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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

***I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-
határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról és a 2377/90/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0194),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 37. cikkére, valamint 152. 
cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C6-0113/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-
0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen annak 37. 
cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) 
pontjára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre, és különösen annak 152. cikke
(4) bekezdésének b) pontjára,

Indokolás

A kettős jogalap csak abban az esetben indokolt, ha a jogi aktus céljai nem alárendeltek 
egymásnak. Ebben az esetben nyilvánvalóan a közegészségügy az elsődleges cél (lásd a (26) 
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preambulumbekezdést), így a 37. cikkre történő hivatkozás nem lényeges, sőt kimondottan 
felesleges.

Módosítás 2
(5) preambulumbekezdés

(5) Figyelembe véve a Bizottság 2004-ben 
folytatott nyilvános konzultációját és az 
összegyűjtött tapasztalatokra vonatkozó 
értékelését, szükségesnek bizonyult a 
maximális maradékanyag-határérték 
meghatározására irányuló eljárás 
módosítása, jóllehet az ilyen értékek 
meghatározására vonatkozó általános 
rendszer nem változik.

(5) Figyelembe véve az Európai 
Parlament 2001. május 3-i 
állatgyógyászati készítmények 
rendelkezésre állásáról szóló 
állásfoglalását1, a Bizottság 2004-ben
folytatott nyilvános konzultációját és az
összegyűjtött tapasztalatokra vonatkozó
értékelését, szükségesnek bizonyult a
maximális maradékanyag-határérték
meghatározására irányuló eljárás
módosítása, jóllehet az ilyen értékek
meghatározására vonatkozó általános
rendszer nem változik.
1 HL C 27. E, 2002.1.31., 80. o.

Módosítás 3
(10) preambulumbekezdés

(10) A takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok 
kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés
ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 
2004. április 29-i 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet általános 
követelményeket állít fel az Európai 
Közösségben végzendő élelmiszer-
ellenőrzésre vonatkozóan, és megadja e 
terület fogalommeghatározásait.
Helyénvaló, hogy a maximális 
maradékanyag-határértékről szóló 
jogszabály alkalmazásában ezeket a 
fogalommeghatározásokat alkalmazzák.

(10) A takarmány- és élelmiszerjog,
valamint az állat-egészségügyi és az állatok
kíméletére vonatkozó szabályok
követelményeinek történő megfelelés
ellenőrzésének biztosítása céljából
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló,
2004. április 29-i 882/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet általános
követelményeket állít fel az Európai
Közösségben végzendő élelmiszer-
ellenőrzésre vonatkozóan, és megadja e
terület fogalommeghatározásait.
Helyénvaló, hogy a maximális
maradékanyag-határértékről szóló
jogszabály alkalmazásában ezeket a
fogalommeghatározásokat alkalmazzák.
Prioritásként kell kezelni a tiltott 
hatóanyagok használatának felderítését, 
és a minták egy részét a kockázatelemzés 
alapelveinek megfelelően kell 
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kiválasztani.

Módosítás 4
4. cikk, (2) bekezdés

(2) A tudományos kockázatértékelés és a 
kockázatkezelési ajánlások célja a magas 
szintű emberi egészségvédelem biztosítása, 
annak biztosítása mellett, hogy a megfelelő 
állatgyógyászati készítmények hiánya 
nincs kedvezőtlen hatással az emberi 
egészségre, az állategészségügyre és az 
állatjólétre.

(2) A tudományos kockázatértékelés és a
kockázatkezelési ajánlások célja a magas
szintű emberi egészségvédelem biztosítása,
annak biztosítása mellett, hogy a megfelelő
állatgyógyászati készítmények hiánya
nincs kedvezőtlen hatással az emberi
egészségre, az állategészségügyre és az
állatjólétre. Az ilyen ajánlásoknak 
figyelembe kell venniük az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság vonatkozó 
tudományos eredményeit együttműködési 
megállapodások segítségével.

