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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas 
procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku 
izcelsmes produktos un atceļ Regulu (EEK) Nr. 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0194),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 37. pantu, kā arī 152. panta 4.b punktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0113/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 37. pantu un 152. panta 
4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu, jo īpaši tā 152. panta 4. punkta 
b) apakšpunktu,

Pamatojums

Divkāršs juridiskais pamats ir attaisnojams tikai tad, ja tiesību akta viens no diviem mērķiem 
nav sekundārs attiecībā uz otru. Šajā gadījumā sabiedrības veselība ir skaidri dominējošais 
mērķis (skatīt 26. apsvērumu), tādēļ 37. pants šeit nav būtisks un ir pat dublējošs kā 
juridiskais pamats.
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Grozījums Nr. 2
5. apsvērums

(5) Ņemot vērā Komisijas 2004. gadā 
veikto sabiedrisko apspriešanu un 
Komisijas izvērtējumu par gūto pieredzi, ir 
nepieciešams mainīt maksimāli pieļaujamo 
atlieku daudzumu noteikšanas procedūras, 
vienlaikus saglabājot šīs noteikšanas 
sistēmu kopumā. 

(5) Ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2001. gada 3. maija rezolūciju par 
veterināro zāļu pieejamību1, Komisijas 
2004. gadā veikto sabiedrisko apspriešanu 
un Komisijas izvērtējumu par gūto 
pieredzi, ir nepieciešams mainīt maksimāli 
pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanas 
procedūras, vienlaikus saglabājot šīs 
noteikšanas sistēmu kopumā.
1 OV C 27 E, 31.1.2002., 80. lpp.

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, 
lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā 
ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites 
tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un 
dzīvnieku labturības noteikumiem, ir 
paredzēti vispārīgi noteikumi pārtikas 
kontrolei Eiropas Kopienā un sniegtas 
definīcijas šajā jomā. Ir lietderīgi šīs 
definīcijas piemērot arī tiesību aktiem par 
maksimāli pieļaujamajiem atlieku 
daudzumiem.

(10) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, 
lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā 
ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites 
tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un 
dzīvnieku labturības noteikumiem, ir 
paredzēti vispārīgi noteikumi pārtikas 
kontrolei Eiropas Kopienā un sniegtas 
definīcijas šajā jomā. Ir lietderīgi šīs 
definīcijas piemērot arī tiesību aktiem par 
maksimāli pieļaujamajiem atlieku 
daudzumiem. Prioritāte jāpiešķir aizliegto 
vielu izmantošanas noteikšanai un 
jāizraugās daļa no paraugiem atbilstīgi 
riska analīzes principiem.

Grozījums Nr. 4
4. panta 2. punkts

2. Zinātniskā apdraudējuma izvērtējuma un 
riska pārvaldības ieteikumu mērķis ir 
nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni, vienlaikus nodrošinot 
arī to, ka piemērotu veterināro zāļu 
trūkums negatīvi neietekmē cilvēku 
veselību, dzīvnieku veselību un dzīvnieku 

2. Zinātniskā apdraudējuma izvērtējuma un 
riska pārvaldības ieteikumu mērķis ir 
nodrošināt augstu cilvēku veselības 
aizsardzības līmeni, vienlaikus nodrošinot 
arī to, ka piemērotu veterināro zāļu 
trūkums negatīvi neietekmē cilvēku 
veselību, dzīvnieku veselību un dzīvnieku 
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labturību. labturību. Šādos ieteikumos jāņem vērā 
visi attiecīgie Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes zinātniskie atzinumi, 
izmantojot sadarbības dokumentus.

Grozījums Nr. 5
7. panta c) apakšpunkts

c) nepieciešamība noteikt maksimāli 
pieļaujamo atlieku daudzumu vai 
provizorisku maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu kādai veterinārajās zālēs esošai 
farmakoloģiski aktīvai vielai, kuras 
atliekas konstatētas konkrētā dzīvnieku 
izcelsmes pārtikas produktā, attiecīgās 
vielas maksimāli pieļaujamais atlieku 
daudzums un, ja vajadzīgs, nosacījumi vai 
ierobežojumi tās lietošanai; 

(c) nepieciešamība noteikt maksimāli 
pieļaujamo atlieku daudzumu vai 
provizorisku maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu kādai veterinārajās zālēs esošai 
farmakoloģiski aktīvai vielai, attiecīgās 
vielas maksimāli pieļaujamais atlieku 
daudzums un, ja vajadzīgs, nosacījumi vai 
ierobežojumi tās lietošanai; 

Pamatojums

Jāsvītro, jo teksts ir lieks. Svītrojums neko nemaina saturā.

