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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva v súvislosti so stanovením limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v 
potravinách živočíšneho pôvodu a ruší nariadenie (EHS) č. 2377/90
(KOM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0194),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2, články 37 a 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade 
s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0113/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 37 a článok 152 odsek 4 písmeno 
b),

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 152 odsek 4 písmeno b),

Odôvodnenie

Existenciu duálneho právneho základu oprávňuje len to, ak jeden z dvoch cieľov právneho 
aktu nie je voči druhému sekundárnym cieľom. V tomto prípade je verejné zdravie jasne 
dominujúcim cieľom (pozri odôvodnenie č. 26), a tým sa článok 37 ako právny základ stáva 
nepodstatným a dokonca zbytočným.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 5

(5) Na základe verejnej konzultácie 
Komisie, ktorá sa uskutočnila v roku 2004, 
a posúdenia Komisie týkajúceho sa 
nadobudnutých skúseností sa ukázalo, že je 
potrebné upraviť postupy stanovenia 
maximálnych limitov rezíduí pri zachovaní 
celkového systému stanovenia týchto 
limitov.

(5) So zreteľom na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 3. mája 2001 o dostupnosti 
veterinárnych liekov1 a na základe verejnej 
konzultácie Komisie, ktorá sa uskutočnila 
v roku 2004, a posúdenia Komisie 
týkajúceho sa nadobudnutých skúseností sa 
ukázalo, že je potrebné upraviť postupy 
stanovenia maximálnych limitov rezíduí 
pri zachovaní celkového systému 
stanovenia týchto limitov.
1 Ú. v. ES C 27 E, 31.1.2002, s. 80.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

(10) V nariadení Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 
o úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti 
o zvieratá sa stanovujú všeobecné pravidlá 
kontroly potravín v Európskom 
spoločenstve a vymedzenie pojmov v 
uvedenej oblasti. Je vhodné, aby sa tieto 
vymedzenia uplatňovali na účely právnych 
predpisov o maximálnych limitoch 
rezíduí.

(10) V nariadení Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 
o úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti 
o zvieratá sa stanovujú všeobecné pravidlá 
kontroly potravín v Európskom 
spoločenstve a vymedzenie pojmov v 
uvedenej oblasti. Je vhodné, aby sa tieto 
vymedzenia uplatňovali na účely právnych 
predpisov o maximálnych limitoch 
rezíduí. Priorita by sa mala venovať 
zisťovaniu používania zakázaných látok a 
časť vzoriek voliť v súlade so zásadami 
analýzy rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 odsek 2

2. Vedecké posúdenie rizika a odporúčania 
v súvislosti s riadením rizika sú zamerané 
na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
ľudského zdravia, pričom sa nimi tiež 
zabezpečí, že ľudské zdravie, zdravie 
zvierat a blaho zvierat nie sú negatívne 

2. Vedecké posúdenie rizika a odporúčania 
v súvislosti s riadením rizika sú zamerané 
na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
ľudského zdravia, pričom sa nimi tiež 
zabezpečí, aby ľudské zdravie, zdravie 
zvierat a blaho zvierat nebolo negatívne 
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ovplyvnené nedostatočnou dostupnosťou 
príslušných veterinárnych liekov. 

ovplyvnené nedostatočnou dostupnosťou 
príslušných veterinárnych liekov. Takéto 
odporúčania by mali zohľadňovať 
vedecké výsledky Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín prostredníctvom 
listov o spolupráci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 7 písmeno c)

c) či by sa mal alebo nemal stanoviť 
maximálny limit rezíduí alebo dočasný 
maximálny limit rezíduí pre 
farmakologicky účinnú látku vo 
veterinárnych liekoch, ktorej rezíduá sa 
našli v určitých potravinách živočíšneho 
pôvodu, úroveň tohto maximálneho limitu 
rezíduí a prípadne akékoľvek podmienky 
alebo obmedzenia týkajúce sa použitia 
príslušnej látky; 

c) či by sa mal alebo nemal stanoviť 
maximálny limit rezíduí alebo dočasný 
maximálny limit rezíduí pre 
farmakologicky účinnú látku vo 
veterinárnych liekoch, úroveň tohto 
maximálneho limitu rezíduí a prípadne 
akékoľvek podmienky alebo obmedzenia 
týkajúce sa použitia príslušnej látky; 