Módosítás 5
7. cikk, c) pont

c) az állatgyógyászati készítményekben 
található olyan farmakológiai hatóanyagok 
tekintetében szükséges-e maximális 
maradékanyag-határértéket vagy ideiglenes 
maximális maradékanyag-határértéket 
meghatározni, amelyek maradékanyagai 
előfordulnak valamilyen adott állati 
eredetű élelmiszerben, illetve e maximális 
maradékanyag-határérték szintjének és 
adott esetben a kérdéses hatóanyag 
alkalmazásának feltételei vagy korlátozásai 
megállapítása;

c) az állatgyógyászati készítményekben
található olyan farmakológiai hatóanyagok
tekintetében szükséges-e maximális
maradékanyag-határértéket vagy ideiglenes
maximális maradékanyag-határértéket
meghatározni, illetve e maximális
maradékanyag-határérték szintjének és
adott esetben a kérdéses hatóanyag
alkalmazásának feltételei vagy korlátozásai
megállapítása;

Indokolás

Törölni kell, mivel felesleges. Ez a törlés nem érinti a szöveg tartalmát.

Módosítás 6
7. cikk, (1 a) bekezdés (új)

Azon állatgyógyászati készítmények 
esetében, amelyekre patás állatoknál 
nincs maradékanyag-határérték, nem 
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tartoznak a 2377/90/EGK sz. rendelet IV. 
melléklete vagy e rendelet 13. cikkének (2) 
bekezdése alá, nem előírásszerűen vagy a 
kaszkádrendszer szerint kerülnek 
felhasználásra, és amelyeket nem 
intramuszkulárisan vagy bőr alá adnak 
be, 6 hónap a nominális várakozási idő. 

Indokolás

Sürgősen ésszerűsíteni kell a patás állatokra vonatkozó maradékanyag-határértékekkel 
kapcsolatos előírásokat egészségük és jólétük megőrzése érdekében, anélkül hogy 
kikerülnének az élelmiszer-ellátási láncból, vagy veszélyeztetnék a fogyasztókat. A patás 
állatokat a modern tudomány által kínált legjobb módon kell kezelni. A szakértői 
felülvizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy az orális vagy intravénás beadás után 6 hónap 
elteltével a színhúsban már nincsenek ilyen maradékanyagok, így a 6 hónap elég nagy időbeli 
biztonsági ráhagyást jelent. 

Módosítás 7
7. cikk (1b) bekezdés (új)

Az olyan gyógyszerek használatánál, 
amelyek gyógyszerészeti hatóanyaga nincs 
a patás állatok számára nélkülözhetetlen 
vagy pozitív hatóanyagok listáján, és 
amelyeket nem intramuszkulárisan vagy 
bőr alá adnak be, 6 hónap a nominális 
várakozási idő. 

Indokolás

Sürgősen ésszerűsíteni kell a patás állatokra vonatkozó maradékanyag-határértékekkel 
kapcsolatos előírásokat egészségük és jólétük megőrzése érdekében, anélkül hogy 
kikerülnének az élelmiszer-ellátási láncból, vagy veszélyeztetnék a fogyasztókat. A patás 
állatokat a modern tudomány által kínált legjobb módon kell kezelni. A szakértői 
felülvizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy az orális vagy intravénás beadás után 6 hónap 
elteltével a színhúsban már nincsenek ilyen maradékanyagok, így a 6 hónap elég nagy időbeli 
biztonsági ráhagyást jelent. 

Módosítás 8
8. cikk, (2) bekezdés

(2) Az ügynökségnek biztosítania kell, 
hogy a 3. cikkel és e cikk (1) bekezdésével 
összhangban küldött, érvényes kérelem 

(2) Az ügynökségnek biztosítania kell,
hogy a 3. cikkel és e cikk (1) bekezdésével
összhangban küldött, érvényes kérelem



PR\698558HU.doc 9/15 PE 396.683v02-00

HU

beérkezését követő 210 napon belül a 
bizottság megfogalmazza véleményét. Ezt 
a határidőt fel kell függeszteni, ha az 
ügynökség adott határidőn belül az adott 
hatóanyagra vonatkozó speciális 
információt kér, addig az időtartamig, amíg 
a kért kiegészítő információ megérkezik.

beérkezését követő 210 napon belül a
bizottság megfogalmazza véleményét. Ezt
a határidőt fel kell függeszteni, amikor és 
amennyiben az ügynökség adott határidőn
belül az adott hatóanyagra vonatkozó
speciális információt kér, addig az
időtartamig, amíg a kért kiegészítő
információ megérkezik.

