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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie: (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie: (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor 
substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0194),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2)şi articolul 37, respectiv articolul 152 alineatul 
(4) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C6-0113/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
37 și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
152 alineatul (4) litera (b),

Justificare

There is only a valid justification for a dual legal basis if one of the two objectives of a legal 
act is not secondary to the other. In this case public health is clearly the dominating objective 
(see recital 26) which makes Article 37 non-essential and even redundant as a legal basis.
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Amendamentul 2
Considerentul 5

(5) În lumina consultării publice a 
Comisiei efectuată în 2004 și a evaluării 
Comisiei privind experiența acumulată, s-a 
dovedit necesară modificarea procedurilor 
de stabilire a limitelor maxime ale 
reziduurilor, menținând sistemul global de 
stabilire a acestor limite. 

(5) În lumina Rezoluţiei Parlamentului 
European din 3 mai 2001 privind 
disponibilitatea produselor 
medicamentoase veterinare1, a consultării 
publice a Comisiei efectuată în 2004 și a 
evaluării Comisiei privind experiența 
acumulată, s-a dovedit necesară 
modificarea procedurilor de stabilire a 
limitelor maxime ale reziduurilor, 
menținând sistemul global de stabilire a 
acestor limite.
1 JO C 27 E, 31.1.2002, p. 80.

Amendamentul 3
Considerentul 10

(10) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformității cu legislația 
privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate 
animală și de bunăstare a animalelor, 
stabilește normele generale pentru 
controlul alimentelor în Comunitatea 
Europeană și prevede definiții în domeniul 
respectiv. Se consideră adecvat ca astfel de 
definiții să se aplice scopurilor legislației 
privind limitele maxime ale reziduurilor.

(10) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind controalele 
oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformității cu legislația 
privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate 
animală și de bunăstare a animalelor, 
stabilește normele generale pentru 
controlul alimentelor în Comunitatea 
Europeană și prevede definiții în domeniul 
respectiv. Se consideră adecvat ca astfel de 
definiții să se aplice scopurilor legislației 
privind limitele maxime ale reziduurilor.
Ar trebui să se acorde prioritate depistării 
utilizării de substanţe interzise şi o parte 
dintre eşantioane ar trebui să fie selectate 
în conformitate cu principiile analizei 
riscurilor.

Amendamentul 4
Articolul 4 alineatul (2)
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2. Evaluarea științifică a riscurilor și 
recomandările privind gestionarea 
riscurilor au ca scop asigurarea unui nivel 
înalt de protecție a sănătății umane, 
garantând în același timp că sănătatea 
umană, sănătatea animală și bunăstarea 
animalelor nu sunt afectate în mod negativ 
de lipsa disponibilității produselor 
medicamentoase veterinare. 

(2) Evaluarea științifică a riscurilor și 
recomandările privind gestionarea 
riscurilor au ca scop asigurarea unui nivel 
înalt de protecție a sănătății umane, 
garantând în același timp că sănătatea 
umană, sănătatea animală și bunăstarea 
animalelor nu sunt afectate în mod negativ 
de lipsa disponibilității produselor 
medicamentoase veterinare. Respectivele 
recomandări trebuie să ia în considerare 
toate descoperirile ştiinţifice pertinente 
ale Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară, prin intermediul scrisorilor 
de cooperare.

Amendamentul 5
Articolul 7 litera (c)

(c) eventuala necesitate de a stabili o limită 
maximă a reziduurilor sau o limită maximă 
provizorie a reziduurilor pentru o substanță 
farmacologic activă în produsele 
medicamentoase veterinare ale cărei 
reziduuri au fost găsite într-un aliment 
anume de origine animală, nivelul acelei 
limite maxime a reziduului și unde este 
cazul orice condiții sau restricții pentru 
utilizarea substanței vizate; 

(c) eventuala necesitate de a stabili o limită 
maximă a reziduurilor sau o limită maximă 
provizorie a reziduurilor pentru o substanță 
farmacologic activă în produsele 
medicamentoase veterinare, nivelul acelei 
limite maxime a reziduului și, unde este 
cazul, orice condiții sau restricții pentru 
utilizarea substanței vizate; 

Justificare

Should be deleted as it is unnecessary. This deletion has no repercussions on the content of 
the text.

Amendamentul 6
Articolul 7 alineatul (1a) (nou)

(1a) Pentru produsele medicamentoase 
veterinare care nu au o limită maximă a 
reziduurilor pentru ecvidee, care nu sunt 
incluse în anexa IV la Regulamentul 
(CEE) nr. 2377/90 sau la articolul 13 
alineatul (2) din prezentul regulament şi 
care sunt utilizate „în afara indicaţiilor de 
pe etichetă”(off-label) şi „conform 
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dispoziţiilor sistemului cascadă” fără a fi 
administrate pe cale intramusculară sau 
subcutanată, perioada nominală de 
aşteptare este de şase luni. 

