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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania poziomów pozostałości 
substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0194),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 37 i 152 ust. 4 lit. b) traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0113/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi   
(A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37 i art. 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 152 ust. 4 lit. b),

Uzasadnienie

Podwójna podstawa prawna jest tylko wtedy uzasadniona, jeżeli jeden z celów aktu prawnego 
nie jest podrzędny wobec drugiego. W tym przypadku zdrowie publiczne jednoznacznie 
stanowi cel nadrzędny (patrz punkt 26 preambuły), co czyni art. 37 nieistotnym, a nawet 
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zbędnym jako podstawa prawna.

Poprawka 2
Punkt 5 preambuły

(5) W wyniku konsultacji społecznych 
przeprowadzonych przez Komisję w roku 
2004 oraz w świetle dokonanej przez 
Komisję oceny zgromadzonego 
doświadczenia konieczna okazała się 
zmiana procedury ustanawiania 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości przy jednoczesnym 
utrzymaniu całego systemu ustanawiania 
takich dopuszczalnych poziomów. 

(5) W świetle rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 maja 2001 r. w 
sprawie dostępności weterynaryjnych 
produktów leczniczych1, konsultacji 
społecznych przeprowadzonych przez 
Komisję w roku 2004 oraz w świetle 
dokonanej przez Komisję oceny 
zgromadzonego doświadczenia konieczna 
okazała się zmiana procedury ustanawiania 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości przy jednoczesnym 
utrzymaniu całego systemu ustanawiania 
takich dopuszczalnych poziomów.
1 Dz.U. C 27 E, z 31.1.2002 r., str. 80.

Poprawka 3
Punkt 10 preambuły

(10) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt ustanawia wymogi ogólne w 
zakresie kontroli żywności we Wspólnocie 
Europejskiej oraz wprowadza w tym 
zakresie definicje. Właściwe jest 
zastosowanie tych definicji na potrzeby 
przepisów odnoszących się do 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości.

(10) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu 
zwierząt ustanawia wymogi ogólne w 
zakresie kontroli żywności we Wspólnocie 
Europejskiej oraz wprowadza w tym 
zakresie definicje. Właściwe jest 
zastosowanie tych definicji na potrzeby 
przepisów odnoszących się do 
najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości. Należy nadać priorytet 
wykrywaniu stosowania zakazanych 
substancji, a część próbek powinna być 
wybierana zgodnie z zasadami analizy 
ryzyka.
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Poprawka 4
Artykuł 4 ustęp 2

2. Naukowa ocena ryzyka oraz zalecenia w 
odniesieniu do zarządzania ryzykiem są 
formułowane w sposób gwarantujący 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
człowieka, przy jednoczesnym 
zapewnieniu uniknięcia negatywnych 
skutków dla zdrowia ludzi oraz zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, które mogłyby 
wyniknąć z braku dostępności 
odpowiednich weterynaryjnych produktów 
leczniczych. 

2. Naukowa ocena ryzyka oraz zalecenia w 
odniesieniu do zarządzania ryzykiem są 
formułowane w sposób gwarantujący 
wysoki poziom ochrony zdrowia 
człowieka, przy jednoczesnym 
zapewnieniu uniknięcia negatywnych 
skutków dla zdrowia ludzi oraz zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, które mogłyby 
wyniknąć z braku dostępności 
odpowiednich weterynaryjnych produktów 
leczniczych. Tego rodzaju zalecenia 
powinny uwzględniać wszelkie opinie 
naukowe Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności przy pomocy 
wymiany pism o współpracy.

Poprawka 5
Artykuł 7 litera c)

c) niezależnie od tego, czy istnieje wymóg 
ustalenia najwyższego dopuszczalnego 
poziomu pozostałości lub tymczasowego 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości dla danej substancji czynnej 
farmakologicznie w weterynaryjnym 
produkcie leczniczym, którego 
pozostałości zostały wykryte w danym 
środku spożywczym pochodzenia 
zwierzęcego, w zaleceniach należy określić 
najwyższą dopuszczalną pozostałość takiej 
substancji oraz – w odpowiednich 
przypadkach – wszelkie warunki i 
ograniczenia związane ze stosowaniem tej 
substancji; 

c) niezależnie od tego, czy istnieje wymóg 
ustalenia najwyższego dopuszczalnego 
poziomu pozostałości lub tymczasowego 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości dla danej substancji czynnej 
farmakologicznie w weterynaryjnym 
produkcie leczniczym, w zaleceniach 
należy określić najwyższą dopuszczalną 
pozostałość takiej substancji oraz – w 
odpowiednich przypadkach – wszelkie 
warunki i ograniczenia związane ze 
stosowaniem tej substancji; 

Uzasadnienie

Należy dokonać skreślenia, ponieważ ten fragment jest niepotrzebny. To skreślenie nie ma 
wpływu na treść dokumentu.

