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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos 
farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekių nustatymo gyvūninės kilmės 
maisto produktuose tvarką ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0194),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 37 straipsnį ir 152 straipsnio 4 dalies 
b punktą, pagal kuriuos Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6-0113/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 37 straipsnį ir 152 
straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalies b 
punktą,

Pagrindimas

Teisiniu pagrindu laikyti du straipsnius reikėtų tik tuomet, jei vienas iš dviejų teisės aktų 
tikslų nėra antrinis kito atžvilgiu. Šiuo atveju visuomenės sveikata akivaizdžiai yra 
pagrindinis tikslas (žr. 26 konstatuojamąją dalį), todėl 37 straipsnis lieka nesvarbus ir kaip 
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teisinis pagrindas net nereikalingas.

Pakeitimas2
5 konstatuojamoji dalis

(5) Po 2004 m. Komisijos viešųjų 
konsultacijų ir atsižvelgiant į Komisijos 
įgytą patirtį buvo nustatyta, kad būtina 
keisti didžiausių leistinų likučių kiekių 
nustatymo tvarką išlaikant bendrą tokių 
kiekių nustatymo sistemą. 

(5) Po Europos Parlamento 2001 m. 
gegužės 3 d. rezoliucijos dėl veterinarijos 
vaistų prieinamumo1 , 2004 m. Komisijos 
viešųjų konsultacijų ir atsižvelgiant į 
Komisijos įgytą patirtį buvo nustatyta, kad 
būtina keisti didžiausių leistinų likučių 
kiekių nustatymo tvarką išlaikant bendrą 
tokių kiekių nustatymo sistemą.
1 OL C 27 E, 2002 1 31, p. 80.

Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

(10) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių1, nustatytos 
bendrosios maisto kontrolės Europos 
bendrijoje taisyklės ir šios srities 
apibrėžtys. Tikslinga šias apibrėžtis taikyti 
teisės aktuose, susijusiuose su didžiausiais 
leistinais likučių kiekiais.

(10) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių1, nustatytos 
bendrosios maisto kontrolės Europos 
bendrijoje taisyklės ir šios srities 
apibrėžtys. Tikslinga šias apibrėžtis taikyti 
teisės aktuose, susijusiuose su didžiausiais 
leistinais likučių kiekiais. Pirmenybė 
turėtų būti teikiama naudojamų 
draudžiamų medžiagų aptikimui, o dalis 
mėginių turėtų būti atrinkta pagal rizikos 
analizės principus.    

Pakeitimas 4
4 straipsnio 2 dalis

2. Mokslinio rizikos vertinimo ir rizikos 2. Mokslinio rizikos vertinimo ir rizikos 

                                               
1 OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 854/2004 
(OL L 139, 2004 4 30, p. 206).
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valdymo rekomendacijų tikslas –
garantuoti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį tuo pačiu užtikrinant, kad 
žmonių sveikatai ir gyvūnų sveikatai bei 
gerovei tinkamų veterinarinių vaistų 
trūkumas nepadarytų neigiamo poveikio.

valdymo rekomendacijų tikslas –
garantuoti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį tuo pačiu užtikrinant, kad 
žmonių sveikatai ir gyvūnų sveikatai bei 
gerovei tinkamų veterinarinių vaistų 
trūkumas nepadarytų neigiamo poveikio.
Tokiose rekomendacijose turėtų būti 
atsižvelgiama į atitinkamų Europos 
maisto saugos tarnybos turimus 
mokslinius duomenis, gaunamus 
keičiantis bendradarbiavimo laiškais.

Pakeitimas 5
7 straipsnio c punktas

(c) ar reikėtų nustatyti didžiausią leistiną 
farmakologiškai aktyvių medžiagų likučių 
kiekį arba laikinąjį didžiausią likučių kiekį 
veterinariniuose vaistuose, kurių likučių 
rasta tam tikruose gyvūninės kilmės 
maisto produktuose, didžiausio leistino 
tokio likučių kiekio koncentraciją ir 
prireikus susijusios medžiagos naudojimo 
sąlygas ar apribojimus;

(c) ar reikėtų nustatyti didžiausią leistiną 
farmakologiškai aktyvių medžiagų likučių 
kiekį arba laikinąjį didžiausią likučių kiekį 
veterinariniuose vaistuose, didžiausio 
leistino tokio likučių kiekio koncentraciją 
ir, prireikus, susijusios medžiagos 
naudojimo sąlygas ar apribojimus;

Pagrindimas

Turėtų būti išbraukta, nes ši teksto dalis nebūtina. Išbraukus šią dalį, teksto prasmė 
nepasikeis.