Indokolás

A módosítás pontosítja a szöveget.

Módosítás 9
12. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

(2) A Bizottság az ügynökséggel 
konzultálva szabályokat fogad el azzal 
kapcsolatban, hogy az egy adott 
élelmiszerre meghatározott maximális 
maradékanyag-határérték alkalmazható-e 
ugyanabból a fajból készült más élelmiszer 
tekintetében, illetve az egy vagy több fajra 
meghatározott maximális maradékanyag-
határérték más fajok tekintetében, az 5. 
cikkben említettek szerint. Ezek a 
szabályok meghatározzák, hogyan és mely 
körülmények között lehet egy adott 
élelmiszer vagy faj tekintetében a 
maradékanyagokra vonatkozó tudományos 
adatokat más élelmiszerek vagy más fajok 
tekintetében maximális maradékanyag-
határérték meghatározására használni.

(2) A Bizottság az ügynökséggel és az 
érdekelt felekkel konzultálva szabályokat
fogad el azzal kapcsolatban, hogy az egy
adott élelmiszerre meghatározott
maximális maradékanyag-határérték
alkalmazható-e ugyanabból a fajból készült
más élelmiszer tekintetében, illetve az egy
vagy több fajra meghatározott maximális
maradékanyag-határérték más fajok
tekintetében, az 5. cikkben említettek
szerint. Ezek a szabályok meghatározzák,
hogyan és mely körülmények között lehet
egy adott élelmiszer vagy faj tekintetében a
maradékanyagokra vonatkozó tudományos
adatokat más élelmiszerek vagy más fajok
tekintetében maximális maradékanyag-
határérték meghatározására használni.

Indokolás

Az érdekelt felekkel folytatott konzultáció a Bizottság jobb szabályozásra irányuló politikája 
állandó gyakorlatának részét képezi.

Módosítás 10
13. cikk, (3) bekezdés

(3) Maximális maradékanyag-határértéket 
kell meghatározni abban az esetben, ha az 

(3) Maximális maradékanyag-határértéket
kell meghatározni abban az esetben, ha az



PE 396.683v02-00 10/15 PR\698558HU.doc

HU

emberi egészség védelme érdekében ez 
indokoltnak tűnik, az ügynökség 
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy 
10. cikkel összhangban vagy a Codex 
Alimentariuson belüli, az állatgyógyászati 
készítményben történő felhasználásra szánt 
farmakológiai hatóanyag maximális 
maradékanyag-határértékének 
megállapítását támogató közösségi 
szavazattal összhangban. Az utóbbi esetben 
az ügynökség kiegészítő értékelése nem 
szükséges.

emberi egészség védelme érdekében ez
indokoltnak tűnik, az ügynökség
véleményének megfelelően a 4., 9. vagy
10. cikkel összhangban vagy a Codex
Alimentariuson belüli, az állatgyógyászati
készítményben történő felhasználásra szánt
farmakológiai hatóanyag maximális
maradékanyag-határértékének
megállapítását támogató közösségi
delegációs szavazattal összhangban. Az
utóbbi esetben az ügynökség kiegészítő
értékelése nem szükséges.

Indokolás
A módosítás pontosítja a szöveget. 

Módosítás 11
13. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

(4) Abban az esetben, ha a tudományos 
adatok nem hiánytalanok, ideiglenes 
maximális maradékanyag-határértéket kell 
meghatározni a farmakológiai hatóanyag 
tekintetében, amennyiben semmi nem jelzi, 
hogy az érintett anyag maradékanyagai a 
javasolt szinten kockázatot jelentenek az 
emberi egészségre.