Justificare

There is an urgent need to rationalise the provisions with regard to MRLs in equidae to 
protect their health and welfare without permanent withdrawal from the food chain and 
without any risk to consumers. Equidae should be treated with the best of what modern 
science can offer. Peer-reviewed science clearly indicates that no such residues would exist in 
muscle meat e.g. from oral or intravenous administration after six months, which allows a 
large safety margin on time.

Amendamentul 7
Articolul 7 alineatul (1b) (nou)

(1b) Pentru utilizarea produselor 
farmaceutice care conţin ingrediente 
farmacologic active ce nu figurează pe 
lista substanţelor „esenţiale” sau „lista 
pozitivă” pentru ecvidee şi care nu sunt 
administrate pe cale intramusculară sau 
subcutanată, perioada nominală de 
aşteptare este de şase luni. 

Justificare

There is an urgent need to rationalise the provisions with regard to MRLs in equidae to 
protect their health and welfare without permanent withdrawal from the food chain and 
without any risk to consumers. Equidae should be treated with the best of what modern 
science can offer. Peer-reviewed science clearly indicates that no such residues would exist in 
muscle meat e.g. from oral or intravenous administration after six months, which allows a 
large safety margin on time.

Amendamentul 8
Articolul 8 alineatul (2)

2. Agenția se asigură că avizul comitetului 
este adoptat în termen de 210 zile de la 
primirea unei cereri valabile, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1). 
Acest termen se suspendă când Agenția 
cere depunerea de informații suplimentare 
cu privire la substanța respectivă, pe o 

(2) Agenția se asigură că avizul comitetului 
este adoptat în termen de 210 zile de la 
primirea unei cereri valabile, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1). 
Acest termen se suspendă în cazul în care 
şi când Agenția cere depunerea de 
informații suplimentare cu privire la 
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anumită perioadă de timp, și până când 
informațiile suplimentare sunt furnizate. 

substanța respectivă, pe o anumită perioadă 
de timp, și până când informațiile 
suplimentare sunt furnizate. 

Justificare

This amendment clarifies the text.

Amendamentul 9
Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf

2. Comisia, cu consultarea Agenției, adoptă 
reguli cu privire la limita maximă a 
reziduurilor dintr-un anumit produs 
alimentar pentru un alt produs alimentar 
din aceeași specie, sau dintr-una sau mai 
multe specii pentru alte specii, astfel cum 
este precizat în articolul 5. Acele reguli 
prevăd cum și în ce circumstanțe datele 
științifice cu privire la reziduurile din 
anumite produse alimentare sau dintr-o 
specie sau mai multe specii pot fi utilizate 
pentru a stabili o limită maximă a 
reziduurilor pentru alte produse alimentare 
sau specii.

(2) Comisia, cu consultarea Agenției şi a 
părţilor interesate, adoptă reguli cu privire 
la limita maximă a reziduurilor dintr-un 
anumit produs alimentar pentru un alt 
produs alimentar din aceeași specie, sau 
dintr-una sau mai multe specii pentru alte 
specii, astfel cum este precizat în articolul 
5. Acele reguli prevăd cum și în ce 
circumstanțe datele științifice cu privire la 
reziduurile din anumite produse alimentare 
sau dintr-o specie sau mai multe specii pot 
fi utilizate pentru a stabili o limită maximă 
a reziduurilor pentru alte produse 
alimentare sau specii.

Justificare

Consultation of stakeholders forms part of the standard practice of the Commission's better 
regulation policy.

Amendamentul 10
Articolul 13 alineatul (3)

3. O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecția sănătății umane ca urmare a unui 
aviz al Agenției, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10 sau ca urmare a 
votului favorabil al Comunității de stabilire 
a unei limite maxime a reziduurilor pentru 
substanțele farmacologic active destinate 
utilizării într-un medicament de uz 
veterinar în Codex Alimentarius. În acest 

(3) O limită maximă a reziduurilor este 
stabilită dacă aceasta este necesară pentru 
protecția sănătății umane ca urmare a unui 
aviz al Agenției, în conformitate cu 
articolele 4, 9 sau 10 sau ca urmare a 
votului favorabil al delegaţiei Comunității 
în cadrul Codex Alimentarius de stabilire 
a unei limite maxime a reziduurilor pentru 
substanțele farmacologic active destinate 
utilizării într-un medicament de uz 
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din urmă caz nu este cerută o evaluare 
suplimentară de către Agenție. 

veterinar. În acest din urmă caz nu este 
cerută o evaluare suplimentară de către 
Agenție.

