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**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor 
residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0194),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 37 en 152, lid 4, punt b) van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0113/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37 en artikel 152, lid 4, onder b),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 152, lid 4, onder b),

Motivering

Er is enkel een valabele rechtvaardiging voor een dubbele rechtsgrondslag als een van de twee 
doelstellingen van een rechtsbesluit niet ondergeschikt is aan de andere. In dit geval is de 
volksgezondheid duidelijk de dominerende doelstelling (zie overweging 26), waardoor artikel 37 
als rechtsgrondslag niet van essentieel belang en zelfs overbodig is.
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Amendement 2
Overweging 5

(5) De openbare raadpleging die de 
Commissie in 2004 heeft gehouden en de 
beoordeling van de opgedane ervaring door 
de Commissie hebben uitgewezen dat de 
procedures voor het vaststellen van 
maximumwaarden voor residuen moeten 
worden gewijzigd, terwijl het algemene 
systeem voor het vaststellen van deze 
waarden in stand moet worden gehouden. 

(5) De resolutie van het Europees 
Parlement van 3 mei 2001 over de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik1, de openbare 
raadpleging die de Commissie in 2004 
heeft gehouden en de beoordeling van de 
opgedane ervaring door de Commissie 
hebben uitgewezen dat de procedures voor 
het vaststellen van maximumwaarden voor 
residuen moeten worden gewijzigd, terwijl 
het algemene systeem voor het vaststellen 
van deze waarden in stand moet worden 
gehouden.
1 PB C 27 E van 31.1.2002, blz. 80.

Amendement 3
Overweging 10

(10) In Verordening (EG) nr. 882/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 inzake officiële controles op de 
naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de 
voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn zijn algemene 
levensmiddelencontrolevoorschriften voor 
de Europese Gemeenschap vastgesteld en 
zijn definities op dit gebied opgenomen.
Deze definities moeten van toepassing zijn 
in het kader van de wetgeving inzake 
maximumwaarden voor residuen.

(10) In Verordening (EG) nr. 882/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 inzake officiële controles op de 
naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de 
voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn zijn algemene 
levensmiddelencontrolevoorschriften voor 
de Europese Gemeenschap vastgesteld en 
zijn definities op dit gebied opgenomen.
Deze definities moeten van toepassing zijn 
in het kader van de wetgeving inzake 
maximumwaarden voor residuen. Er moet 
prioriteit worden verleend aan de 
opsporing van het gebruik van verboden 
stoffen en een deel van de monsters moet 
volgens de beginselen van risicoanalyse 
worden geselecteerd.

Amendement 4
Artikel 4, lid 2

2. Met de wetenschappelijke 
risicobeoordeling en de aanbevelingen 
inzake risicomanagement wordt beoogd 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te waarborgen en 
tegelijkertijd te zorgen dat de gezondheid 

2. Met de wetenschappelijke 
risicobeoordeling en de aanbevelingen 
inzake risicomanagement wordt beoogd 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te waarborgen en 
tegelijkertijd te zorgen dat de gezondheid 
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van mensen en dieren en het dierenwelzijn 
niet negatief worden beïnvloed doordat 
geen geschikte geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik beschikbaar zijn. 

van mensen en dieren en het dierenwelzijn 
niet negatief worden beïnvloed doordat 
geen geschikte geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik beschikbaar zijn. 
Dergelijke aanbevelingen moeten 
rekening houden met eventuele 
wetenschappelijke bevindingen van de 
Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid, in de vorm van 
samenwerkingsbrieven.