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Módosítás 12
13. cikk, (6) bekezdés, a) pont

a) ha a farmakológiai hatóanyag 
élelmiszer-hasznosítású állatoknál való 
alkalmazása kockázatot jelent az emberi 
egészség számára;

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Módosítás 13
14. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A 13. cikkben előírt besorolás céljából 
a Bizottság a 4. cikkben, a 9. cikk (1) 
bekezdésében vagy a 10. cikkben említett 
ügynökségi vélemény kézhezvételétől 
számított 30 napon belül rendelettervezetet 
készít elő. A Bizottság a Közösségnek a 
Codex Alimentariusban történő, a 13. cikk 

(1) A 13. cikkben előírt besorolás céljából
a Bizottság a 4. cikkben, a 9. cikk (1)
bekezdésében vagy a 10. cikkben említett
ügynökségi vélemény kézhezvételétől
számított 30 napon belül rendelettervezetet
készít elő. A Bizottság a Közösség 
delegációjának a Codex Alimentariusban
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(3) bekezdésében említett, a maximális 
maradékanyag-határérték meghatározása 
melletti szavazata eredményének 
kézhezvételét követő 30 napon belül 
szintén rendelettervezetet készít elő.

történő, a 13. cikk (3) bekezdésében
említett, a maximális maradékanyag-
határérték meghatározása melletti
szavazata eredményének kézhezvételét
követő 30 napon belül szintén
rendelettervezetet készít elő.

Indokolás
Lásd a 13. cikk (3) bekezdésének módosítását.

Módosítás 14
15. cikk

A 882/2004/EK rendelettel összhangban az 
ügynökség konzultál a közösségi 
referencialaboratóriumokkal a Bizottság 
által kijelölt maradékanyagok 
laboratóriumi elemzése céljából azon 
farmakológiai hatóanyagok 
maradékanyaga kimutatására szolgáló 
megfelelő analitikai módszerekről, 
amelyekre a 13. cikkel összhangban 
maximális maradékanyag-határértéket 
állapítottak meg. Az ügynökség a 
882/2004/EK rendelettel összhangban 
kijelölt közösségi referencialaboratóriumok 
és nemzeti referencialaboratóriumok 
számára hozzáférhetővé teszi ez említett 
módszereket.

A 882/2004/EK rendelettel összhangban az
ügynökség konzultál a közösségi
referencialaboratóriumokkal a Bizottság
által kijelölt maradékanyagok
laboratóriumi elemzése céljából azon
farmakológiai hatóanyagok
maradékanyaga kimutatására szolgáló, a 
harmonizált mintavételnek megfelelő
analitikai módszerekről, amelyekre a 13.
cikkel összhangban maximális
maradékanyag-határértéket állapítottak
meg. Az ügynökség a 882/2004/EK
rendelettel összhangban kijelölt közösségi
referencialaboratóriumok és nemzeti
referencialaboratóriumok számára
hozzáférhetővé teszi ez említett
módszereket.

Módosítás 15
17. cikk (1) bekezdés 3. albekezdés

Az intézkedési referenciapontokat a 
technológiai haladást figyelembe véve
rendszeresen felül kell vizsgálni.

Az intézkedési referenciapontokat az 
emberi egészség és az élelmiszerlánc 
védelmét érintő minden új információt 
figyelembe véve felül kell vizsgálni.

Indokolás

Az emberi egészség és az élelmiszerlánc védelmének e rendelet elsődleges célkitűzésének kell 
lennie, nem pedig analitikai előrelépésnek. 
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Módosítás 16
18. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) A kockázatértékelés figyelembe veszi a 
Bizottság által az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott 
konzultációt követően elfogadandó 
szabályokat.

(3) A kockázatértékelés figyelembe veszi a
Bizottság által az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatósággal folytatott
konzultációt követően elfogadandó
szabályokat és tudományos módszereket.

Indokolás

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság feladatát képező kockázatelemzés érinti a 
szakvéleményeket, tudományos módszereket és eljárásokat. Nem világos, hogy a „szabályok” 
kifejezés mire utal. 

Módosítás 17
22a. cikk (új)

22a. cikk
Jelentés az Európai Parlament és a 

Tanács számára
1. A Bizottság – legkésőbb az e rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül –
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.
2. A jelentés különösen felülvizsgálja az e 
rendelet alkalmazásából szerzett 
tapasztalatokat.
3. A jelentéshez szükség szerint megfelelő 
javaslatokat kell csatolni.
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INDOKOLÁS

Az olyan állatoknál előforduló betegség kezelésére használt állatgyógyászati készítmények, 
amelyeket emberi fogyasztásra szánnak, az ilyen élelmiszer-hasznosítású állatokban e 
termékek maradékanyagainak meglétéhez vezethet.1 Az állati eredetű termékekben lévő 
valamennyi farmakológiai hatóanyag maradékanyagának biztonságára vonatkozó 
kockázatértékelést2 a közegészség és a fogyasztói biztonság biztosítása érdekében el kell 
végezni3. A jelenlegi 2377/90/EK tanácsi rendelet előírja, hogy – adott esetben – maximális 
maradékanyag-határértékeket kell meghatározni minden ilyen hatóanyag tekintetében. 