Odôvodnenie

Táto časť by sa mala vypustiť, pretože nie je potrebná. Vypustenie nemá vplyv na obsah textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 7 odsek 1a (nový)

Veterinárne lieky, pre ktoré neexistuje 
maximálny limit rezíduí pre koňovité 
zvieratá, ktoré nie sú uvedené na zozname 
prílohy IV k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 
alebo v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia 
a ktoré sa používajú „nad rámec 
povolenia“„v rámci ustanovení pre 
kaskádový systém“ a neaplikujú sa 
intramuskulárne alebo subkutánne, 
musia mať ochrannú lehotu šiestich 
mesiacov. 

Odôvodnenie

Existuje naliehavá potreba zracionalizovať ustanovenia týkajúce sa maximálnych limitov 
rezíduí pre koňovité zvieratá, aby sa chránilo ich zdravie a dobré životné podmienky bez 
nutnosti stiahnuť ich nastálo z potravinového reťazca a bez akýchkoľvek rizík pre 
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spotrebiteľov. S koňovitými zvieratami by sa malo zaobchádzať čo najlepším spôsobom, aký 
môže ponúknuť moderná veda. Odborné vedecké publikácie jasne preukazujú, že po šiestich 
mesiacoch po orálnej alebo vnútrožilovej aplikácii sa vo svalovine nebudú nachádzať žiadne 
takéto rezíduá, čím vzniká dostatočný bezpečnostný časový interval. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 7 odsek 1b (nový)

Farmaceutické výrobky obsahujúce 
farmakologicky účinné látky, ktoré sa 
nenachádzajú na zozname „základných 
látok“ ani na zozname „pozitívnych látok“ 
pre koňovité zvieratá a ktoré sa 
neaplikujú intramuskulárne alebo 
subkutánne, majú ochrannú lehotu v 
trvaní šiestich mesiacov. 

Odôvodnenie

Existuje naliehavá potreba zracionalizovať ustanovenia týkajúce sa maximálnych limitov 
rezíduí pre koňovité zvieratá, aby sa chránilo ich zdravie a dobré životné podmienky bez 
nutnosti stiahnuť ich nastálo z potravinového reťazca a bez akýchkoľvek rizík pre 
spotrebiteľov. S koňovitými zvieratami by sa malo zaobchádzať čo najlepším spôsobom, aký 
môže ponúknuť moderná veda. Odborné vedecké publikácie jasne preukazujú, že po šiestich 
mesiacoch po orálnej alebo vnútrožilovej aplikácii sa vo svalovine nebudú nachádzať žiadne 
takéto rezíduá, čím vzniká dostatočný bezpečnostný časový priestor. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 8 odsek 2

2. Agentúra zabezpečí, že stanovisko 
výboru sa prijme do 210 dní od prijatia 
platnej žiadosti v súlade s článkom 3 a 
odsekom 1 tohto článku. Táto lehota sa 
prerušuje, keď agentúra požiada o 
dodatočné informácie o danej látke v rámci 
osobitnej lehoty, a to do dňa, kým nie sú 
požadované dodatočné informácie 
poskytnuté. 