Pakeitimas 6
7 straipsnio 1 a dalis(nauja)

Veterinarinių vaistų, kurių didžiausio 
leistino likučių kiekio arklinių šeimos 
gyvūnams nenustatyta, kurie neįtraukti į 
Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 IV priedą 
ar šio reglamento 13 straipsnio 2 dalį, 
kurie naudojami ne pagal vaisto 
naudojimo instrukcijas, t. y. laikantis 
pakopų principo ir kurie neleidžiami į 
raumenis arba po oda, išlauka yra 6 
mėnesiai.  
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Pagrindimas

Siekiant apsaugoti arklinių šeimos gyvūnų sveikatą bei gerovę ir  nepašalinti jų visam laikui 
iš maisto grandinės bei nesukelti rizikos vartotojams, reikėtų skubiai racionalizuoti nuostatas, 
susijusias su arklinių šeimos gyvūnams nustatytu didžiausiu likučių kiekiu. Su arklinių šeimos 
gyvūnais reikėtų elgtis geriausiu būdu, kokį tik gali pasiūlyti šiuolaikinis mokslas. 
Lyginamieji moksliniai tyrimai aiškiai rodo, kad tokių likučių po 6 mėnesių negalėtų būti 
raumenų mėsoje, kur jie galėjo patekti per burną arba sušvirkštus į veną. Todėl saugumo 
laikotarpis yra ilgas. 

Pakeitimas 7
7 straipsnio 1b dalis (nauja)

Vaistų, į kurių sudėtį įeina 
farmakologiškai aktyvių medžiagų, kurios 
nėra arklinių šeimos gyvūnams skiriamų 
„pagrindinių“ medžiagų sąraše arba 
„pozityviajame sąraše“ ir kurie 
neleidžiami į raumenis arba po oda, 
išlauka yra 6 mėnesiai. 

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti arklinių šeimos gyvūnų sveikatą bei gerovę ir nepašalinti jų visam laikui iš 
maisto grandinės bei nesukelti rizikos vartotojams, reikėtų skubiai racionalizuoti sąlygas, 
susijusias su arklinių šeimos gyvūnams nustatytu didžiausiu likučių kiekiu. Su arklinių šeimos 
gyvūnais reikėtų elgtis geriausiu būdu, kokį tik gali pasiūlyti šiuolaikinis mokslas. 
Lyginamieji moksliniai tyrimai aiškiai rodo, kad tokių likučių po 6 mėnesių negalėtų būti 
raumenų mėsoje, kur jie galėjo patekti per burną arba sušvirkštus į veną. Todėl saugumo 
laikotarpis yra ilgas.

Pakeitimas 8
8 straipsnio 2 dalis

2. Agentūra užtikrina, kad komitetas 
nuomonę pateiktų per 210 dienų nuo 
galiojančios paraiškos pateikimo pagal 3 
straipsnį ir šio straipsnio 1 dalį. Agentūrai 
paprašius per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomos informacijos apie konkrečią 
medžiagą pirmiau nurodytas laikotarpis 
laikinai sustabdomas iki kol bus pateikta 
papildoma informacija.

2. Agentūra užtikrina, kad komitetas 
nuomonę pateiktų per 210 dienų nuo 
galiojančios paraiškos pateikimo pagal 3 
straipsnį ir šio straipsnio 1 dalį. Kai ir jeigu 
agentūra paprašytų per tam tikrą laikotarpį 
pateikti papildomos informacijos apie 
konkrečią medžiagą pirmiau nurodytas 
laikotarpis laikinai sustabdomas iki kol bus 
pateikta papildoma informacija.
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Pagrindimas

Pakeitus tekstą, jis taptų aiškesnis.