Amendement 5
Artikel 7, punt c)

c) de vraag of er al dan niet een 
maximumwaarde voor residuen of een 
voorlopige maximumwaarde voor residuen 
moet worden vastgesteld voor een 
farmacologisch werkzame stof in 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik waarvan residuen zijn 
aangetroffen in een bepaald levensmiddel 
van dierlijke oorsprong, de hoogte van die 
maximumwaarde, en eventuele 
voorwaarden of beperkingen voor het 
gebruik van de betrokken stof; 

c) de vraag of er al dan niet een 
maximumwaarde voor residuen of een 
voorlopige maximumwaarde voor residuen 
moet worden vastgesteld voor een 
farmacologisch werkzame stof in 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik, de hoogte van die 
maximumwaarde, en eventuele 
voorwaarden of beperkingen voor het 
gebruik van de betrokken stof; 

Motivering

Deze zinsnede is overbodig en moet worden geschrapt. De schrapping heeft geen gevolgen voor 
de inhoud van de tekst.

Amendement 6
Artikel 7, lid 1 bis (nieuw)

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik waarvoor geen maximumwaarde 
is vastgesteld voor residuen bij equidae, 
die niet zijn opgenomen in bijlage IV van 
Verordening (EEG) nr. 2377/90 of artikel 
13, lid 2 van onderhavige verordening, en 
die afwijkend ("off-label") en 
overeenkomstig de "cascadeprocedure" 
worden gebruikt en niet intramusculair of 
onderhuids worden toegediend, hebben 
een nominale wachttijd van zes maanden. 

Motivering

Het is dringend nodig de bepalingen betreffende maximumwaarden voor residuen bij equidae te 
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rationaliseren om hun gezondheid en welzijn te beschermen zonder ze permanent uit de 
voedselketen te houden en zonder enig gevaar voor de consument. Equidae moeten worden 
behandeld met het beste wat de moderne wetenschap te bieden heeft. Uit wetenschappelijke 
beoordelingen blijkt duidelijk dat zes maanden na  bijv. orale of intraveneuze toediening 
dergelijke residuen niet voorkomen in spiervlees, wat dus een ruime veiligheidsmarge in de tijd 
biedt. 

Amendement 7
Artikel 7, lid 1 ter (nieuw)

Het gebruik van farmaceutische 
producten die farmacologisch werkzame 
ingrediënten bevatten die niet op de lijst 
van "essentiële" stoffen of de "positieve 
lijst" voor equidae voorkomen en niet 
intramusculair of onderhuids worden 
toegediend, hebben een nominale 
wachttijd van zes maanden. 

Motivering

Het is dringend nodig de bepalingen betreffende maximumwaarden voor residuen bij equidae te 
rationaliseren om hun gezondheid en welzijn te beschermen zonder ze permanent uit de 
voedselketen te houden en zonder enig gevaar voor de consument. Equidae moeten worden 
behandeld met het beste wat de moderne wetenschap te bieden heeft. Uit wetenschappelijke 
beoordelingen blijkt duidelijk dat zes maanden na  bijv. orale of intraveneuze toediening 
dergelijke residuen niet voorkomen in spiervlees, wat dus een ruime veiligheidsmarge in de tijd 
biedt. 

Amendement 8
Artikel 8, lid 2

2. Het bureau zorgt ervoor dat het advies 
van het comité wordt uitgebracht binnen 
210 dagen na ontvangst van een geldige 
aanvraag overeenkomstig artikel 3 en lid 1 
van dit artikel. Deze termijn wordt 
opgeschort wanneer het bureau vraagt 
binnen een specifieke termijn nadere 
informatie over de stof te verstrekken, 
totdat de gevraagde nadere informatie is 
verstrekt. 

2. Het bureau zorgt ervoor dat het advies 
van het comité wordt uitgebracht binnen 
210 dagen na ontvangst van een geldige 
aanvraag overeenkomstig artikel 3 en lid 1 
van dit artikel. Deze termijn wordt 
opgeschort wanneer en indien het bureau 
vraagt binnen een specifieke termijn nadere 
informatie over de stof te verstrekken, 
totdat de gevraagde nadere informatie is 
verstrekt. 

Motivering

Dit amendement maakt de tekst duidelijker.