A Bizottság javaslata a 2377/90/EK rendelet visszavonására a jelenlegi szabályozás 
alkalmazásának nehézségeit igyekszik kiküszöbölni. Alternatív módokat próbál ajánlani a 
magas szintű fogyasztóvédelem érdekében, amelyhez az állatgyógyászati készítmények 
európai piaci folyamatos elérhetősége és fejlesztése, valamint az állati eredetű élelmiszerek 
Közösségen belüli és azon kívüli kereskedelmének zökkenőmentes működése társul. Mivel a 
végső cél az emberi egészség védelme, egységesebb megközelítésre van szükség az Európai 
Unióban előállított vagy oda behozott termékekben esetlegesen előforduló farmakológiai 
hatóanyag maradékanyagának ellenőrzése és az erre vonatkozó kockázatelemzés terén. 

A maximális maradékanyag-határértékek meghatározására irányuló, jelenlegi 
jogszabályokkal kapcsolatos problémák:

A Bizottság jogosan jegyzi meg, hogy a jelenlegi szabályozás az állatgyógyászati 
készítmények mennyiségének oly mértékű csökkenéséhez vezetett, ami a közegészségügyre 
és az állategészségügyre, valamint az állatjólétre kedvezőtlen hatást gyakorol. Az Európai 
Gyógyszerügynökség állatgyógyászati készítményekkel foglalkozó bizottsága egyetért azzal, 
hogy nincs elegendő gyógyszerkészítmény az állatok terápiás kezeléséhez és jólétének 
biztosításához. Ez különösen a kisebb használat és kisebb fajok esetében riasztó, mint például 
a juh és a ló, a méhek és halak. Az engedélyezett gyógyszerek e nagy mértékű hiánya miatt 
növekszik a termékek nem előírásszerű használata, ami ugyancsak veszélyeztetheti a 
hatékony maradékanyag-ellenőrzést és súlyos következményekkel járhat a fogyasztói 
biztonságra nézve. Komoly aggályokat kelt az állatorvosi szakmán belül az alapvető anyagok 
elvesztéséből eredő, egyre nagyobb gyógyászati űr is, amely további kockázatokat jelent az 
állategészség és -jólét számára, és ami szintén veszélyeztetheti az emberi fogyasztásra szánt 
élelmiszerellátási célú állati fehérjével való biztonságos ellátást.

A 2377/90 rendelettel kapcsolatos egyéb problémák

 Az EU által támogatott nemzetközi előírások nem foglalhatók bele a közösségi 
jogszabályokba az Európai Gyógyszerügynökség új tudományos értékelése nélkül.

                                               
1 A maximális maradékanyag-határértékekre irányuló eljárásról szóló, rendeletre irányuló javaslat értelmében 
élelmiszer-hasznosítású állatok az „olyan állatok, amelyeket kifejezetten élelmiszer előállítása céljából 
tenyésztettek, neveltek, tartottak, halásztak vagy vágtak le”
2 A kockázatértékelés tudományos alapon nyugvó megközelítés; a cél az egészségre gyakorolt, az 
élelmiszerekben meglévő veszélyeknek való kitettségből – ez esetben az állatgyógyászati készítmények 
maradékanyagainak való emberi kitettségből – eredő ismert vagy esetleges káros hatások értékelése. 
3 Ez összhangban van a meglévő, 2377/90/EGK tanácsi rendelettel.
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 A tagállamok ellenőrző szolgálatai nem rendelkeznek referenciapontokkal, különösen 
a harmadik országokból származó élelmiszerben felfedezett hatóanyagok tekintetében.

 A jelenlegi jogszabály nehezen követhető.