Poprawka 6
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Artykuł 7 ustęp 1 a (nowy)

W przypadku weterynaryjnych produktów 
leczniczych, dla których nie ma 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości w odniesieniu do zwierząt z 
rodziny koniowatych, i które nie są 
wymienione w załączniku IV 
rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 lub art. 
13 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, oraz 
które stosowane są niezgodnie z 
przeznaczeniem i na mocy przepisów 
procedury „kaskadowej”, oraz nie są 
podawane domięśniowo lub podskórnie, 
nominalny okres wycofania wynosi sześć 
miesięcy.  

Uzasadnienie

Zachodzi pilna potrzeba zracjonalizowania przepisów dotyczących najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości w odniesieniu do zwierząt z rodziny koniowatych w 
celu ochrony ich zdrowia i dobrostanu − bez trwałego wycofywania z łańcucha pokarmowego 
i bez żadnych zagrożeń dla konsumentów. Zwierzęta z rodziny koniowatych powinny być 
leczone za pomocą najlepszych produktów leczniczych, jakie nowoczesna nauka jest w stanie 
zapewnić. Uznane ustalenia naukowe wykazują wyraźnie, że po sześciu miesiącach po 
podaniu doustnym lub dożylnym, tego typu pozostałości nie występują w mięśniach, co 
umożliwia większy czasowy margines bezpieczeństwa. 

Poprawka 7
Artykuł 7 ustęp 1 b (nowy)

W przypadku stosowania środków 
farmaceutycznych zawierających 
składniki farmakologicznie czynne, które 
nie są wymienione na liście substancji 
„istotnych” lub „pozytywnej liście” dla 
zwierząt z rodziny koniowatych, i które nie 
są podawane domięśniowo lub 
podskórnie, nominalny okres wycofania 
wynosi sześć miesięcy. 

Uzasadnienie

Zachodzi pilna potrzeba zracjonalizowania przepisów dotyczących najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości w odniesieniu do zwierząt z rodziny koniowatych w 
celu ochrony ich zdrowia i dobrostanu − bez trwałego wycofywania z łańcucha pokarmowego 
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i bez żadnych zagrożeń dla konsumentów. Zwierzęta z rodziny koniowatych powinny być 
leczone za pomocą najlepszych produktów leczniczych, jakie nowoczesna nauka jest w stanie 
zapewnić. Uznane ustalenia naukowe wykazują wyraźnie, że po sześciu miesiącach po 
podaniu doustnym lub dożylnym, tego typu pozostałości nie występują w mięśniach, co 
umożliwia większy czasowy margines bezpieczeństwa. 

Poprawka 8
Artykuł 8 ustęp 2

2. Agencja gwarantuje, że opinia Komitetu 
zostanie wydana w ciągu 210 dni po 
otrzymaniu ważnego wniosku zgodnie z 
art. 3 oraz z ust. 1 niniejszego artykułu. 
Bieg wymienionego terminu ulega 
zawieszeniu w przypadku, gdy Agencja 
zażąda przedstawienia informacji 
dodatkowych, do momentu uzyskania 
przez Agencję żądanych informacji. 

2. Agencja gwarantuje, że opinia Komitetu 
zostanie wydana w ciągu 210 dni po 
otrzymaniu ważnego wniosku zgodnie z 
art. 3 oraz z ust. 1 niniejszego artykułu. 
Bieg wymienionego terminu ulega 
zawieszeniu, jeżeli Agencja zażąda 
przedstawienia informacji dodatkowych, 
do momentu uzyskania przez Agencję 
żądanych informacji. 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uściśla tekst.

