä asianmukaisista 
analyysimenetelmistä, joilla havaitaan 
sellaisten farmakologisesti vaikuttavien 
aineiden jäämät, joille on vahvistettu 
jäämien enimmäismäärä 13 artiklan 
mukaisesti. Lääkevirasto toimittaa kyseiset 
menetelmät asetuksen (EY) N:o 882/2004 
mukaisesti nimetyille yhteisön ja 
kansallisille vertailulaboratorioille.

Tarkistus 15
17 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

Toiminnan viitearvoja on tarkasteltava 
säännöllisesti uudelleen teknologian 
edistymisen valossa.

Toiminnan viitearvoja on tarkistettava 
ihmisten terveyden ja ravintoketjun 
turvaamista koskevan uuden tiedon 
valossa.

Perustelu

Asetuksen ensimmäisenä tavoitteena olisi oltava analyyttisen edistymisen sijasta ihmisten 
terveyden suojelu.
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Tarkistus 16
18 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon 
säännöt, jotka komissio antaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan.

3. Riskinarvioinnissa on otettava huomioon 
säännöt, mukaan luettuna tieteelliset 
menetelmät, jotka komissio antaa
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
kuultuaan.

Perustelu

Elintarviketurvallisuusviranomaisen vastuulla oleva riskinarviointi kattaa tieteelliset 
näkemykset, menetelmät ja menettelyt. On epäselvää, mitä säännöillä tarkoitetaan.

Tarkistus 17
22 a artikla (uusi)

22 a artikla
Kertomus Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle
1. Komissio esittää viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
2. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti 
tämän asetuksen soveltamisesta saatuja 
kokemuksia.
3. Kertomukseen on tarvittaessa
sisällytettävä asiaa koskevia ehdotuksia.
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PERUSTELUT

Eläinten terapeuttisessa hoidossa ja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi käytettävistä 
eläinlääkinnällisistä tuotteista saattaa jäädä jäämiä ihmisten ravinnoksi tarkoitettuihin 
eläimiin1. Jotta ihmisten terveys ja kuluttajien turvallisuus voidaan varmistaa, kaikkien 
eläinperäisissä tuotteissa olevien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien riskit on 
arvioitava2 turvallisuuden takaamiseksi3. Nykyisessä neuvoston asetuksessa (ETY) 
N:o 2377/90 säädetään, että kaikille vaikuttaville aineille on tarvittaessa vahvistettava jäämien 
enimmäismäärät.

Komission ehdotuksessa asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamiseksi pyritään ratkaisemaan 
nykyisen lainsäädännön soveltamisen yhteydessä kohdatut vaikeudet. Siinä ehdotetaan 
kipeästi kaivattuja vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa kuluttajansuojelun korkea taso, turvataan 
Euroopan markkinoille tarkoitettujen eläinlääketuotteiden jatkuva saatavuus ja kehittäminen, 
ja mahdollistetaan eläinperäisten elintarvikkeiden kaupan moitteeton toiminta sekä yhteisössä 
että sen ulkopuolella. Koska päällimmäisenä tavoitteena on ihmisten terveyden suojelu, 
Euroopan unionissa tuotetuissa tai sinne tuoduissa elintarvikkeissa mahdollisesti esiintyvien 
farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien riskianalyysiä ja valvontaa varten tarvitaan 
johdonmukaisempi lähestymistapa.

Jäämien enimmäismääriä koskevasta nykyisestä lainsäädännöstä aiheutuvat ongelmat:

Komissio huomauttaa perustellusti, että nykyinen lainsäädäntö on johtanut eläinlääkkeiden 
vakavaan vähenemiseen "siinä määrin, että siitä on haittaa kansanterveydelle ja eläinten 
terveydelle ja hyvinvoinnille". Euroopan lääkeviraston (EMEA) eläinlääkekomitea katsoo,
että eläinten terapeuttiseen hoitoon ja niiden hyvinvoinnin turvaamista varten ei ole riittävästi 
lääketuotteita. Tilanne on erittäin hälyttävä tiettyjen vähemmän käytettyjen ja 
harvinaisempien lajien osalta (lampaat ja hevoset, mehiläiset ja kalat). Tämän tuloksena 
luvallisista lääkkeistä on vakava pula, ja lääkkeiden käyttöaiheesta poikkeava käyttö 
lisääntyy, mikä saattaa vaarantaa jäämien tehokkaan valvonnan ja vaikuttaa vakavasti 
kuluttajien turvallisuuteen. Eläinlääkintäalalla ollaan lisäksi vakavasti huolissaan siitä, että
keskeisten aineiden puute aiheuttaa laajenevan terapeuttisen tyhjiön, mikä lisää eläinten 
terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvia riskejä ja saattaa jopa vaarantaa eläinproteiinien 
turvallisen toimittamisen ihmisten ravinnoksi.

Muita asetuksesta (ETY) N:o 2377/90 aiheutuvia ongelmia:

 EU:n tukemia kansainvälisiä standardeja ei voida sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön 
ilman Euroopan lääkeviraston uutta tieteellistä arviointia.