Grozījums Nr. 6
7. panta 1.a daļa (jauna)

Veterināro zāļu, kurām nav noteikts 
maksimālais atlieku līmenis zirgu dzimtas 
dzīvniekos, kuras nav iekļautas Regulas 
(EEK) Nr. 2377/90 IV Pielikumā vai šīs 
regulas 13. panta 2. punktā un kuras 
izmanto nepareizi vai saskaņā ar 
savstarpēji izrietošiem noteikumiem un 
kurus neievada muskulī vai zemādas 
injekciju veidā, nominālais izdalīšanās 
laikposms ir seši mēneši. 

Pamatojums

Tā kā steidzami nepieciešams uzlabot  noteikumus attiecībā uz maksimālajiem atlieku 
līmeņiem zirgu dzimtas dzīvniekos, lai aizsargātu viņu veselību un labturību, bez pilnīgas 
izņemšanas no pārtikas ķēdes un bez jebkāda riska patērētājiem. Zirgu dzimtas dzīvnieki ir 
jāārstē ar vislabāko, ko mūsdienu zinātne var piedāvāt. Salīdzinoši zinātniskie pētījumi 
skaidri norāda uz to, ka nekādas šādas atliekas, piemēram, pēc orālas vai intravenozas 
ievadīšanas pēc sešiem mēnešiem muskuļu gaļā vairs nav sastopamas, tādējādi pieļaujot 



PE396.683v03-00 8/15 PR\698558LV.doc

LV

augstu drošības rezervi laika ziņā.    

Grozījums Nr. 7
7. panta 1.b daļa (jauna)

Farmaceitiskajiem līdzekļiem, kas satur 
farmakoloģiski aktīvās vielas, kas nav 
ietvertas "būtisko vielu sarakstā" vai 
"pozitīvajā sarakstā" attiecībā uz zirgu 
dzimtas dzīvniekiem un kuras neievada 
intramuskulāri vai zemādas injekciju 
veidā, izdalīšanās periods ir seši mēneši. 

Pamatojums

Tā kā steidzami nepieciešams uzlabot  noteikumus attiecībā uz maksimālajiem atlieku 
līmeņiem zirgu dzimtas dzīvniekos, lai aizsargātu viņu veselību un labturību, bez pilnīgas 
izņemšanas no pārtikas ķēdes un bez jebkāda riska patērētājiem. Zirgu dzimtas dzīvnieki ir 
jāārstē ar vislabāko, ko mūsdienu zinātne var piedāvāt. Salīdzinoši zinātniskie pētījumi 
skaidri norāda uz to, ka nekādas šādas atliekas, piemēram, pēc orālas vai intravenozas 
ievadīšanas pēc sešiem mēnešiem muskuļu gaļā vairs nav sastopamas, tādējādi pieļaujot 
augstu drošības rezervi laika ziņā.    

Grozījums Nr. 8
8. panta 2. punkts

2. Aģentūra nodrošina, ka komiteja sniedz
atzinumu 210 dienu laikā pēc derīga 
pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 
3. pantu un šā panta 1. punktu. Šo termiņu 
aptur, ja aģentūra konkrētā laikā pieprasa 
iesniegt papildu informāciju par attiecīgo 
vielu, līdz brīdim, kad pieprasītā papildu 
informācija ir sniegta. 

2. Aģentūra nodrošina, ka komiteja sniedz 
atzinumu 210 dienu laikā pēc derīga 
pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar 
3. pantu un šā panta 1. punktu. Šo termiņu 
aptur, ja aģentūra konkrētā laikā pieprasa 
iesniegt papildu informāciju par attiecīgo 
vielu, līdz brīdim, ja un kad  pieprasītā 
papildu informācija ir sniegta. 