Amendement 9
Artikel 12, lid 2, alinea 1
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2. De Commissie stelt in overleg met het 
bureau voorschriften vast voor het 
toepassen van maximumwaarden voor 
residuen voor een bepaald levensmiddel op 
een ander levensmiddel dat afkomstig is 
van dezelfde diersoort, of het toepassen 
van maximumwaarden voor residuen voor 
een of meer diersoorten op andere 
diersoorten, zoals bedoeld in artikel 5. In 
deze voorschriften wordt bepaald op welke 
wijze en onder welke voorwaarden 
wetenschappelijke gegevens over residuen 
in een bepaald levensmiddel of in een of 
meer diersoorten kunnen worden gebruikt 
voor de vaststelling van maximumwaarden 
voor residuen in andere levensmiddelen of 
diersoorten.

2. De Commissie stelt in overleg met het 
bureau en belanghebbende partijen
voorschriften vast voor het toepassen van 
maximumwaarden voor residuen voor een 
bepaald levensmiddel op een ander 
levensmiddel dat afkomstig is van dezelfde 
diersoort, of het toepassen van 
maximumwaarden voor residuen voor een 
of meer diersoorten op andere diersoorten, 
zoals bedoeld in artikel 5. In deze 
voorschriften wordt bepaald op welke 
wijze en onder welke voorwaarden 
wetenschappelijke gegevens over residuen 
in een bepaald levensmiddel of in een of 
meer diersoorten kunnen worden gebruikt 
voor de vaststelling van maximumwaarden 
voor residuen in andere levensmiddelen of 
diersoorten.

Motivering

Raadpleging van belanghebbenden is onderdeel van de standaardprocedure voor een beter 
regelgevingsbeleid van de Commissie.

Amendement 10
Artikel 13, lid 3

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 
het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 of doordat de Gemeenschap voor de 
vaststelling van een maximumwaarde voor 
residuen van een farmacologisch 
werkzame stof bestemd voor toepassing in 
een geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik in de Codex Alimentarius heeft 
gestemd. In het laatste geval is een 
aanvullende beoordeling door het bureau 
niet nodig. 

3. Er wordt een maximumwaarde voor 
residuen vastgesteld wanneer dit nodig 
blijkt te zijn om de menselijke gezondheid 
te beschermen op grond van een advies van 
het bureau overeenkomstig artikel 4, 9 of 
10 of doordat de Delegatie van de 
Gemeenschap in de Codex Alimentarius  
voor de vaststelling van een 
maximumwaarde voor residuen van een 
farmacologisch werkzame stof bestemd 
voor toepassing in een geneesmiddel voor 
diergeneeskundig gebruik heeft gestemd.
In het laatste geval is een aanvullende 
beoordeling door het bureau niet nodig.

Motivering
Dit amendement maakt de tekst duidelijker. 

Amendement 11
Artikel 13, lid 4, alinea 1

4. Er kan een voorlopige maximumwaarde
voor residuen van een farmacologisch 

4. Er kan een voorlopige maximumwaarde 
voor residuen van een farmacologisch 
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werkzame stof worden vastgesteld wanneer 
de wetenschappelijke gegevens onvolledig 
zijn, mits er geen redenen zijn om aan te 
nemen dat de residuen van de stof bij het 
voorgestelde niveau een gevaar voor de 
menselijke gezondheid vormen.

werkzame stof worden vastgesteld wanneer 
de wetenschappelijke gegevens onvolledig 
zijn, mits er geen redenen zijn om aan te 
nemen dat de residuen van de stof bij het 
voorgestelde niveau een risico voor de 
menselijke gezondheid vormen.

Motivering

"Risico" is een geschiktere term; indien aangenomen, geldt deze wijziging voor de gehele tekst.

Amendement 12
Artikel 13, lid 6, letter a)

a) wanneer het gebruik van een 
farmacologisch werkzame stof bij 
voedselproducerende dieren een gevaar
voor de menselijke gezondheid vormt;

a) wanneer het gebruik van een 
farmacologisch werkzame stof bij 
voedselproducerende dieren een risico
voor de menselijke gezondheid vormt;

Motivering

Zie amendement op artikel 13, lid 4, eerste alinea.