Pakeitimas 9
12 straipsnio 2 dalies 1 punktas

2. Komisija, pasitarusi su agentūra, priima 
taisykles dėl didžiausios leistinos 
konkretaus maisto produkto likučių 
koncentracijos naudojimo iš tos pačios 
rūšies gyvūnų pagamintame kitame maisto 
produkte arba dėl didžiausios vienos rūšies 
gyvūnų likučių koncentracijos naudojimo 
kitų rūšių gyvūnams, kaip nurodyta 5 
straipsnyje. Šiomis taisyklėmis nustatoma 
kaip ir kokiomis aplinkybėmis galima 
naudoti mokslinius duomenis dėl likučių 
konkrečiame maisto produkte arba vienos 
ar daugiau rūšių gyvūnuose nustatant 
didžiausią leistiną likučių kiekį kituose 
maisto produktuose ar kitų rūšių 
gyvūnuose.

2. Komisija, pasitarusi su agentūra ir su 
suinteresuotosiomis šalimis, priima 
taisykles dėl didžiausios leistinos 
konkretaus maisto produkto likučių 
koncentracijos naudojimo iš tos pačios 
rūšies gyvūnų pagamintame kitame maisto 
produkte arba dėl didžiausios vienos rūšies 
gyvūnų likučių koncentracijos naudojimo 
kitų rūšių gyvūnams, kaip nurodyta 5 
straipsnyje. Šiomis taisyklėmis nustatoma 
kaip ir kokiomis aplinkybėmis galima 
naudoti mokslinius duomenis dėl likučių 
konkrečiame maisto produkte arba vienos 
ar daugiau rūšių gyvūnuose nustatant 
didžiausią leistiną likučių kiekį kituose 
maisto produktuose ar kitų rūšių 
gyvūnuose.

Pagrindimas

Konsultacija su suinteresuotosiomis šalimis – vienas įprastų Komisijos geresnio 
reglamentavimo politikos srityje naudojamų metodų.

Pakeitimas 10
13 straipsnio 3 dalis

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai yra būtina saugant 
žmonių sveikatą remiantis agentūros 
nuomone pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 
arba remiantis Bendrijos balsavimu, 
pritariančiu didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymui farmakologiškai aktyviai 
medžiagai, kuri pagal Codex Alimentarius
numatyta naudoti veterinariniame vaiste.
Pastaruoju atveju agentūra neturi atlikti 
papildomo vertinimo.

3. Didžiausias leistinas likučių kiekis 
nustatomas, kai tai yra būtina saugant 
žmonių sveikatą remiantis agentūros 
nuomone pagal 4, 9 arba 10 straipsnius 
arba remiantis Bendrijos balsavimu Codex 
Alimentarius komisijoje, pritariančiu 
didžiausio leistino likučių kiekio 
nustatymui farmakologiškai aktyviai 
medžiagai, kuri numatyta naudoti 
veterinariniame vaiste. Pastaruoju atveju 
agentūra neturi atlikti papildomo 
vertinimo.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamas tekstas.

Pakeitimas 11
13 straipsnio 4 dalies 1 punktas

4. Kai moksliniai duomenys yra neišsamūs, 
gali būti nustatytas laikinasis 
farmakologiškai aktyvios medžiagos 
didžiausias leistinas likučių kiekis, jei nėra 
priežasčių manyti, kad siūloma atitinkamos 
medžiagos likučių koncentracija keltų 
pavojų žmonių sveikatai.

4. Kai moksliniai duomenys yra neišsamūs, 
gali būti nustatytas laikinasis 
farmakologiškai aktyvios medžiagos 
didžiausias leistinas likučių kiekis, jei nėra 
priežasčių manyti, kad siūloma atitinkamos 
medžiagos likučių koncentracija keltų 
riziką žmonių sveikatai.

Pagrindimas

Žodis „rizika“ labiau tinka; jeigu pakeitimui bus pritarta, jis turėtų būti taikomas visam 
tekstui.