2. Agentúra zabezpečí, aby sa stanovisko 
výboru prijalo do 210 dní od prijatia 
platnej žiadosti v súlade s článkom 3 a 
odsekom 1 tohto článku. Táto lehota sa 
prerušuje len vtedy, ak agentúra požiada o 
dodatočné informácie o danej látke v rámci 
osobitnej lehoty, a to do dňa, kým nie sú 
požadované dodatočné informácie 
poskytnuté. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh ozrejmuje text.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 12 odsek 2 pododsek 1

2. Komisia v spolupráci s agentúrou 
prijíma pravidlá používania maximálnej 
úrovne rezíduí určitých potravín pre iné 
potraviny z rovnakého druhu alebo z 
jedného alebo viacerých druhov pre iné 
druhy, ako je uvedené v článku 5. V týchto 
pravidlách sa upresňuje, ako a za akých 
okolností vedecké údaje o rezíduách v 
určitých potravinách alebo v druhu alebo 
viacerých druhoch možno používať na 
stanovenie maximálneho limitu rezíduí v 
iných potravinách alebo iných druhoch.

2. Komisia v spolupráci s agentúrou a 
zainteresovanými stranami prijíma 
pravidlá používania maximálnej úrovne 
rezíduí určitých potravín pre iné potraviny 
z rovnakého druhu alebo z jedného alebo 
viacerých druhov pre iné druhy, ako je 
uvedené v článku 5. V týchto pravidlách sa 
upresňuje, ako a za akých okolností 
vedecké údaje o rezíduách v určitých 
potravinách alebo v druhu alebo viacerých 
druhoch možno používať na stanovenie 
maximálneho limitu rezíduí v iných 
potravinách alebo iných druhoch.

Odôvodnenie

Konzultácie so zainteresovanými stranami sú súčasťou bežného postupu Komisie v rámci 
politiky lepšej právnej regulácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 13 odsek 3

3. Maximálny limit rezíduí sa stanoví tam, 
kde je zjavne potrebné chrániť ľudské 
zdravie podľa stanoviska agentúry v súlade 
s článkami 4, 9 alebo 10 alebo podľa 
hlasovania Spoločenstva za stanovenie 
maximálneho limitu rezíduí pre 
farmakologicky účinnú látku určenú na 
použitie vo veterinárnych liekoch v
Potravinovom kódexe. V prípade 
hlasovania sa nevyžaduje dodatočné 
posúdenie zo strany agentúry. 

3. Maximálny limit rezíduí sa stanoví tam, 
kde je zjavne potrebné chrániť ľudské 
zdravie podľa stanoviska agentúry v súlade 
s článkami 4, 9 alebo 10 alebo podľa 
hlasovania delegácie Spoločenstva o 
Potravinovom kódexe za stanovenie 
maximálneho limitu rezíduí pre 
farmakologicky účinnú látku určenú na 
použitie vo veterinárnych liekoch. V 
prípade hlasovania sa nevyžaduje 
dodatočné posúdenie zo strany agentúry.

Odôvodnenie
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh ozrejmuje text. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 13 odsek 4 pododsek 1

4. Dočasný maximálny limit rezíduí sa 
môže stanoviť pre farmakologicky účinnú 

4. Dočasný maximálny limit rezíduí sa 
môže stanoviť pre farmakologicky účinnú 
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látku v prípade neúplnosti vedeckých 
údajov za predpokladu, že neexistujú 
dôvody domnievať sa, že rezíduá príslušnej 
látky na navrhnutej úrovni predstavujú 
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

látku v prípade neúplnosti vedeckých 
údajov za predpokladu, že neexistujú 
dôvody domnievať sa, že rezíduá príslušnej 
látky na navrhnutej úrovni predstavujú 
riziko pre ľudské zdravie.

