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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Skupnosti za 
določitev vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in 
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/90
(KOM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0194),

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 37 in 152(4)(b) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0113/2007),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Navedba 1

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti členov 37 in
152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti člena 
152(4)(b) Pogodbe,

Obrazložitev

Dvojna pravna podlaga je upravičena le, če eden od obeh ciljev pravnega akta ni sekundaren 
drugemu. V tem primeru je javno zdravje brez dvoma glavni cilj (gl. uvodno izjavo 26), zato je 
člen 37 kot pravna podlaga nepotreben in celo odvečen.

Predlog spremembe 2
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Uvodna izjava 5

(5) Z vidika javnega posvetovanja 
Komisije leta 2004 in Komisijine ocene 
pridobljenih izkušenj se zdi potrebno 
spremeniti postopke za določitev mejnih 
vrednosti ostankov ter hkrati ohraniti 
splošen sistem določanja teh vrednosti. 

(5) Z vidika resolucije Evropskega 
parlamenta z dne 3. maja 2001 o 
dostopnosti zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini1, javnega 
posvetovanja Komisije leta 2004 in 
Komisijine ocene pridobljenih izkušenj se 
zdi potrebno spremeniti postopke za 
določitev mejnih vrednosti ostankov ter 
hkrati ohraniti splošen sistem določanja teh 
vrednosti.
1 UL C 27 E, 31.1.2002, str. 80.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

(10) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem 
varstvu živali in zaščiti živali10 določa 
splošna pravila za nadzor hrane v Evropski 
skupnosti in zagotavlja opredelitve na 
navedenem področju. Primerno je, da se 
navedene opredelitve uporabljajo za 
namene zakonodaje o mejnih vrednostih 
ostankov.

(10) Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi 
preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem 
varstvu živali in zaščiti živali10 določa 
splošna pravila za nadzor hrane v Evropski 
skupnosti in zagotavlja opredelitve na 
navedenem področju. Primerno je, da se 
navedene opredelitve uporabljajo za 
namene zakonodaje o mejnih vrednostih 
ostankov. Prednost je treba dati 
odkrivanju uporabe prepovedanih snovi, 
del vzorcev pa bi bilo treba izbrati na 
podlagi načel analize tveganja.

Predlog spremembe 4
Člen 4, odstavek 2

2. Namen znanstvene ocene tveganja in 
priporočil o obvladovanju tveganja je 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi ter hkrati zagotoviti, da pomanjkanje 
dostopnosti ustreznih zdravil za uporabo v 
veterinarski medecini ne bo negativno 
vplivalo na zdravje ljudi in živali ter 

2. Namen znanstvene ocene tveganja in 
priporočil o obvladovanju tveganja je 
zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi ter hkrati zagotoviti, da pomanjkanje 
dostopnosti ustreznih zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini ne bo negativno 
vplivalo na zdravje ljudi in živali ter 
blaginjo živali. V teh priporočilih je treba 
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blaginjo živali. preko pisem o sodelovanju upoštevati vsa 
ustrezna znanstvena dognanja Evropske 
agencije za varnost hrane.

Predlog spremembe 5
Člen 7, točka (c)

c) Ali je treba določiti najvišjo ali začasno 
mejno vrednost ostanka za farmakološko 
aktivno snov v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini, katere ostanki so 
bili ugotovljeni v posameznem živilu 
živalskega izvora, raven navedene najvišje 
dovoljene vrednosti ostankov in po potrebi 
kakršne koli pogoje ali omejitve za 
uporabo zadevne snovi. 

c) Ali je treba določiti najvišjo ali začasno 
mejno vrednost ostanka za farmakološko 
aktivno snov v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini, raven navedene 
najvišje dovoljene vrednosti ostankov in po 
potrebi kakršne koli pogoje ali omejitve za 
uporabo zadevne snovi. 

Obrazložitev

Ta del besedila je nepotreben, zato bi ga bilo treba črtati. To ne bi vplivalo na vsebino 
besedila.