Pakeitimas 12
13 straipsnio 6 dalies a punktas

(a) kai bet kuris farmakologiškai aktyvių 
medžiagų naudojimas maistiniams 
gyvūnams kelia pavojų žmonių sveikatai;

(a) kai bet kuris farmakologiškai aktyvių 
medžiagų naudojimas maistiniams 
gyvūnams kelia riziką žmonių sveikatai;

Pagrindimas

Žiūrėti 13 straipsnio 4 dalies 1 punkto pakeitimą.

Pakeitimas 13
14 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Dėl 13 straipsnyje nustatytos 
klasifikacijos Komisija, gavusi 4 
straipsnyje, 9 straipsnio 1 dalyje arba 10 
straipsnyje nurodytą agentūros nuomonę 
per 30 dienų parengia reglamento projektą.
Be to, Komisija, gavusi Bendrijos 
balsavimo, kuriuo pritariama didžiausio 
leistino likučių kiekio nustatymui Codex 
Alimentarius, rezultatus, kaip nustatyta 13 
straipsnio 3 dalyje, per 30 dienų parengia 

1. Dėl 13 straipsnyje nustatytos 
klasifikacijos Komisija, gavusi 4 
straipsnyje, 9 straipsnio 1 dalyje arba 10 
straipsnyje nurodytą agentūros nuomonę 
per 30 dienų parengia reglamento projektą.
Be to, Komisija, gavusi Bendrijos 
balsavimo Codex Alimentarius komisijoje, 
kuriuo pritariama didžiausio leistino 
likučių kiekio nustatymui, rezultatus, kaip 
nustatyta 13 straipsnio 3 dalyje, per 30 
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reglamento projektą. dienų parengia reglamento projektą.

Pagrindimas

Žr. 13 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 14
15 straipsnis

Agentūra konsultuojasi su Komisijos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 paskirtomis 
Bendrijos etaloninėmis likučių 
laboratorinės analizės laboratorijomis dėl 
tinkamų analizės metodų farmakologiškai 
aktyvių medžiagų, kurioms pagal 13 
straipsnį nustatyti didžiausi leistini likučių 
kiekiai, likučiams nustatyti.  Agentūra 
minėtus metodus pateikia pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 paskirtoms 
Bendrijos etaloninėms laboratorijoms ir 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms.

Agentūra konsultuojasi su Komisijos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 paskirtomis 
Bendrijos etaloninėmis likučių 
laboratorinės analizės laboratorijomis dėl 
tinkamų suderintiems mėginiams 
naudojamų analizės metodų 
farmakologiškai aktyvių medžiagų, 
kurioms pagal 13 straipsnį nustatyti 
didžiausi leistini likučių kiekiai, likučiams 
nustatyti.  Agentūra minėtus metodus 
pateikia pagal Reglamentą (EB) Nr. 
882/2004 paskirtoms Bendrijos 
etaloninėms laboratorijoms ir 
nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms.

Pakeitimas 15
17 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Kontrolės atskaitos taškai, atsižvelgiant į 
technologijų pažangą, reguliariai 
persvarstomi.

Kontrolės atskaitos taškai persvarstomi 
atsižvelgiant į naujus duomenis, susijusius 
su žmogaus sveikatos ir maisto grandinės 
apsauga.

Pagrindimas

Šio reglamento pagrindinis tikslas turėtų būti ne analitinė pažanga, o žmogaus sveikatos ir 
maisto grandinės apsauga.

Pakeitimas 16
18 straipsnio 3 dalies 1 punktas

3. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į taisykles, kurias Komisija 
turi priimti pasitarusi Europos maisto 

3. Atliekant rizikos vertinimą 
atsižvelgiama į metodiką, kurią Komisija 
turi priimti pasitarusi su Europos maisto 
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saugos tarnyba. saugos tarnyba.

Pagrindimas

Europos maisto saugos tarnyba atsakinga už rizikos įvertinimą, kuris apima mokslinę 
nuomonę, metodus ir procedūrą. Neaišku, kas turėta galvoje kalbant apie taisykles.