Pamatojums

Šis grozījums precizē tekstu.

Grozījums Nr. 9
12. panta 2. punkta pirmā daļa

2. Komisija, apspriežoties ar aģentūru, 
pieņem noteikumus par maksimāli 

2. Komisija, apspriežoties ar aģentūru un 
ieinteresētajām pusēm, pieņem 
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pieļaujamā atlieku daudzuma, kas noteikts 
konkrētam pārtikas produktam, 
izmantošanu citam tās pašas sugas 
izcelsmes pārtikas produktam vai vienai 
sugai noteiktā daudzuma izmantošanu 
citām sugām, kā minēts 5. pantā. Šajos 
noteikumos konkrēti norāda, kā un ar 
kādiem nosacījumiem zinātniskā 
informācija par atliekām kādā konkrētā 
pārtikas produktā vai kādā sugā vai 
vairākās sugās var tikt izmantota, lai 
noteiktu maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu citos pārtikas produktos vai 
citās sugās.

noteikumus par maksimāli pieļaujamā 
atlieku daudzuma, kas noteikts konkrētam 
pārtikas produktam, izmantošanu citam tās 
pašas sugas izcelsmes pārtikas produktam 
vai vienai sugai noteiktā daudzuma 
izmantošanu citām sugām, kā minēts 
5. pantā. Šajos noteikumos konkrēti 
norāda, kā un ar kādiem nosacījumiem 
zinātniskā informācija par atliekām kādā 
konkrētā pārtikas produktā vai kādā sugā 
vai vairākās sugās var tikt izmantota, lai 
noteiktu maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu citos pārtikas produktos vai 
citās sugās.

Pamatojums

Apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm ir daļa no Komisijas labāka regulējuma politikas 
standarta prakses.

Grozījums Nr. 10
13. panta 3. punkts

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu 
vai atbilstīgi Kopienas balsojumam Codex 
Alimentarius par to, ka kādai 
farmakoloģiski aktīvai vielai, kas paredzēta 
lietošanai veterinārās zālēs, jānosaka 
maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums. 
Pēdējā gadījumā aģentūrai papildu 
izvērtējums nav jāveic. 

3. Maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu 
nosaka, ja tas vajadzīgs cilvēku veselības 
aizsardzības nolūkos, atbilstīgi aģentūras 
atzinumam saskaņā ar 4., 9. vai 10. pantu 
vai atbilstīgi Kopienas delegācijas
balsojumam Codex Alimentarius par to, ka 
kādai farmakoloģiski aktīvai vielai, kas 
paredzēta lietošanai veterinārās zālēs, 
jānosaka maksimāli pieļaujamais atlieku 
daudzums. Pēdējā gadījumā aģentūrai 
papildu izvērtējums nav jāveic.

Pamatojums
Šis grozījums precizē tekstu. 

Grozījums Nr. 11
13. panta 4. punkta pirmā daļa

4. Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu farmakoloģiski aktīvai vielai var 
noteikt, ja zinātniskie dati ir nepilnīgi, ar 
nosacījumu, ka nav pamata uzskatīt, ka 

4. Pagaidu maksimāli pieļaujamo atlieku 
daudzumu farmakoloģiski aktīvai vielai var 
noteikt, ja zinātniskie dati ir nepilnīgi, ar 
nosacījumu, ka nav pamata uzskatīt, ka 
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attiecīgās vielas atliekas ierosinātajā līmenī 
apdraud cilvēku veselību.

attiecīgās vielas atliekas ierosinātajā līmenī 
rada risku cilvēku veselībai.

Pamatojums

"Risks" ir piemērotāks termins, ja šo grozījumu pieņems, tas piemērojams visā tekstā.