Predlog spremembe 6
Člen 7, odstavek 1 a (novo)

Nominalna karenca pri zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini, ki 
nimajo mejne vrednosti ostankov za 
kopitarje, niso vključena v Prilogo IV 
Uredbe (EGS) št. 2377/90 ali člen 13(2) te 
uredbe in katerih uporaba „ni v skladu s 
povzetkom značilnosti zdravil“ in se 
uporabljajo „v skladu s določbami 
kaskadnega postopka“ ter se ne aplicirajo 
v mišico ali podkožno, je šest mesecev. 

Obrazložitev

Nujno je treba racionalizirati določbe o mejnih vrednostih ostankov za kopitarje, da bi 
zaščitili njihovo zdravje in dobro počutje brez trajnega umika iz prehranjevalne verige in brez 
tveganja za potrošnike. Kopitarje bi bilo treba zdraviti z najboljšim, kar omogoča sodobna 
znanost. Strokovno pregledani znanstveni izsledki jasno kažejo, da takšnih ostankov npr. od 
oralne ali intravenozne uporabe po šestih mesecih ne bi bilo v mišičnem mesu, kar omogoča 
precejšnjo časovno varnostno rezervo. 



PE 396.683v03-00 8/15 PR\698558SL.doc

SL

Predlog spremembe 7
Člen 7, odstavek 1 b (novo)

Nominalna karenca za uporabo 
farmacevtskih izdelkov s farmakološkimi 
aktivnimi sestavinami, ki niso na seznamu 
„bistvenih“ snovi ali na „pozitivnem 
seznamu“ za kopitarje in se ne aplicirajo v 
mišico ali podkožno, je šest mesecev. 

Obrazložitev

Nujno je treba racionalizirati določbe o mejnih vrednostih ostankov za kopitarje, da bi 
zaščitili njihovo zdravje in dobro počutje brez trajnega umika iz prehranjevalne verige in brez 
tveganja za potrošnike. Kopitarje bi bilo treba zdraviti z najboljšim, kar omogoča sodobna 
znanost. Strokovno pregledani znanstveni izsledki jasno kažejo, da takšnih ostankov npr. od 
oralne ali intravenozne uporabe po šestih mesecih ne bi bilo v mišičnem mesu, kar omogoča 
precejšnjo časovno varnostno rezervo. 

Predlog spremembe 8
Člen 8, odstavek 2

2. Agencija zagotovi, da je mnenje Odbora 
podano v 210 dneh od prejma veljavne 
vloge v skladu s členom 3 in odstavkom 1 
tega člena. Ta časovni rok se prekliče, 
kadar Agencija zahteva predložitev 
dodatnih informacij o zadevni snovi v 
določenem obdobju, preklic pa traja do 
predložitve zahtevanih dodatnih 
informacij. 

2. Agencija zagotovi, da je mnenje Odbora 
podano v 210 dneh od prejema veljavne 
vloge v skladu s členom 3 in odstavkom 1 
tega člena. Ta časovni rok se prekliče, če 
in kadar Agencija zahteva predložitev 
dodatnih informacij o zadevni snovi v 
določenem obdobju, preklic pa traja do 
predložitve zahtevanih dodatnih 
informacij. 

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi besedila.

Predlog spremembe 9
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1

2. Komisija v posvetovanju z Agencijo 
sprejme pravila o uporabi mejnih vrednosti 
ostankov posameznega živila za drugo 
živilo enake vrste ali ene ali več vrst za 
druge vrste, kakor je navedeno v členu 5. 
Navedena pravila določajo, kako in v 

2. Komisija v posvetovanju z Agencijo in 
zainteresiranimi stranmi sprejme pravila o 
uporabi mejnih vrednosti ostankov 
posameznega živila za drugo živilo enake 
vrste ali ene ali več vrst za druge vrste, 
kakor je navedeno v členu 5. Navedena 
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kakšnih okoliščinah se lahko uporabijo 
znanstveni podatki o ostankih v 
posameznem živilu ali vrsti ali več vrstah 
za določanje mejnih vrednosti ostankov v 
drugih živilih ali drugih vrstah.

pravila določajo, kako in v kakšnih 
okoliščinah se lahko uporabijo znanstveni 
podatki o ostankih v posameznem živilu ali 
vrsti ali več vrstah za določanje mejnih 
vrednosti ostankov v drugih živilih ali 
drugih vrstah.