Pakeitimas 17
22a straipsnis (naujas)

22a straipsnis
Pranešimas Europos Parlamentui ir 

Tarybai
1. Komisija turi ne vėliau kaip per trejus 
metus po šio reglamento įsigaliojimo 
datos pateikti pranešimą Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
2. Būtent, pranešime turi būti pateikta 
patirties, susijusios su šio reglamento 
įgyvendinimu, apžvalga.
3. Kartu su šiuo pranešimu, jei prireiktų, 
gali būti teikiami su juo susiję pasiūlymai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Gyvūnų, kurių produktai skirti žmonėms vartoti, ligoms gydyti ir gerovei skatinti naudojamų 
veterinarinių vaistų gali likti maistiniuose gyvūnuose.1 Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą 
ir vartotojų saugą reikia atlikti2 farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių 
veterinariniuose produktuose rizikos vertinimą.3 Dabartiniame Tarybos reglamente (EEB) 
Nr. 2377/90 nurodyta, kad reikiamais atvejais būtų nustatyti visų aktyvių medžiagų didžiausi 
leistini likučių kiekiai (DLK). 

Komisijos pasiūlymu panaikinti Reglamentą Nr. 2377/90 siekiama išspręsti sunkumus, su 
kuriais buvo susidurta taikant esamus teisės aktus. Pasiūlyme pateikiami labai reikalingi 
alternatyvūs būdai pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį, užtikrinti, kad Europos rinkoje 
veterinariniai vaistai būtų nuolat prieinami ir jie būtų nuolat tobulinami bei sudaryti sąlygas 
gerai veikti prekybai gyvulinės kilmės maisto produktais Bendrijos viduje ir išorėje. Kadangi 
svarbiausias tikslas yra žmonių sveikatos apsauga, į Europos Sąjungą įvežamų ir Europos 
Sąjungoje gaminamų maisto produktų sudėtyje esančių farmakologiškai aktyvių medžiagų 
likučių rizikos analizės atžvilgiu turėtų būti laikomasi nuoseklaus požiūrio.   

Problemos, su kuriomis susiduriama teisės aktuose, reglamentuojančiuose didžiausią 
leistiną likučių kiekį

Komisija teisingai pažymi, kad dėl dabartinių teisės aktų sumažėjo veterinarinių vaistų „tiek, 
kad galimos nepageidaujamos pasekmės visuomenės bei gyvūnų sveikatai ir gyvūnų gerovei“. 
Europos vaistų agentūros Veterinarinės paskirties vaistų komitetas sutinka, kad neturime 
pakankamai vaistų gyvūnų ligoms gydyti ir gyvūnų gerovei skatinti. Padėtis labai kritiška, 
jeigu kalbame apie mažiau naudojamas ir retesnes rūšis (pvz., avis ir arklius, bites ir žuvis). 
Dėl to vis mažiau patvirtinama vaistų, vaistai vis dažniau naudojami ne pagal indikaciją – tai 
gali pakenkti veiksmingai likučių kontrolei ir turėti rimtų padarinių vartotojų saugai. 
Veterinarai taip pat susirūpinę, kad prarandant būtinąsias medžiagas mažėja gydomasis 
poveikis ir didėja pavojus gyvūnų sveikatai ir gerovei. Dėl to gali sumažėti saugi gyvūninių 
baltymų grandinė žmonių maistui gaminti.

Kitos dėl Reglamento Nr. 2377/90 kylančios problemos:

 tarptautiniai standartai, kuriuos remia ES, negali būti įtraukti į Bendrijos teisės aktus 
be naujo Europos vaistų agentūros mokslinio įvertinimo.

 valstybių narių kontrolės institucijos neturi kontrolės atskaitos taškų, visų pirma dėl 
maiste iš trečiųjų šalių aptinkamų cheminių medžiagų.

 dabar galiojantys teisės aktai yra sunkiai suprantami.