A javasolt megoldás:

A 2377/90/EK rendelet hatályon kívül helyezésére irányuló javaslat a jelenlegi helyzet 
hiányosságaival foglalkozik a maximális maradékanyag-határértékekre vonatkozó meglévő 
jogi keret módosításával, miközben érintetlenül hagyja a maximális maradékanyag-
határértékek tudományos értékelésen alapuló meghatározásának átfogó rendszerét. A javasolt 
legfontosabb változtatások a következők:

 az extrapoláció1 lehetőségeinek felmérését a teljes tudományos értékelés kötelező 
részévé kell tenni, és a Bizottság számára jogalapot kell teremteni az extrapoláció 
alkalmazására vonatkozó elvek meghatározásához. Ez ösztönözni fogja a gyógyászati 
készítmények kifejlesztését, hogy lefedjék az élelmiszer-hasznosítású kisebb állatokat, 
és ezáltal csökkentik a gyógyászati készítmények nem előírásszerű használatából eredő, 
közegészségre jelentett kockázatot. Ez csökkenteni fogja az új gyógyászati 
készítmények fejlesztési költségeit is anélkül, hogy megváltoztatná a közegészség 
meglévő, magas biztonsági határait;

 arra vonatkozó kötelezettség bevezetése, hogy a közösségi jogszabályokat úgy 
módosítsák, hogy abban szerepeljenek a Codex Alimentarius2 által az EU támogatásával 
meghatározott maximális maradékanyag-határértékek, csökkentve ezáltal a további és 
felesleges értékeléseket; 

 speciális jogi keret létrehozása a nem állatgyógyászati készítményekben való 
engedélyezésre szánt farmakológiai hatóanyagok maximális maradékanyag-
határértékeinek meghatározására, elsősorban ellenőrzési célokból, valamint az importált 
élelmiszerek tekintetében; ennek érdekében a javaslat biztosítja, hogy a minimálisan 
megkövetelt teljesítményszintek3 (szakértői véleményeken alapuló ellenőrzési 
módszerek, amelyeket a határellenőrzéseknél referenciapontokként használnak) 
szilárdabb jogalappal rendelkezzenek, és ezáltal javuljon a fogyasztóvédelem és az 
egységes piac működése; 

 a cikkek sorrendjének megváltoztatása logikus szerkezet létrehozása érdekében, 
különösen a kockázatértékelés és a kockázatkezelési rendelkezések közötti 
különbségtétel tekintetében, a jobb szabályozás céljának megfelelően;

                                               
1 amely által – bizonyos feltételek mellett – az egy vagy több faj vonatkozásában egy anyag tekintetében 
megállapított maximális maradékanyag-határérték további fajokra is alkalmazható az alapvető tudományos 
kutatás megismétlésének szükségessége nélkül. Például élelmiszer  élelmiszer: juhhúsból a juhvesére, és faj 
faj: juhokból a kecskékre.
2 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Codex 
Alimentarius Bizottsága élelmiszerekre vonatkozó szabványokat, iránymutatásokat és egyéb szövegeket készít, 
mint például eljárási szabályokat dolgoz ki a közös FAO/WHO élelmiszerszabvány program keretében. 
3 A minimálisan megkövetelt teljesítményszinteket a 2005/34/EK bizottsági határozat vezette be, a harmadik 
országokból behozott állati eredetű termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó
harmonizált szabványok megállapításáról. 
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 szintén a jobb szabályozás és az egyszerűsítés részeként az egyes olyan anyagokra 
vonatkozó szabályok (maximális maradékanyag-határértékek, felhasználási feltételek,
tilalmak) e javasolt rendeletbe történő beépítése, amelyek most a jelenlegi rendelet 4 
mellékletében vannak.

A jelenlegi szabályozás még erőteljesebb konszolidációjának elmaradása ellenére az előadó 
örömmel üdvözli az emberi egészség jobb védelme és az állatgyógyászati készítmények 
fokozott rendelkezésre állása biztosításának érdekében javasolt megoldást, és azt régóta 
esedékes javulásnak tekinti a maximális maradékanyag-határértékek meghatározásának 
jelenlegi rendszerében. A javasolt módosítások főként a pontosítást szolgálják és nem céljuk a 
bizottsági javaslat lényeges módosítása.
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