Obrazložitev

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi je del ustaljene prakse politike Komisije za boljšo 
ureditev.

Predlog spremembe 10
Člen 13, odstavek 3

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10 ali 
glede na strinjanje Skupnosti z določitvijo
najvišje dovoljene vrednosti ostankov za 
farmakološko aktivno snov, namenjeno za 
uporabo v zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini v Codex 
Alimentarius. V zadnjem primeru se 
dodatna ocena Agencije ne zahteva. 

3. Mejno vrednost ostankov je treba 
določiti, kadar se zdi to potrebno za 
varovanje zdravja ljudi na podlagi mnenja 
Agencije v skladu s členi 4, 9 ali 10 ali 
glede na glasovanje delegacije Skupnosti 
pri komisiji Codex Alimentarius za 
določitev najvišje dovoljene vrednosti 
ostankov za farmakološko aktivno snov, 
namenjeno za uporabo v zdravilih za 
uporabo v veterinarski medicini. V drugem
primeru se dodatna ocena Agencije ne 
zahteva.

Obrazložitev
Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi besedila. 

Predlog spremembe 11
Člen 13, odstavek 4, pododstavek 1

4. Začasna mejna vrednost ostankov se 
lahko določi za farmakološko aktivno 
snov, kadar so znanstveni podatki 
nepopolni, pod pogojem, da ni razloga za 
domnevo, da ostanki zadevne snovi na 
predlagani ravni ogrožajo zdravje ljudi.

4. Začasna mejna vrednost ostankov se 
lahko določi za farmakološko aktivno 
snov, kadar so znanstveni podatki 
nepopolni, pod pogojem, da ni razloga za 
domnevo, da ostanki zadevne snovi na 
predlagani ravni predstavljajo tveganje za
zdravje ljudi.

Obrazložitev

„Tveganje“ je primernejša opredelitev. V primeru sprejetja ta predlog spremembe velja za 
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vse besedilo.

Predlog spremembe 12
Člen 13, odstavek 6, točka (a)

(a) kadar kakršna koli uporaba 
farmakološko aktivne snovi pri živalih za 
proizvodnjo živil ogroža nevarnost zdravja
ljudi;

(a) kadar kakršna koli uporaba 
farmakološko aktivne snovi pri živalih za 
proizvodnjo živil predstavlja tveganje za 
zdravje ljudi;

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 13, odstavek 4, pododstavek 1.

Predlog spremembe 13
Člen 14, odstavek 1, pododstavek 1

1. Komisija za namen razvrstitve iz člena 
13 v 30 dneh od prejema mnenja Agencije 
iz členov 4, 9(1) ali 10 pripravi osnutek 
uredbe. Komisija prav tako pripravi 
osnutek uredbe v 30 dneh od prejema 
rezultatov glasovanja o strinjanju
Skupnosti v Codex Alimentarius z 
določitvijo najvišjih dovoljenih vrednosti 
ostankov, kot določa člen 13(3). 

1. Komisija za namen razvrstitve iz člena 
13 v 30 dneh od prejema mnenja Agencije 
iz členov 4, 9(1) ali 10 pripravi osnutek 
uredbe. Komisija prav tako pripravi 
osnutek uredbe v 30 dneh od prejema 
rezultatov glasovanja delegacije Skupnosti 
pri komisiji Codex Alimentarius za 
določitev najvišjih dovoljenih vrednosti 
ostankov, kot določa člen 13(3).

Obrazložitev
Glej predlog spremembe k členu 13, odstavek 3.