Poprawka 9
Artykuł 12 ustęp 2 akapit 1

2. Komisja po zasięgnięciu opinii Agencji 
przyjmuje zasady stosowania najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości, 
ustalonych dla substancji czynnych dla 
danego środka spożywczego, w 
odniesieniu do innego środka spożywczego 
uzyskanego z tego samego gatunku, lub 
stosowania poziomów ustalonych dla 
określonego gatunku lub gatunków w 
odniesieniu do innych gatunków, jak 
określono w art. 5. Zasady takie określają 
sposób oraz okoliczności, w których dane 
naukowe o pozostałościach w danym 
środku spożywczym lub w przypadku 
danego gatunku lub gatunków mogą być 
wykorzystane w celu ustalenia 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości w przypadku innych środków 
spożywczych lub innych gatunków.

2. Komisja po zasięgnięciu opinii Agencji i 
zainteresowanych stron przyjmuje zasady 
stosowania najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości, ustalonych dla 
substancji czynnych dla danego środka 
spożywczego, w odniesieniu do innego 
środka spożywczego uzyskanego z tego 
samego gatunku, lub stosowania poziomów 
ustalonych dla określonego gatunku lub 
gatunków w odniesieniu do innych 
gatunków, jak określono w art. 5. Zasady 
takie określają sposób oraz okoliczności, w 
których dane naukowe o pozostałościach w 
danym środku spożywczym lub w 
przypadku danego gatunku lub gatunków 
mogą być wykorzystane w celu ustalenia 
najwyższego dopuszczalnego poziomu 
pozostałości w przypadku innych środków 
spożywczych lub innych gatunków.



PE396.683v03-00 10/16 PR\698558PL.doc

PL

Uzasadnienie

Zasięgnięcie opinii zainteresowanych stron stanowi standardową praktykę polityki Komisji 
mającej na celu poprawę uregulowań prawnych.

Poprawka 10
Artykuł 13 ustęp 3

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10 lub na podstawie głosu oddanego 
przez Wspólnotę za wprowadzeniem 
takiego dopuszczalnego poziomu dla 
substancji czynnej farmakologicznie 
przewidzianej do stosowania w 
weterynaryjnych produktach leczniczych w 
Kodeksie Żywnościowym. W tym drugim 
przypadku nie jest wymagana dodatkowa 
ocena Agencji. 

3. W przypadkach, gdy wydaje się to 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
człowieka, ustanawia się najwyższy 
dopuszczalny poziom pozostałości na 
podstawie opinii Agencji zgodnie z art. 4, 9 
lub 10 lub na podstawie głosu oddanego 
przez delegację Wspólnoty w Kodeksie 
Żywnościowym za wprowadzeniem takiego 
dopuszczalnego poziomu dla substancji 
czynnej farmakologicznie przewidzianej do 
stosowania w weterynaryjnych produktach 
leczniczych.. W tym drugim przypadku nie 
jest wymagana dodatkowa ocena Agencji.

Uzasadnienie
Niniejsza poprawka uściśla tekst. 

Poprawka 11
Artykuł 13 ustęp 4 akapit 1

4. Można ustanowić tymczasowy 
najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości dla substancji czynnych 
farmakologicznie w przypadkach, gdy dane 
naukowe są niekompletne, pod warunkiem, 
że nie ma podstaw, by stwierdzić, że 
pozostałości danej substancji czynnej na 
zaproponowanym poziomie stanowią 
zagrożenie dla zdrowia człowieka.

4. Można ustanowić tymczasowy 
najwyższy dopuszczalny poziom 
pozostałości dla substancji czynnych 
farmakologicznie w przypadkach, gdy dane 
naukowe są niekompletne, pod warunkiem, 
że nie ma podstaw, by stwierdzić, że 
pozostałości danej substancji czynnej na 
zaproponowanym poziomie stanowią 
ryzyko dla zdrowia człowieka.

Uzasadnienie

„Ryzyko” jest bardziej odpowiednim sformułowaniem; jeżeli zostanie przyjęte, niniejsza 
poprawka będzie odnosić się do całego dokumentu.
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Poprawka 12
Arytkuł 13 ustęp 6 litera a)

(a) gdy stosowanie substancji czynnej 
farmakologicznie u zwierzą, od których lub 
z których pozyskuje się żywność, stanowi 
zagrożenie dla zdrowia człowieka;

(a) gdy stosowanie substancji czynnej 
farmakologicznie u zwierzą, od których lub 
z których pozyskuje się żywność, stanowi 
ryzyko dla zdrowia człowieka;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 13 ust. 4 akapit pierwszy.