Amendement 13
Artikel 14, lid 1, alinea 1

1. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
het advies van het bureau als bedoeld in 
artikel 4, artikel 9, lid 1, of artikel 10, stelt 
de Commissie een ontwerpverordening op 
met het oog op de in artikel 13 bedoelde 
indeling. De Commissie stelt eveneens een 
ontwerpverordening op binnen dertig 
dagen na ontvangst van de uitkomst van 
een stemming door de Gemeenschap ten 
gunste van de vaststelling van een 
maximumwaarde voor residuen in de 
Codex Alimentarius als bedoeld in artikel 
13, lid 3. 

1. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
het advies van het bureau als bedoeld in 
artikel 4, artikel 9, lid 1, of artikel 10, stelt 
de Commissie een ontwerpverordening op 
met het oog op de in artikel 13 bedoelde 
indeling. De Commissie stelt eveneens een 
ontwerpverordening op binnen dertig 
dagen na ontvangst van de uitkomst van 
een stemming door de Delegatie van de
Gemeenschap in de Codex Alimentarius
ten gunste van de vaststelling van een 
maximumwaarde voor residuen als bedoeld 
in artikel 13, lid 3.

Motivering
Zie amendement op artikel 13, lid 3.

Amendement 14
Artikel 15

Het bureau raadpleegt de overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 882/2004 door de 

Het bureau raadpleegt de overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 882/2004 door de 



PR\698558NL.doc 11/15 PE396.683v03-00

NL

Commissie aangewezen communautaire 
referentielaboratoria voor 
laboratoriumanalyse van residuen over 
geschikte analysemethoden voor het 
opsporen van residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen waarvoor 
overeenkomstig artikel 13 
maximumwaarden voor residuen zijn 
vastgesteld. Het bureau stelt deze 
methoden ter beschikking aan de 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 882/2004 aangewezen communautaire 
referentielaboratoria en nationale 
referentielaboratoria.

Commissie aangewezen communautaire 
referentielaboratoria voor 
laboratoriumanalyse van residuen over 
geschikte analysemethoden voor 
geharmoniseerde monsterneming voor het 
opsporen van residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen waarvoor 
overeenkomstig artikel 13 
maximumwaarden voor residuen zijn 
vastgesteld. Het bureau stelt deze
methoden ter beschikking aan de 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
882/2004 aangewezen communautaire 
referentielaboratoria en nationale 
referentielaboratoria.

Amendement 15
Artikel 17, lid 1, alinea 3

De actiedrempels worden regelmatig
heroverwogen in het licht van de 
technologische vooruitgang.

De actiedrempels worden heroverwogen in 
het licht van nieuwe gegevens betreffende 
de bescherming van de menselijke 
gezondheid en de voedselketen.

Motivering

De bescherming van de menselijke gezondheid en van de voedselketen moet het eerste doel van 
de verordening zijn en niet de vooruitgang op analysegebied. 

Amendement 16
Artikel 18, lid 3, alinea 1

3. De risicobeoordeling houdt rekening met 
de door de Commissie in overleg met de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
vast te stellen voorschriften.

3. De risicobeoordeling houdt rekening met 
de door de Commissie in overleg met de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
vast te stellen voorschriften, met inbegrip 
van wetenschappelijke methoden.

Motivering

Risicobeoordeling, die onder de bevoegdheid van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
valt, betreft wetenschappelijke adviezen, methoden en procedures. Het is niet duidelijk wat met 
'voorschriften' wordt bedoeld. 

Amendement 17
Artikel 22 bis (nieuw)

Artikel 22 bis
Verslag aan het Europees Parlement en 

de Raad
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1. Uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
brengt de Commissie verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.
2. Het verslag behandelt met name de 
opgedane ervaring met de toepassing van 
onderhavige verordening.
3. Het verslag gaat, zo nodig, vergezeld 
van passende voorstellen. 
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TOELICHTING

Bij geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik voor de therapeutische behandeling en het 
welzijn van dieren die bestemd zijn voor menselijke consumptie, kunnen er residuen van deze 
producten in voedselproducerende dieren voorkomen.1 Om de volksgezondheid en de veiligheid 
van de consument te waarborgen, moet een risicobeoordeling2 van de veiligheidslimiet van 
residuen van alle farmacologisch werkzame stoffen in diergeneesmiddelen worden verricht.3 De 
bestaande verordening nr. 2377/90 van de Raad bepaalt dat, waar nodig, voor alle dergelijke 
werkzame stoffen grenswaarden voor residuen moeten worden vastgesteld. 