Siūlomas sprendimas:

                                               
1 Siūlomame reglamente dėl DLK procedūros persvarstymo maistiniai gyvūnai apibrėžiami kaip „maisto 
gamybos tikslais veisti, auginti, laikyti, paskersti ar sugauti gyvūnai“.
2 Rizikos įvertinimas mokslinis metodas; tikslas – įvertinti žinomą arba galimą neigiamą maisto keliamų pavojų, 
šiuo atveju veterinarinių vaistų liekanų keliamų pavojų, poveikį sveikatai. 
3 Tai atitinka dabartinį teisės aktą -–Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90..
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Pasiūlyme dėl Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 panaikinimo siekiama pašalinti dabar esančius 
trūkumus iš esmės keičiant dabartinius didžiausius leistinus likučių kiekius 
reglamentuojančius teisės aktus, tačiau paliekant galioti bendrą didžiausių leistinų likučių 
kiekių nustatymo sistemą, pagrįstą moksliniu vertinimu. Siūlomi šie pagrindiniai pakeitimai:

 vertinti galimybes ekstrapoliuoti1 privalomą bendrojo mokslinio vertinimo dalį ir 
sukurti teisinį pagrindą Komisijai nustatyti ekstrapoliacijos taikymo principus. Tai 
skatins sukurti vaistus mažiesiems maistiniams gyvūnams ir sumažės vaistų naudojimo 
ne pagal indikaciją keliamas pavojus visuomenės sveikatai. Taip pat sumažės naujųjų 
vaistų kūrimo sąnaudos, o aukštas visuomenės sveikatos apsaugos lygis nepakis.

 nustatyti įpareigojimą pritaikyti Bendrijos teisės aktus įtraukiant DLK, 
nustatytasnumatyti įpareigojimą pritaikyti Bendrijos teisės aktus įtraukiant DLK, 
nustatytas Codex Alimentarius2, kuriuos remia ES, taip sumažinant papildomų ir 
nereikalingų vertinimų skaičių. 

 sukurti specialią teisinę sistemą nustatyti didžiausius leistinus farmakologiškai aktyvių 
medžiagų, kurios nebus registruojamos kaip veterinariniai vaistai, kiekius, visų pirma 
kontrolės tikslais ir importuojamame maiste. Siekiant šio tikslo, pasiūlyme užtikrinamos 
minimalios reikalaujamos įgyvendinimo ribos3 (ekspertų patarimais pagrįstos kontrolės 
priemonės, kurios pasienio patikrinimo metu naudojamos kaip kontroliniai duomenys) 
yra pagrįstos išsamesniu teisiniu pagrindu, todėl gerinama vartotojų apsauga ir bendros 
rinkos veikimas. 

 pakeisti straipsnių išdėstymą siekiant sukurti logišką struktūrą, visų pirma atskiriant 
rizikos vertinimo ir rizikos valdymo nuostatas, kad jos atitiktų vadinamojo geresnio 
reglamentavimo siekį;

 integruoti į šį pasiūlytą reglamentą su atskiromis cheminėmis medžiagomis susijusias 
taisykles (DLK, naudojimo sąlygos, draudimai), kurios šiuo metu yra išdėstytos dabar 
galiojančio pagrindinio teisės akto 4 prieduose, taip pat siekiant geresnio ir paprastesnio 
reglamentavimo. 

Nors nebuvo pasinaudota proga sujungti atitinkamų turimų teisės aktų, labai teigiamai vertinu 
pasiūlytą sprendimą, remiantis kuriuo būtų galima užtikrinti geresnę žmogaus sveikatos 
apsaugą ir geresnę prieigą prie veterinarinių vaistų. Dabartinę didžiausio leistino likučių 
kiekio nustatymo sistemą reikėjo pagerinti jau seniai. Mano siūlomais pakeitimais daugiausia 
siekiama aiškesnio išdėstymo ir neketinama iš esmės keisti Komisijos pasiūlymo.

                                               
1 Tam tikromis sąlygomis medžiagai nustatyta didžiausio leistino likučių kiekio vienos arba kelių rūšių 
gyvūnuose riba gali būti taikoma papildomoms rūšims netaikant pareigos kartoti išsamų mokslinį tyrimą. 
2 Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Codex Alimentarius komisija ir Pasaulio sveikatos 
organizacija atsakinga už maisto standartus, gaires ir susijusius tekstus, pvz.,  praktikos kodeksus pagal bendrą 
Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos maisto standartų 
programą. 
3 Minimalios reikalaujamos įgyvendinimo ribos buvo pirmą kartą pasiūlytos Komisijos sprendime 2005/34/EB, 
kuriame buvo numatyti suderinti gyvulinės kilmės produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, likučių standartai. 
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