Odôvodnenie

Riziko je vhodnejší výraz. Po prijatí platí táto zmena v celom legislatívnom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 13 odsek 6 písmeno a)

(a) keď akékoľvek použitie 
farmakologicky účinnej látky u zvierat 
určených na výrobu potravín predstavuje 
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie;

(a) keď akékoľvek použitie 
farmakologicky účinnej látky u zvierat 
určených na výrobu potravín predstavuje 
riziko pre ľudské zdravie;

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 13 odsek 4 pododsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 14 odsek 1 pododsek 1

1. Na účely klasifikácie stanovenej v 
článku 13 Komisia pripraví návrh 
nariadenia do 30 dní od doručenia 
stanoviska agentúry uvedeného v článkoch 
4, 9 ods. 1 alebo článku 10. Komisia 
takisto pripraví návrh nariadenia do 30 dní 
od prijatia výsledku hlasovania 
Spoločenstva za stanovenie maximálneho 
limitu rezíduí v Potravinovom kódexe, ako 
sa uvádza v článku 13 ods. 3. 

1. Na účely klasifikácie stanovenej v 
článku 13 Komisia pripraví návrh 
nariadenia do 30 dní od doručenia 
stanoviska agentúry uvedeného v článkoch 
4, 9 ods. 1 alebo článku 10. Komisia 
takisto pripraví návrh nariadenia do 30 dní 
od prijatia výsledku hlasovania delegácie 
Spoločenstva o Potravinovom kódexe za 
stanovenie maximálneho limitu rezíduí, 
ako sa uvádza v článku 13 ods. 3.

Odôvodnenie
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 13 odsek 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 15

Agentúra vedie konzultácie s referenčnými 
laboratóriami Spoločenstva na účely 

Agentúra vedie konzultácie s referenčnými 
laboratóriami Spoločenstva na účely 
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laboratórnej analýzy rezíduí určenej 
Komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 
882/2004, ktoré sa týkajú vhodných 
analytických metód na zistenie rezíduí 
farmakologicky účinných látok, pre ktoré 
sa stanovili maximálne limity rezíduí v 
súlade s článkom 13. Agentúra poskytne 
tieto metódy referenčným laboratóriám 
Spoločenstva a vnútroštátnym laboratóriám 
v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

laboratórnej analýzy rezíduí určenej 
Komisiou v súlade s nariadením (ES) č. 
882/2004, ktoré sa týkajú vhodných 
analytických metód a zosúladeného
vzorkovania na zistenie rezíduí 
farmakologicky účinných látok, pre ktoré 
sa stanovili maximálne limity rezíduí v 
súlade s článkom 13. Agentúra poskytne 
tieto metódy referenčným laboratóriám 
Spoločenstva a vnútroštátnym laboratóriám 
v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 17 odsek 1 pododsek 3

Referenčné body pre opatrenie sa 
pravidelne preskúmajú na základe
technického pokroku.

Referenčné body pre opatrenie sa 
preskúmajú so zreteľom na všetky nové 
údaje týkajúce sa ochrany ľudského 
zdravia a potravinového reťazca.

Odôvodnenie

Prvoradým cieľom tohto nariadenia by nemal byť analytický pokrok, ale ochrana ľudského 
zdravia a potravinového reťazca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 18 odsek 3 pododsek 1

3. Pri posúdení rizika sa berú do úvahy 
pravidlá, ktoré má Komisia prijať v 
spolupráci s Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín.

3. Pri posúdení rizika sa berú do úvahy 
pravidlá a vedecké metódy, ktoré má 
Komisia prijať v spolupráci s Európskym 
úradom pre bezpečnosť potravín.

Odôvodnenie

Posudzovanie rizika, za ktoré je zodpovedný Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, sa týka 
vedeckého posudku, metód a postupov. Nie je jasné, čo sa myslí pravidlami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 22a (nový)

Článok 22a
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Správa Európskemu parlamentu a Rade
1. Najneskôr do piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu.
2. Správa zhodnotí najmä skúsenosti 
s uplatňovaním tohto nariadenia.
3. Ak je to vhodné, Komisia pripojí k 
správe príslušné návrhy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Veterinárne lieky používané na liečbu chorôb a zabezpečenie dobrých životných podmienok 
zvierat, ktoré sú určené na spotrebu, môžu v zvieratách určených na výrobu potravín zanechať 
rezíduá.1 V záujme zabezpečenia verejného zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov sa musí 
vykonať posúdenie rizika2 týkajúce sa bezpečnosti rezíduí všetkých farmakologicky účinných 
látok obsiahnutých vo veterinárnych výrobkoch.3 Platné nariadenie Rady č. 2377/90 určuje, 
že tam, kde je to vhodné, sa má stanoviť maximálna úroveň rezíduí pre všetky účinné látky. 