Poprawka 13
Artykuł 14 ustęp 1 akapit 1

1. Dla celów klasyfikacji przewidzianej w 
art. 13 Komisja przygotuje projekt 
rozporządzenia w ciągu 30 dni po 
otrzymaniu opinii Agencji, o której mowa 
w art. 4, art. 9 ust. 1 lub art. 10. Komisja 
przygotuje również projekt rozporządzenia 
w ciągu 30 dni po otrzymaniu wyniku 
głosowania przez Wspólnotę za 
ustanowieniem najwyższego 
dopuszczalnego poziomu pozostałości w 
ramach Kodeksu Żywnościowego, o 
którym mowa w art. 13 ust. 3. 

1. Dla celów klasyfikacji przewidzianej w 
art. 13 Komisja przygotuje projekt 
rozporządzenia w ciągu 30 dni po 
otrzymaniu opinii Agencji, o której mowa 
w art. 4, art. 9 ust. 1 lub art. 10. Komisja 
przygotuje również projekt rozporządzenia 
w ciągu 30 dni po otrzymaniu wyniku 
głosowania przez delegację Wspólnoty w 
Kodeksie Żywnościowym za 
ustanowieniem najwyższego 
dopuszczalnego poziomu pozostałości, o 
którym mowa w art. 13 ust. 3.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 13 ust. 3.

Poprawka 14
Artykuł 15

Agencja zasięga opinii wspólnotowych 
laboratoriów referencyjnych, 
wyznaczonych przez Komisję do analizy 
laboratoryjnej pozostałości zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, w 
sprawie odpowiednich metod 
analitycznych wykrywania pozostałości 
substancji czynnych farmakologicznie, dla 
których ustanowiono najwyższe 

Agencja zasięga opinii wspólnotowych 
laboratoriów referencyjnych, 
wyznaczonych przez Komisję do analizy 
laboratoryjnej pozostałości zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004, w 
sprawie odpowiednich metod 
analitycznych zharmonizowanego 
pobierania próbek celem wykrywania 
pozostałości substancji czynnych 
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dopuszczalne poziomy pozostałości 
zgodnie z art. 13. Agencja przedstawi takie 
metody wspólnotowym laboratoriom 
referencyjnym i krajowym laboratoriom 
referencyjnym wyznaczonym zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

farmakologicznie, dla których ustanowiono 
najwyższe dopuszczalne poziomy 
pozostałości zgodnie z art. 13. Agencja 
przedstawi takie metody wspólnotowym 
laboratoriom referencyjnym i krajowym 
laboratoriom referencyjnym wyznaczonym 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
882/2004.

Poprawka 15
Artykuł 17 ustęp 1 akapit 3

Dla uwzględnienia postępu 
technologicznego punkty odniesienia dla 
kontroli poddaje się regularnemu
przeglądowi.

Punkty odniesienia dla kontroli poddaje się 
przeglądowi z uwzględnieniem wszelkich 
nowych danych dotyczących ochrony 
zdrowia ludzkiego i łańcucha 
pokarmowego.

Uzasadnienie

Ochrona zdrowia ludzkiego i łańcucha pokarmowego, a nie postęp w zakresie analizy, 
powinna stanowić najważniejszy cel niniejszego rozporządzenia. 

Poprawka 16
Artykuł 18 ustęp 3 akapit 1

3. Ocena ryzyka uwzględnia zasady, które 
zostaną przyjęte przez Komisję po 
konsultacji z Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności.

3. Ocena ryzyka uwzględnia zasady, w tym 
metody naukowe, które zostaną przyjęte 
przez Komisję po konsultacji z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności.

Uzasadnienie

Ocena ryzyka, która należy do zakresu odpowiedzialności EFSA dotyczy opinii, metod i 
procedur naukowych. Nie jest jasne, co oznacza sformułowanie „zasady”. 