Het voorstel van de Commissie tot intrekking van Verordening nr. 2377/90 wil de problemen 
oplossen die zich bij de toepassing van de bestaande regelgeving voordoen. Het stelt dringende 
alternatieven voor om een hoog niveau van consumentenbescherming te bereiken en 
tegelijkertijd te zorgen voor een blijvende beschikbaarheid en ontwikkeling van 
diergeneesmiddelen voor de Europese markt en een goed werkende intra- en 
extracommunautaire handel in levensmiddelen van dierlijke oorsprong.  Aangezien het 
uiteindelijke doel de bescherming van de menselijke gezondheid is, moet er een meer 
samenhangende aanpak komen voor risicoanalyse en controle op residuen van farmacologisch 
werkzame stoffen die kunnen voorkomen in levensmiddelen die in de Europese Unie worden 
vervaardigd of ingevoerd. 

Problemen met de huidige regelgeving tot vaststelling van grenswaarden voor residuen:

De Commissie wijst er terecht op dat de huidige regelgeving heeft geleid tot een ernstige daling 
van diergeneesmiddelen "tot een niveau dat schadelijk is voor de volksgezondheid, de 
diergezondheid en het dierenwelzijn". Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) is het ermee eens dat er onvoldoende 
geneesmiddelen beschikbaar zijn voor de therapeutische behandeling en het welzijn van dieren. 
Dit is vooral alarmerend voor bepaalde minder gebruikte en kleinere soorten zoals schapen en 
paarden, bijen en vissen. Hierdoor is er een groot tekort aan toegestane geneesmiddelen en neemt 
het afwijkend ("off-label") gebruik van producten toe, wat gevaar kan opleveren voor een 
doeltreffende controle op residuen, met ernstige gevolgen van dien voor de veiligheid van de 
consument. Ook bestaat er ernstige bezorgdheid in de diergeneeskundige wereld over het 
groeiend gebrek aan therapeutische middelen door het verlies aan essentiële stoffen met extra 
risico's voor de gezondheid en het welzijn van dieren, dat ook nadelig kan zijn voor de aanvoer 
van veilig dierlijk eiwit voor de menselijke voedselketen.

Andere problemen in verband met Verordening nr. 2377/90 zijn:

 de door de EU gesteunde internationale normen kunnen niet in de Gemeenschapswetgeving 
worden opgenomen zonder dat het Europees Geneesmiddelenbureau een nieuwe 
wetenschappelijke beoordeling uitvoert;

                                               
1 De voorgestelde verordening tot intrekking van de procedure betreffende grenswaarden voor residuen omschrijft 
voedselproducerende dieren als "dieren die specifiek met het oog op de productie van levensmiddelen worden 
gefokt, gehouden, geslacht of verzameld".
2 Risicobeoordeling is een benadering op wetenschappelijke basis; doel is de beoordeling van de bekende of 
potentiële nadelige gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan door voedsel veroorzaakte gevaren, in casu 
menselijke blootstelling aan residuen van diergeneesmiddelen. 
3 Dit is overeenkomstig de bestaande wetgeving, namelijk verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad.
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 met name voor stoffen die worden aangetroffen in levensmiddelen uit derde landen ontbreekt 
het de controlediensten van de lidstaten aan een referentiewaarde;

 de huidige wetgeving is moeilijk te volgen.