                                               
1 Jäämien enimmäismääriä koskevan menettelyn kumoavassa asetusehdotuksessa määritellään 
"elintarviketuotantoon käytettävät eläimet" eläimiksi, "joita pidetään, kasvatetaan, hoidetaan, teurastetaan tai 
kerätään nimenomaan elintarvikkeiden tuottamiseksi".
2 Riskinarvioinnissa sovelletaan tieteeseen perustuvaa lähestymistapaa. Arvioinnissa pyritään kartoittamaan 
elintarvikkeista aiheutuville vaaroille altistumisesta – tässä tapauksessa ihmisten eläinlääkkeiden jäämille 
altistumisesta – johtuvat mahdolliset kielteiset vaikutukset.
3 Näin noudatetaan nykyistä lainsäädäntöä eli neuvoston asetusta (ETY) N:o 2377/90.
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 Jäsenvaltioiden valvontaelimillä ei ole viitearvoja erityisesti kolmansista maista 
tulevissa elintarvikkeissa havaittuja aineita varten.

 Nykyisen lainsäädännön hahmottaminen on hankalaa.

Ehdotettu ratkaisu:

Asetuksen 2377/90 kumoamista koskevalla säädösehdotuksella ratkaistaan nykytilanteen 
puutteet muuttamalla jäämien enimmäismääriä koskevia oikeudellisia puitteita siten, että 
tieteelliseen arviointiin perustuva jäämien enimmäismäärien yleinen vahvistamisjärjestely 
jätetään ennalleen. Tärkeimmät ehdotetut muutokset ovat seuraavat:

 Sisällytetään ekstrapolointimahdollisuuksien arviointi1 pakolliseksi osaksi yleistä 
tieteellistä arviointia ja luodaan oikeusperusta, jonka nojalla komissio voi vahvistaa 
ekstrapolointiin liittyvät periaatteet. Näin kannustetaan kehittämään lääkkeitä 
harvinaisemmille elintarviketuotantoon käytettäville eläimille ja vähennetään siten 
lääkkeiden käyttöaiheesta poikkeavasta käytöstä aiheutuvia ihmisen terveyttä koskevia 
riskejä. Näin kyetään myös alentamaan uusien lääkkeiden kehittämiskustannuksia 
muuttamatta nykyisiä ihmisten terveyttä koskevia tiukkoja turvallisuusmarginaaleja.

 Asetetaan velvoite, jonka mukaan yhteisön lainsäädäntöön on sisällytettävä ne jäämien 
enimmäismäärät, jotka Codex Alimentarius2 on vahvistanut EU:n tuella, ja vältetään 
siten uusia ja tarpeettomia arviointeja. 

 Luodaan erityiset oikeudelliset puitteet sille, että voidaan vahvistaa jäämien 
enimmäismäärät farmakologisesti vaikuttaville aineille, joita ei ole tarkoitus 
hyväksyttää eläinlääkkeinä; tämä koskee erityisesti valvontaa ja tuontielintarvikkeita.
Tätä varten ehdotuksella varmistetaan, että suorituskykyä koskevilla 
vähimmäisvaatimuksilla (MRPL)3 (asiantuntijoiden ohjeisiin perustuvat 
valvontavälineet, joita käytetään viitearvoina rajatarkastusten yhteydessä) on terveempi 
oikeudellinen pohja ja että ne siten parantavat kuluttajien suojelua ja 
yhteismarkkinoiden toimintaa.

 Muutetaan artiklojen järjestystä loogisen jäsentelyn parantamiseksi erityisesti siten, että 
erotetaan toisistaan riskinarviointia ja riskinhallintaa koskevat säännökset, mikä vastaa 
"paremman sääntelyn" tavoitteita.

 Kootaan ehdotettuun asetukseen yksittäisiä aineita koskevat säännöt (jäämien 
enimmäismäärät, käyttöehdot, kiellot), jotka tällä hetkellä ovat nykyisen asetuksen
neljässä liitteessä - jälleen "parempaa sääntelyä" ja yksinkertaistamista varten.

                                               
1 Tällöin yhdelle tai useammalle lajille tarkoitetun aineen jäämien enimmäismääriä voidaan tietyin edellytyksin 
soveltaa muihin lajeihin tarvitsematta toistaa jo tehtyä tieteellistä perustutkimusta. Esimerkiksi rehu → rehu: 
lampaan lihaksesta lampaan munuaiseen ja laji → laji: lampaasta vuoheen.
2 Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) 
Codex Alimentarius -komitea kehittää elintarvikkeita koskevia standardeja, suuntaviivoja ja vastaavia tekstejä, 
kuten käytännesääntöjä FAO/WHO-elintarvikestandardeja koskevan yhteisen ohjelman puitteissa.
3 MRPL:t otettiin ensi kertaa käyttöön komission päätöksessä 2005/34/EY kolmansista maista tuotavissa 
eläinperäisissä tuotteissa olevien tiettyjen jäämien testaamiseen sovellettavista yhdenmukaistetuista 
standardeista.
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Vaikka mahdollisuutta asiaa koskevan nykyisen lainsäädännön suurempaan konsolidointiin ei 
olekaan hyödynnetty, suhtaudun hyvin myönteisesti komission ehdottamaan ratkaisuun, jolla 
varmistetaan ihmisten terveyden parempi suojelu ja eläinlääkkeiden saatavuuden lisääminen, 
koska jäämien enimmäismäärien nykyistä vahvistamisjärjestelmää olisi pitänyt parantaa jo 
aikoja sitten. Ehdottamani tarkistukset ovat lähinnä täsmennyksiä eikä niillä pyritä 
olennaisesti muuttamaan komission ehdotusta.
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