Grozījums Nr. 12
13. panta 6. punkta a) apakšpunkts

a) ja kādas farmakoloģiski aktīvās vielas 
lietošana produktīvajiem dzīvniekiem 
apdraud cilvēku veselību;

(a) ja kādas farmakoloģiski aktīvās vielas 
lietošana produktīvajiem dzīvniekiem rada 
risku cilvēku veselībai;

Pamatojums

Skatīt 13. panta 4. punkta 1. apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 13
14. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Šīs regulas 13. pantā paredzētās 
klasificēšanas nolūkos Komisija 30 dienu 
laikā pēc 4. pantā, 9. panta 1. punktā vai 
10. pantā minētā aģentūras atzinuma 
saņemšanas sagatavo regulas projektu. 
Komisija arī sagatavo regulas projektu 
30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts 
Kopienas balsojuma Codex Alimentarius
rezultāts par to, ka jānosaka maksimāli 
pieļaujamais atlieku daudzums, kā minēts 
13. panta 3. punktā. 

1. Šīs regulas 13. pantā paredzētās 
klasificēšanas nolūkos Komisija 30 dienu 
laikā pēc 4. pantā, 9. panta 1. punktā vai 
10. pantā minētā aģentūras atzinuma 
saņemšanas sagatavo regulas projektu. 
Komisija arī sagatavo regulas projektu 
30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts 
Kopienas Codex Alimentarius delegācijas 
balsojuma rezultāts par to, ka jānosaka 
maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums, 
kā minēts 13. panta 3. punktā.

Pamatojums
Skatīt grozījumu 13. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 14
15. pants

Aģentūra konsultē atlieku laboratoriskās 
analīzes Kopienas references laboratorijas, 
ko Komisija noteikusi saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 882/2004, par piemērotām 
analīzes metodēm, lai noteiktu to 

Aģentūra konsultē atlieku laboratoriskās 
analīzes Kopienas references laboratorijas, 
ko Komisija noteikusi saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 882/2004, par piemērotām 
analīzes metodēm saskaņotai paraugu 
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farmakoloģiski aktīvo vielu atliekas, kurām 
saskaņā ar 13. pantu noteikti maksimāli 
pieļaujamie atlieku daudzumi. Aģentūra 
nodrošina šīs metodes Kopienas references 
laboratorijām un valstu references 
laboratorijām, kas noteiktas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 882/2004.

ņemšanai, lai noteiktu to farmakoloģiski 
aktīvo vielu atliekas, kurām saskaņā ar 
13. pantu noteikti maksimāli pieļaujamie 
atlieku daudzumi. Aģentūra nodrošina šīs 
metodes Kopienas references laboratorijām 
un valstu references laboratorijām, kas 
noteiktas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 882/2004.

Grozījums Nr. 15
17. panta 1. punkta trešā daļa

Atsauces vērtības regulāri pārskata, ņemot 
vērā tehnoloģiju attīstību.

Atsauces vērtības pārskata, ņemot vērā, 
visus jaunākos datus par cilvēku veselības 
un pārtikas ķēdes aizsardzību. 

Pamatojums

Cilvēku veselības un pārtikas ķēdes aizsardzībai jābūt galvenajam šīs regulas mērķim, nevis 
sasniegumiem analītiskajā jomā. 

Grozījums Nr. 16
18. panta 3. punkta pirmā daļa

3. Apdraudējuma izvērtējumā ņem vērā 
noteikumus, kas Komisijai jāpieņem, 
apspriežoties ar Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi.

3. Apdraudējuma izvērtējumā ņem vērā 
noteikumus, tostarp zinātniskās metodes, 
kas Komisijai jāpieņem, apspriežoties ar 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

Pamatojums

Riska novērtējums, par kuru ir atbildīga EPNI ir saistīts ar zinātniskajiem atzinumiem, 
metodēm un procedūrām. Nav skaidrs, kas tiek saprasts ar "noteikumiem". 

Grozījums Nr. 17
22.a pants (jauns)

22.a pants
Ziņojums Eiropas Parlamentam un 

Padomei
1. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz 
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Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu.
2. Ziņojumā jo īpaši tiek pārskatīta 
pieredze, kas gūta, piemērojot šo regulu.
3. Vajadzības gadījumā ziņojumam 
pievieno attiecīgus priekšlikumus.
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PASKAIDROJUMS

Veterinārmedicīnas izstrādājumi, kurus izmanto to dzīvnieku terapeitiskai ārstēšanai un 
labturībai, kurus izmanto cilvēku uzturā, var atstāt atliekas šajos produktīvajos dzīvniekos1. 
Lai nodrošinātu sabiedrības veselību un patērētāju aizsardzību jāveic riska novērtējums2 par 
visu veterinārmedicīnisko izstrādājumu sastāvā esošo farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku 
drošību3. Pašreizēja Padomes Regula 2377/90 nosaka maksimāli pieļaujamos atlieku līmeņus, 
kas jānosaka visām šādām aktīvām vielām, kur atbilstīgi. 