Cieľom návrhu Komisie zrušiť nariadenie č. 2377/90 je vyriešiť problém s uplatňovaním 
existujúcich právnych predpisov. Navrhuje veľmi potrebné alternatívne spôsoby s cieľom 
dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, nepretržitú dostupnosť a vývoj veterinárnych 
liekov pre európsky trh a dobré fungovanie vnútorného a vonkajšieho obchodu Spoločenstva 
v oblasti potravín živočíšneho pôvodu.  Keďže konečným cieľom je ochrana ľudského 
zdravia, pri analýze rizík a kontrole rezíduí farmakologicky účinných látok, ktoré sa môžu 
objavovať v potravinách vyrábaných v Európskej únii alebo sa do nej dovážať, sa vyžaduje 
konzistentnejší prístup. 

Problémy so súčasnými právnymi predpismi stanovenia maximálnych limitov rezíduí:

Komisia správne poukazuje na to, že súčasné právne predpisy vedú k vážnemu poklesu 
štandardu v oblasti veterinárnych liekov „do tej miery, že to začalo mať negatívne účinky na 
verejné zdravie a zdravie zvierat, ako aj na blaho zvierat“. Podľa Výboru pre lieky na 
veterinárne použitie (CVMP) Európskej agentúry pre lieky (EMEA) nie je na liečenie zvierat 
a zabezpečenie dobrých životných podmienok k dispozícii dostatočné množstvo liekov. Je to 
zvlášť alarmujúce pre niektoré menej významné aplikácie a druhy, napr. ovce, kone, včely a 
ryby. V dôsledku toho existuje veľký nedostatok povolených liekov a zvyšuje sa používanie 
liekov nad rámec povolenia, čo môže ohroziť účinnú kontrolu rezíduí a mať vážne následky 
na bezpečnosť spotrebiteľov. Vo veterinárnych kruhoch navyše vládne vážne znepokojenie 
nad čoraz obmedzenejšími možnosťami liečby v dôsledku úbytku základných látok, čo má za 
následok zvýšené ohrozenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a môže ohroziť 
aj bezpečné zdroje živočíšnych bielkovín v ľudskom potravinovom reťazci.

V súvislosti s nariadením č. 2377/90 vznikajú ďalšie problémy:

 medzinárodné normy, ktoré podporuje EÚ, nemožno zahrnúť do právnych predpisov 
Spoločenstva bez nového vedeckého posúdenia vykonaného Európskou agentúrou pre 
lieky;

 kontrolné služby členských štátov nemajú žiadne referenčné body, najmä pre látky 
zistené v potravinách z tretích krajín;

                                               
1  Nariadenie týkajúce sa postupu pri určovaní maximálnych limitov rezíduí, ktoré je navrhnuté na zrušenie, 
vymedzuje pojem zvieratá určené na výrobu potravín ako „zvieratá šľachtené, chované, držané, zabíjané alebo 
zbierané osobitne na účely výroby potravín“.
2 Posúdenie rizika je vedecký postup. Jeho účelom je posúdiť známe alebo možné škodlivé účinky na zdravie 
v dôsledku vystavenia sa rizikám vyplývajúcim z potravín, v tomto prípade vystavenia osôb rezíduám 
veterinárnych liekov. 
3 Takýto postup je v súlade s platným právnym predpisom – nariadením Rady (EHS) č. 2377/90.
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 platné právne predpisy sa ťažko dodržiavajú.