Justificare
This amendment clarifies the text.

Amendamentul 11
Articolul 13 alineatul (4) primul paragraf

4. O limită maximă provizorie a 
reziduurilor poate fi stabilită pentru o 
substanță farmacologic activă dacă datele 
științifice sunt incomplete, cu condiția să 
nu fie motive pentru a presupune că 
reziduurile substanței respective, la limita 
propusă, prezintă un risc pentru sănătatea 
umană.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 12
Articolul 13 alineatul (6) litera (a)

(a) dacă utilizarea unei substanțe 
farmacologic active pentru animalele de la 
care se obțin produse alimentare reprezintă 
un risc pentru sănătatea umană;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 13
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

1. În înțelesul clasificării prevăzute la 
articolul 13, Comisia întocmește un proiect 
de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea avizului Agenției, prevăzut la 
articolele 4, 9 alineatul (1) sau 10. De 

(1) În înțelesul clasificării prevăzute la 
articolul 13, Comisia întocmește un proiect 
de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea avizului Agenției, prevăzut la 
articolele 4, 9 alineatul (1) sau 10. De 
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asemenea, Comisia întocmește un proiect 
de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea rezultatului votului Comunității în 
favoarea stabilirii unei limite maxime a 
reziduurilor în Codex Alimentarius, astfel 
cum este prevăzut la articolul 13 alineatul 
(3). 

asemenea, Comisia întocmește un proiect 
de regulament în termen de 30 de zile de la 
primirea rezultatului votului delegaţiei
Comunității în cadrul Codex Alimentarius 
în favoarea stabilirii unei limite maxime a 
reziduurilor, astfel cum este prevăzut la 
articolul 13 alineatul(3).

Justificare
See amendment to Article 13, paragraph 3.

Amendamentul 14
Articolul 15

Agenția consultă laboratoarele comunitare 
de referință pentru analizele de laborator 
ale reziduurilor desemnate de către 
Comisie, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004, cu privire la metodele 
analitice corespunzătoare pentru detectarea 
reziduurilor de substanțe farmacologic 
active pentru care a fost stabilită o limită 
maximă a reziduurilor, în conformitate cu 
articolul 13. Agenția furnizează 
laboratoarelor comunitare și naționale de 
referință, desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, aceste 
metode analitice.

Agenția consultă laboratoarele comunitare 
de referință pentru analizele de laborator 
ale reziduurilor desemnate de către 
Comisie, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004, cu privire la metodele 
analitice corespunzătoare pentru 
eşantionarea armonizată pentru detectarea 
reziduurilor de substanțe farmacologic 
active pentru care a fost stabilită o limită 
maximă a reziduurilor, în conformitate cu 
articolul 13. Agenția furnizează 
laboratoarelor comunitare și naționale de 
referință, desemnate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004, aceste 
metode analitice.

Amendamentul 15
Articolul 17 alineatul (1) al treilea paragraf

Cadrul de referință este reexaminat cu 
regularitate pentru a se ține seama de
progresul tehnic.

Cadrul de referință este reexaminat pentru 
a se ține seama de orice noi date privind 
protecţia sănătăţii umane şi a lanţului 
alimentar.

Justificare

The protection of human health and the food chain should be the first objective of this 
Regulation and not analytical progress.
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Amendamentul 16
Articolul 18 alineatul (3) primul paragraf

3. Evaluarea riscului ține seama de normele 
care vor fi adoptate de către Comisie, cu 
consultarea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentelor.

(3) Evaluarea riscului ţine seama de 
normele, inclusiv de metodele ştiinţifice, 
care vor fi adoptate de către Comisie, cu 
consultarea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară.

Justificare

Risk assessment which is the responsibility of EFSA concerns scientific opinion, methods and 
procedures. It is unclear what is meant by rules.

Amendamentul 17
Articolul 22a (nou)

Articolul 22a
Raport prezentat Parlamentului European 

şi Consiliului
(1) În termen de cel mult cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului.
(2) Raportul analizează, în special, 
experienţa acumulată prin punerea în 
aplicare a prezentului regulament.
(3) În cazul în care este necesar, raportul 
va fi însoţit de propuneri corespunzătoare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Veterinary medicinal products used for the therapeutic treatment and the welfare of animals, 
which are destined for human consumption, may give rise to residues of such products in 
food-producing animals.1 In order to ensure public health and consumer safety, a risk 
assessment2 of the safety limit of residues of all pharmacologically active substances 
contained in veterinary products has to be carried out.3 Existing Council Regulation 2377/90 
lays down that maximum residue limits (MRLs) be established for all such active substances, 
where appropriate.