Komisijas priekšlikuma atcelt Regulu Nr. 2377/90 mērķis ir atrisināt sarežģījumus, 
piemērojot šo pašreiz spēkā esošo tiesību aktu. Tajā ir ierosināti tik nepieciešamie citi veidi, 
kā sasniegt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, ko papildinātu nepārtraukta veterināro zāļu 
pieejamība un izstrāde Eiropas tirgum un labāka Kopienas iekšējā un ārējā tirdzniecība ar 
dzīvnieku izcelsmes produktiem.  Tā kā galvenais mērķis ir cilvēku veselības aizsardzība, 
nepieciešama saskaņotāka pieeja riska analīzei un kontrolei attiecībā uz farmakoloģiski 
aktīvām vielām, kuras var būt sastopamas pārtikā, kas ražota, vai importēta Eiropas 
Savienībā. 

Sarežģījumi ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par maksimālā atlieku līmeņa 
noteikšanu:

Komisijai ir taisnība, norādot, ka spēkā esošie tiesību akti ir noveduši pie tā, kā būtiski 
samazinājies veterināro zāļu skaits — "tiktāl, ka tas nelabvēlīgi ietekmē sabiedrības veselību 
un dzīvnieku veselību un labturību". Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūras Veterināro zāļu 
komiteja ir vienisprātis, ka trūkst zāļu, lai ārstētu dzīvniekus un nodrošinātu viņu labturību. 
Īpaši satraucoša situācija ir attiecībā uz retāku izmantošanu maznozīmīgākām sugām, 
piemēram, aitām un zirgiem, bitēm un zivīm. Tā rezultātā būtiski trūkst atļautās zāles un  
pieaug nepareizas zāļu lietošanas gadījumi, kas var apdraudēt efektīvu atlieku kontroli, 
tādējādi būtiski ietekmējot patērētāju drošību. Arī veterinārārstu aprindas ir noraizējušās par 
pieaugošo terapeitisko iespēju trūkumu, ko nosaka būtisku vielu trūkums, vēl vairāk 
apdraudot dzīvnieku veselību un labturību, kas savukārt var apgrūtināt dzīvnieku 
olbaltumvielu drošas piegādes cilvēku pārtikā.

Citas problēmas, kas saistītas ar Regulu Nr. 2377/90:

 ES atbalstītos starptautiskos standartus Kopienas tiesību aktos var iekļaut tikai tad, ja 
Eiropas Zāļu aģentūra ir sniegusi jaunu zinātnisko izvērtējumu.

 Dalībvalstu kontroles dienestiem nav atsauces vērtību jo īpaši attiecībā uz vielām, 
kuras konstatētas pārtikā no trešām valstīm.

 Spēkā esošie tiesību akti ir diezgan neskaidri.

                                               
1 Regulas priekšlikumā par atlieku daudzuma noteikšanas procedūras pārskatīšanu "produktīvie dzīvnieki" ir 
definēti kā "dzīvnieki, kurus audzē, tur, nokauj vai ievāc īpaši pārtikas ražošanas nolūkos"
2 Riska novērtējums ir zinātniski pamatota pieeja; mērķis ir novērtēt zināmo un iespējamo negatīvo ietekmi uz 
veselību saskarsmē ar pārtikas izraisītu apdraudējumu, veterinārajiem medikamentiem iedarbojoties uz 
cilvēkiem.
3 Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo tiesību aktu — Padomes Regulu Nr. EEK 2377/90
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Piedāvātais risinājums