Poprawka 17
Artykuł 22 a (nowy)
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Artykuł 22a
Sprawozdanie do Parlamentu 

Europejskiego i Rady
1. Nie później niż pięć lat po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia, Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
2. Sprawozdanie dokonuje przeglądu 
doświadczeń nabytych w wyniku 
stosowania niniejszego rozporządzenia.
3. Sprawozdanie to zawiera, w razie 
konieczności, stosowne wnioski. 
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UZASADNIENIE

Weterynaryjne produkty lecznicze wykorzystywane w leczeniu chorób zwierząt oraz do 
zapewnienia dobrostanu zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi, mogą prowadzić 
do występowania pozostałości owych substancji u zwierząt, od których lub z których 
pozyskuje się żywność.1 W celu zapewnienia zdrowia publicznego i bezpieczeństwa 
konsumentów należy przeprowadzić ocenę ryzyka2 dotyczącą bezpieczeństwa pozostałości 
wszystkich substancji farmakologicznie czynnych w produktach weterynaryjnych.3
Obowiązujące rozporządzenie Rady nr 2377/90 stanowi, że − w odpowiednich przypadkach − 
należy ustalić najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP). 

Wniosek Komisji dotyczący uchylenia rozporządzenia 2377/90 dąży do rozwiązania trudności 
napotkanych w toku stosowania istniejącego prawodawstwa. Proponuje on bardzo potrzebne 
alternatywne sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów przy 
jednoczesnym zachowaniu dostępności i rozwoju weterynaryjnych produktów leczniczych dla 
rynku europejskiego oraz dobrego funkcjonowania handlu żywnością pochodzenia 
zwierzęcego wewnątrz Wspólnoty oraz z krajami trzecimi. Ponieważ najważniejszym celem 
jest ochrona zdrowia ludzkiego, niezbędna jest bardziej spójna koncepcja oceny ryzyka i 
kontroli pozostałości substancji farmakologicznie czynnych, które mogą występować w 
żywności produkowanej w Unii Europejskiej lub importowanej z krajów trzecich.  

Problemy związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ustalania najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości:

Komisja słusznie zwróciła uwagę na fakt, że obowiązujące przepisy doprowadziły do 
poważnego zmniejszenia dostępności weterynaryjnych środków leczniczych „do poziomu 
powodującego niekorzystne skutki dla zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu 
zwierząt”. Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych (CVMP) Europejskiej 
Agencji Leków (EMEA) podziela pogląd, że dostępna jest zbyt mała liczba produktów 
leczniczych przeznaczonych do leczenia chorób zwierzęcych i zapewnienia dobrostanu 
zwierząt. Jest to szczególnie alarmujące w przypadku niektórych mniej wykorzystywanych i 
rozprzestrzenionych gatunków, jak np. owiec i koni, pszczół oraz ryb.  Z tego powodu 
występuje poważny niedobór dopuszczonych środków leczniczych oraz wzrasta niezgodne z 
przeznaczeniem stosowanie produktów leczniczych, co może zagrozić skutecznej kontroli 
poziomów pozostałości i mieć daleko idące skutki dla bezpieczeństwa konsumentów. Istnieją 
również poważne obawy wśród weterynarzy wywołane zwiększającym się deficytem 
leczniczym wynikającym z braku dostępności ważnych substancji w połączeniu z 
dodatkowym ryzykiem dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, co może mieć wpływ na 
bezpieczeństwo zaopatrzenia w białko zwierzęce do produkcji żywności.
                                               
1 W tym wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie przeglądu procedury ustanawiania najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości określa się zwierzęta, od których, lub z których pozyskuje sie żywność, 
jako „zwierzęta hodowane, chowane, utrzymywane, poddawane ubojowi lub zbierane w celu produkcji 
żywności”.
2 Ocena ryzyka stanowi podejście oparte na podstawach naukowych; celem jest ocena znanych lub 
potencjalnych negatywnych skutków dla zdrowia wynikających z ekspozycji na zagrożenia pochodzące z 
żywności, w tym przypadku poddaniu człowieka działaniu pozostałości weterynaryjnych produktów 
leczniczych.
3 Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90.
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Inne problemy wynikające z rozporządzenia 2377/90:

 międzynarodowe normy, wspierane przez UE, nie mogą być włączane do 
prawodawstwa wspólnotowego bez dokonania nowej oceny naukowej przez 
Europejską Agencję ds. Leków;

 służbom kontrolnym państw członkowskich brakuje punktów odniesienia, szczególnie 
w przypadku substancji wykrywanych w żywności pochodzącej z krajów trzecich;

 obowiązujące przepisy są trudne do stosowania.