The Commission's proposal to repeal Regulation 2377/90 seeks to resolve the difficulties 
encountered in the application of this existing legislation. It proposes much needed alternative 
ways to achieve a high level of consumer protection, coupled with the continued availability 
and development of veterinary medicinal products for the European market and good 
functioning of the intra- and extra- Community trade in food of animal origin.  As the ultimate 
goal is human health protection, a more consistent approach is required for the risk analysis 
and control of residues of pharmacologically active substances, which may appear in food 
produced in or imported into the European Union.

Problems with the current legislation for the setting of MRLs:

The Commission rightly points out that the current legislation has led to a serious decrease in 
veterinary medicines "to an extent that creates adverse effects for public and animal health 
and animal welfare". The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) of 
the European Medicines Agency (EMEA), agree that there are an insufficient number of 
medicinal products available for the therapeutic treatment and welfare of animals. This is 
particularly alarming for certain minor use and minor species such as sheep and horses, bees 
and fish. As a result of this, there is a major deficiency of authorised medicines and the "off-
label" use of products is increasing, which may jeopardise effective residue control with 
serious implications for consumer safety. There is also serious concern within the veterinary 
profession at the increasing therapeutic void resulting from the loss of essential substances 
with the added risks for animal health and welfare, which may also compromise the safe 
supply of animal protein for the human food chain.

Other problems that arise with Regulation 2377/90:

• International standards supported by the EU cannot be included in Community 
legislation without a new scientific assessment by the European Medicines Agency.

• Control services of Member States have no points of reference in particular for 
substances detected in food from third countries.

• The current legislation is hard to follow.

  
1 This proposed repeal Regulation of the procedure on maximum residue levels defines food producing animals 
as "animals bred, raised, kept, slaughtered or harvested specifically for the purpose of the producing food."
2 Risk assessment is a science-based approach; the purpose is the assessment of the known or potential adverse 
effects on health from exposure to food-borne hazards, in this case human exposure to veterinary drug residues.
3 This is in accordance with the existing legislation Council Regulation EEC No 2377/90.
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The proposed solution:

The proposal for repeal of Regulation 2377/90 addresses the shortcomings of the current 
situation by amending the existing legal framework on MRLs while leaving in place the 
overall system of setting MRLs based on scientific assessment. The main changes proposed 
are to:

• Make the assessment of possibilities for extrapolation1 a compulsory part of the overall 
scientific assessment and create a legal basis for the Commission to lay down the 
principles for applying extrapolation. This will encourage the development of drugs to 
cover minor food-producing animals and thereby diminish the risk to public health from 
"off-label" use of drugs. It will also reduce the development costs of new drugs without 
changing the existing high safety margins for public health.

• Introduce an obligation to adapt Community legislation to include MRLs set at Codex 
Alimentarius2 with the support of the EU, thus reducing additional and unnecessary 
assessments.

• Create a specific legal framework to set MRLs for pharmacologically active substances 
not intended to be authorised as veterinary medicines, in particular for control purposes 
and for imported food. To achieve this, the proposal ensures Minimum Required 
Performance limits (MRPLs)3 (control tools based on expert advice that are used as 
reference points for action at border inspection) are based on a sounder legal footing 
thus improving consumer protection and the functioning of the Single Market.

• Rearrange the sequence of articles in order to create a logical structure, differentiating in 
particular risk assessment from risk management provisions, to comply with the 
objective of "Better Regulation."

• Integrate into this proposed regulation the rules (MRLs, conditions of use, prohibitions) 
relating to individual substances, which are currently in 4 annexes of the current 
Regulation - again part of Better Regulation and simplification.

Despite the missed opportunity for greater consolidation of the relevant existing legislation, I 
very much welcome the proposed solution to ensure greater protection of human health and 
greater availability of veterinary medicines, seeing it as a long-overdue improvement in the 
current system for the setting of MRLs. The amendments I have proposed are mainly for 
clarification and do not intend to substantially modify the Commission proposal.

  
1 i.e. whereby under certain conditions the MRL fixed for a substance for one or more species can be applied to 
additional species without the need to replicate the fundamental scientific research. For example, foodstuff ð
foodstuff:  sheep muscle to sheep kidney and species ð species:  sheep to goats.
2 The Codex Alimentarius Commission of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) 
and the World Health Organisation (WHO), develops food standards, guidelines and related texts such as codes 
of practice under the Joint FAO/WHO Food Standards Programme.
3 MRPLs were first introduced in Commission Decision 2005/34/EC laying down harmonised standards for the 
testing for certain residues in products of animal origin imported from third countries.
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