Priekšlikumā atcelt Regulu 2377/90 ir aplūkoti pašreizējās situācijas trūkumi un grozīts spēkā 
esošais vielu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu tiesiskais regulējums, bet kopējā 
maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanas sistēma, kuras pamatā ir zinātniskais 
izvērtējums, ir atstāta neskarta. Galvenie ierosinājumi ir šādi:

 ir jāizvērtē iespējas ekstrapolēt1 obligāto vispārējā zinātniskā izvērtējuma daļu un 
izveidot tiesisko bāzi, uz kuras pamata Komisija varētu noteikt ekstrapolācijas 
piemērošanas principus. Tas veicinās zāļu izstrādāšanu mazāknozīmīgām produktīvo 
dzīvnieku sugām un tādējādi samazinās apdraudējumu sabiedrības veselībai nepareizas 
zāļu lietošanas rezultātā. Tas arī samazinās jaunu zāļu izstrādes izmaksas, nesamazinot 
pašreizējās drošības prasības attiecībā uz sabiedrības veselību.

 ir jānosaka pienākums pielāgot Kopienas tiesību aktus, tajos iekļaujot arī tos maksimāli 
pieļaujamos atlieku daudzumus, kas Codex Alimentarius2 noteikti ar ES atbalstu, 
tādējādi samazinot papildu un nevajadzīgu novērtējumu skaitu. 

 ir jāizveido konkrēts tiesiskais regulējums, lai, jo īpaši kontroles mērķiem un attiecībā 
uz ievesto pārtiku noteiktu maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus tām 
farmakoloģiski aktīvajām vielām, kuras nav paredzēts atļaut kā veterinārās zāles. lai to 
sasniegtu, priekšlikumā nodrošināts, ka minimālas vajadzīgās veiktspējas robežas 
(MRPL)3 (kontroles paņēmieni atbilstīgi ekspertu ieteikumiem, kurus izmanto kā 
atskaites punktus robežkontrolēs) ir juridiski skaidrāk pamatoti, tādējādi uzlabojot 
patērētāju aizsardzību un vienotā tirgus darbību. 

 izmainīt pantu secību, lai izveidotu loģisku struktūru, kurā būtu atsevišķi izdalīti 
apdraudējuma izvērtējuma un riska pārvaldības noteikumi, atbilstīgi "Labāka 
regulējuma" mērķim.

 šajā regulas priekšlikumā ir jāiekļauj noteikumi (attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem 
atlieku daudzumiem, izmantošanas nosacījumiem un aizliegumiem) par atsevišķām 
vielām, kuri patlaban atrodami četros spēkā esošās regulas pielikumos, tas atkal ir 
jautājums par Labāku Regulējumu.

Neraugoties uz to, ka netika izmantota iespēja vairāk konsolidēt attiecīgos spēkā esošos 
tiesību aktus, es ļoti atzinīgi vērtēju piedāvātos risinājumus, lai nodrošinātu cilvēku veselības 
labāku aizsardzību un veterināro zāļu lielāku pieejamību, uzskatot to par, jau ļoti sen 
                                               
1 t.i., kā ar zināmiem nosacījumiem maksimālo atlieku daudzumu, kas noteikts kādai vielai attiecībā uz vienu vai 
vairākām sugām, varētu attiecināt uz citām sugām, neatkārtojot galvenos zinātniskos pētījumus. Piemēram, 
pārtikas produkts  pārtikas produkts:  no aitas muskuļa uz aitas nierēm un sugu  uz sugu:   no aitām uz 
kazām.
2 ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Codex Alimentarius Komisija un Pasaules Veselības 
organizācija (PVO) izstrādā pārtikas standartus, vadlīnijas un saistītos tekstus, piemēram, rīcības kodeksu, kā 
daļu no Kopīgās FAO/PVO pārtikas standartu programmas. 
3 Minimālās vajadzīgās veiktspējas robežas pirmo reizi ieviesa Komisijas Lēmumā 2005/34 ar ko ievieš 
saskaņotus standartus, nosakot atsevišķas atliekas dzīvnieku izcelsmes produktos, kas ievesti no trešām valstīm. 
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nepieciešamu, uzlabojumu pašreizējā maksimāli pieļaujamo atlieku līmeņu noteikšanas 
sistēmā. Manis ierosinātie grozījumi lielākoties ir domāti kā precizējumi un to mērķis nav 
būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu.
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