De voorgestelde oplossing:

Het voorstel tot intrekking van Verordening nr. 2377/90 wil de huidige tekortkomingen 
aanpakken door het bestaande wettelijke kader voor grenswaarden voor residuen te wijzigen, 
weliswaar met behoud van het algemene systeem van vaststelling van grenswaarden voor 
residuen op basis van wetenschappelijke beoordelingen. De belangrijkste voorgestelde 
wijzigingen zijn:

 de beoordeling van de mogelijkheden voor extrapolatie1 tot een verplicht onderdeel van de 
algemene wetenschappelijke beoordeling maken, en een rechtsgrondslag creëren waarmee de 
Commissie de beginselen voor de toepassing van extrapolatie kan vaststellen. Dit zal de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor minder talrijke voedselproducerende dieren 
aanmoedigen en bijgevolg het risico voor de volksgezondheid van afwijkend ("off-label") 
gebruik van geneesmiddelen verminderen. Ook zal het de ontwikkelingskosten van nieuwe 
geneesmiddelen beperken zonder aanpassing van de huidige strenge veiligheidsmarges voor 
de volksgezondheid;

 een verplichting invoeren om grenswaarden voor residuen die met steun van de EU in de 
Codex Alimentarius2 zijn opgenomen, in de Gemeenschapswetgeving over te nemen, wat het 
aantal extra en onnodige beoordelingen beperkt; 

 een specifiek wettelijk kader creëren voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van 
farmacologisch werkzame stoffen die niet bedoeld zijn voor gebruik in toegelaten 
diergeneesmiddelen, in het bijzonder met het oog op controles en ingevoerde levensmiddelen. 
Om dit te bereiken zorgt het voorstel ervoor dat minimaal vereiste prestatielimieten 
(MRPL's)3 (op deskundigenadvies gebaseerde controle-instrumenten die worden gebruikt als  
actiedrempels bij grenscontroles) gebaseerd zijn op een degelijkere rechtsgrondslag, wat 
bijgevolg de bescherming van de consument en de werking van de interne markt verbetert;

 de volgorde van de artikelen aanpassen om een logische structuur aan te brengen, een 
onderscheid te maken tussen specifieke bepalingen betreffende risicobeoordeling en 
risicomanagement, en om te voldoen aan de doelstelling van betere wetgeving;

 de voorschriften voor afzonderlijke stoffen (grenswaarden voor residuen, 
gebruiksvoorwaarden, verboden), die nu over vier bijlagen van de huidige verordening 

                                               
1 Onder bepaalde voorwaarden kan de vastgestelde grenswaarde voor residuen van een stof voor een of meer 
diersoorten op andere soorten worden toegepast zonder dat het fundamentele wetenschappelijke onderzoek moet 
worden overgedaan. Bijv. levensmiddelen  levensmiddelen:  spieren van schapen op nieren van schapen en soort 
 soort:  schapen op geiten.
2 De Codex Alimentarius-commissie van de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontwikkelt voedselnormen, richtsnoeren en ermee verband houdende teksten 
zoals praktijkcodes in het kader van het gezamenlijke FAO/WHO voedselnormenprogramma. 
3 MRPL's werden voor het eerst geïntroduceerd in Beschikking (EG) nr. 2005/34 van de Commissie tot vaststelling 
van geharmoniseerde normen voor analyses op bepaalde residuen in producten van dierlijke oorsprong die uit derde 
landen worden ingevoerd. 
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verspreid zijn, in één verordening opnemen, wat tevens aansluit bij de doelstelling van betere 
wetgeving en vereenvoudiging.

Ondanks de gemiste kans om de desbetreffende bestaande regelgeving meer te consolideren, is 
de rapporteur bijzonder verheugd over de voorgestelde oplossing om de menselijke gezondheid 
beter te beschermen en meer diergeneesmiddelen beschikbaar te stellen, wat moet worden gezien 
als een hoognodige verbetering van het huidige systeem ter vaststelling van grenswaarden voor 
residuen. De voorgestelde amendementen zijn hoofdzakelijk ter verduidelijking en zijn niet 
bedoeld om het Commissievoorstel ingrijpend te wijzigen.
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