Navrhované riešenie:

Návrhom na zrušenie nariadenia č. 2377/90 sa riešia nedostatky súčasnej situácie zmenou 
a doplnením existujúceho právneho rámca pre maximálne limity rezíduí bez toho, aby bol 
dotknutý celkový systém stanovovania maximálnych limitov rezíduí založený na vedeckom 
posúdení. Hlavné navrhované zmeny sú:

 zaviesť posúdenie možností extrapolácie1 ako povinnej súčasti celkového vedeckého 
posudzovania a vytvoriť pre Komisiu právny základ na stanovenie zásad uplatňovania 
extrapolácie. To podnieti vývoj liekov pre menej významné zvieratá z hľadiska výroby 
potravín, čím sa zníži ohrozenie verejného zdravia vyplývajúce z používania liekov nad 
rámec povolenia. Zmenšia sa tak aj náklady na vývoj nových liekov bez toho, aby sa 
zmenila súčasná vysoká bezpečnostná tolerancia v oblasti verejného zdravia.

 zaviesť povinnosť upraviť právne predpisy Spoločenstva s cieľom zahrnúť maximálne 
limity rezíduí stanovené Potravinovým kódexom2 s podporou EÚ, čím sa zníži nutnosť 
dodatočného a nepotrebného posudzovania. 

 vytvoriť osobitný právny rámec na stanovenie maximálnych limitov rezíduí 
pre farmakologicky účinné látky, ktorých povolenie ako veterinárnych liekov sa 
nepredpokladá, najmä na účely kontroly a na dovoz potravín; návrh zabezpečuje, aby na 
dosiahnutie tohto cieľa minimálne požadované výkonnostné limity (MRPL)3 (nástroje 
kontroly vychádzajúce z poznatkov expertov, ktoré sa využívajú ako referenčné body 
pre opatrenia pri kontrolách na hraniciach) boli právne lepšie podložené a zlepšila sa 
ochrana spotrebiteľov a fungovanie jednotného trhu;

 upraviť poradie článkov s cieľom vytvoriť logickú štruktúru a odlíšiť najmä ustanovenia 
o posudzovaní rizika a ustanovenia o riadení rizika, a tým splniť požiadavky iniciatívy 
na lepšiu tvorbu právnych predpisov;

 do navrhovaného nariadenia zaradiť pravidlá (maximálne limity rezíduí, podmienky 
použitia, zákazy) týkajúce sa jednotlivých látok, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v 4 
prílohách nariadenia, a to tiež v rámci iniciatívy na lepšiu tvorbu právnych predpisov 
a ich zjednodušenie.

Napriek tomu, že sa premeškala príležitosť na dôkladnejšiu konsolidáciu príslušných platných 
právnych predpisov, veľmi vítam navrhované riešenie na zabezpečenie lepšej ochrany 
ľudského zdravia a väčšej dostupnosti veterinárnych liekov a považujem to za zlepšenie 

                                               
1 pri nej možno za určitých podmienok uplatniť maximálny limit rezíduí, stanovený pre látku určenú pre jeden 
alebo viaceré živočíšne druhy, na ďalšie druhy bez potreby opakovať základný vedecký výskum. napr. pri 
potravine   zo svaloviny z oviec na obličky z oviec a pri druhoch z oviec na kozy. 
2 Komisia pre Potravinový kódex Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a 
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vypracúva normy, usmernenia a súvisiace dokumenty pre oblasť 
výživy, napr. kódexy v rámci spoločného programu FAO/WHO pre normy v oblasti výživy. 
3 MRPL sa zviedli prvýkrát rozhodnutím Komisie 2005/34/ES, ktorým sa stanovujú zosúladené normy na 
skúšanie určitých rezíduí vo výrobkoch živočíšneho pôvodu dovezených z tretích krajín. 
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súčasného systému stanovovania maximálnych limitov rezíduí, ku ktorému malo dôjsť už 
dávno. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som navrhol,  slúžia najmä na objasnenie 
a nekladú si za cieľ podstatne upraviť návrh Komisie.
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