Proponowane rozwiązanie:

Wniosek dotyczący uchylenia rozporządzenia 2377/90 eliminuje wady obecnej sytuacji, 
zmieniając istniejące ramy prawne dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów 
pozostałości, jednocześnie pozostawiając ogólny system ustalania najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości na podstawie ocen naukowych. Zaproponowane 
główne zmiany to:

 Wprowadzenie obowiązkowej oceny możliwości ekstrapolacji 1 w ramach ogólnej 
oceny naukowej oraz stworzenie podstawy prawnej dla określenia przez Komisję zasad 
stosowania ekstrapolacji. Będzie miało to zachęcający wpływ na rozwój środków 
leczniczych dla mniej rozprzestrzenionych zwierząt, od których lub z których pozyskuje 
się żywność, i tym samym zmniejszy ryzyko dla zdrowia publicznego wynikające z 
niezgodnego z przeznaczeniem stosowania produktów leczniczych. Pozwoli to również 
na zmniejszenie kosztów rozwoju nowych środków leczniczych bez zmiany 
istniejących wysokich marginesów bezpieczeństwa dla zdrowia publicznego.

 Wprowadzenie obowiązku adaptacji prawodawstwa Wspólnoty poprzez uwzględnienie 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ustanowionych w Kodeksie 
Żywnościowym2 z poparciem UE, co zmniejszy liczbę dodatkowych i niepotrzebnych 
ocen. 

 Stworzenie konkretnych ram prawnych dla ustanowienia najwyższych dopuszczalnych 
poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych, które nie mają być 
dopuszczone jako weterynaryjne środki lecznicze, w szczególności dla celów 
kontrolnych i w odniesieniu do żywności przywożonej. W tym celu wniosek zapewnia, 
że minimalne wymagane wartości graniczne wydajności (MRPL)3 (narzędzia kontroli 
bazujące na orzeczeniach ekspertów, stosowane jako punkty odniesienia w działaniach 

                                               
1 Przy czym najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości, ustalony w odniesieniu do substancji dla jednego lub 
wielu gatunków, może pod pewnymi warunkami mieć zastosowanie do innych gatunków bez konieczności 
powtórzenia podstawowych badań naukowych.
2 Komisja Kodeksu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowują standardy żywności, wytyczne i pokrewne dokumenty, 
jak np. kodeksy postępowania w ramach wspólnego programu FAO/WHO w zakresie standardów żywności.
3 MRPL po raz pierwszy wprowadzone zostały w decyzji Komisji 2005/34/WE ustanawiającej zharmonizowane 
normy badania na obecność niektórych pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego importowanych z 
krajów trzecich.
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przy kontrolach granicznych) oparte są na solidnej podstawie prawnej, dzięki czemu 
ochrona konsumentów i funkcjonowanie wspólnego rynku ulegną poprawie.

 Zmianę kolejności artykułów w celu wprowadzenia logicznej struktury, rozróżniającej 
w szczególności procedury oceny ryzyka od zarządzania ryzykiem, tak aby zapewnić 
zgodność z dążeniem do „lepszego stanowienia prawa”.

 Połączenie w proponowanym rozporządzeniu zasad odnoszących się do poszczególnych 
substancji (NDP, warunków stosowania, zakazów), obecnie znajdujących się w czterech 
różnych załącznikach obowiązującego rozporządzenia, co również stanowi część dążeń 
do lepszego stanowienia i uproszczenia prawa.

Pomimo zaprzepaszczonej szansy większej konsolidacji stosownych obowiązujących 
przepisów prawnych, z zadowoleniem przyjmuję zaproponowane rozwiązanie mające na celu 
zapewnienie większej ochrony zdrowia ludzkiego oraz większą dostępność weterynaryjnych 
środków leczniczych, postrzegając to jako od dawna zaległe usprawnienie obecnego systemu 
ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Zaproponowane przeze 
mnie zmiany służą głównie jasności i nie mają na celu zasadniczej modyfikacji wniosku 
Komisji.
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