Predlog spremembe 14
Člen 15

Agencija se posvetuje z referenčnimi 
laboratoriji Skupnosti za laboratorijsko 
analizo ostankov, ki jih je imenovala 
Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 
882/2004, o ustreznih analiznih metodah za 
odkrivanje ostankov farmakološko aktivnih 
snovi, za katere so bile določene mejne 
vrednosti ostankov v skladu s členom 13. 
Agencija zagotovi navedene metode 
referenčnim laboratorijem Skupnosti in 
nacionalnim referenčnim laboratorijem, 

Agencija se posvetuje z referenčnimi 
laboratoriji Skupnosti za laboratorijsko 
analizo ostankov, ki jih je imenovala 
Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 
882/2004, o ustreznih analiznih metodah za 
usklajeno vzorčenje za odkrivanje 
ostankov farmakološko aktivnih snovi, za 
katere so bile določene mejne vrednosti 
ostankov v skladu s členom 13. Agencija 
zagotovi navedene metode referenčnim 
laboratorijem Skupnosti in nacionalnim 
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imenovanim v skladu z Uredbo (ES) št. 
882/2004.

referenčnim laboratorijem, imenovanim v 
skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004.

Predlog spremembe 15
Člen 17, odstavek 1, pododstavek 3

Referenčne točke za ukrepe se redno
preverjajo glede na tehnološki napredek.

Referenčne točke za ukrepe se preverjajo 
glede na vse nove podatke v zvezi z 
varovanjem zdravja ljudi in 
prehranjevalne verige.

Obrazložitev

Ta uredba mora biti v prvi vrsti namenjena varovanju zdravja ljudi in prehranjevalne verige 
in ne analitičnemu napredku. 

Predlog spremembe 16
Člen 18, odstavek 3, pododstavek 1

3. Ocena tveganja upošteva pravila, ki jih 
mora Komisija sprejeti v posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane.

3. Ocena tveganja upošteva pravila, 
vključno z znanstvenimi metodami, ki jih 
mora Komisija sprejeti v posvetovanju z 
Evropsko agencijo za varnost hrane.

Obrazložitev

Ocena tveganja, za katero je odgovorna EFSA, zadeva znanstveno mnenje, metode in 
postopke. Izraz „pravila“ je nejasen. 

Predlog spremembe 17
Člen 22 a (novo)

Člen 22a
Poročilo Evropskemu parlamentu in 

Svetu
1. Komisija najpozneje pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu posreduje poročilo.
2. Poročilo obravnava zlasti izkušnje, 
pridobljene pri uporabi te uredbe.
3. Poročilu se po potrebi priložijo ustrezni 
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OBRAZLOŽITEV

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporabljajo za terapevtsko zdravljenje in 
dobro počutje živali, namenjenih za prehrano ljudi, bi lahko povzročila prisotnost ostankov 
takšnih proizvodov v živalih za proizvodnjo živil.1 Za zagotovitev javnega zdravja in varnosti 
potrošnikov je treba opraviti oceno tveganja2 glede varnostne mejne vrednosti ostankov vseh 
farmakološko aktivnih snovi, ki jih vsebujejo veterinarski izdelki.3 Trenutno veljavna Uredba 
Sveta 2377/90 določa, da se mejne vrednosti ostankov določi za vse takšne aktivne snovi, kjer 
je to primerno. 

Predlog Komisije za razveljavitev Uredbe 2377/90 si prizadeva za rešitev težav, ki se 
pojavljajo pri uporabi obstoječe zakonodaje. V njem so predlagani še kako potrebni 
alternativni načini za doseganje visoke stopnje varstva potrošnikov, povezane z nadaljnjo 
dostopnostjo in razvojem zdravil za uporabo v veterinarski medicini za evropski trg ter 
dobrim delovanjem trgovine z živili živalskega izvora znotraj Skupnosti in zunaj nje.  Glede 
na to, da je končni cilj varovanje zdravja ljudi, je treba pri analizi tveganja in nadzoru 
ostankov farmakološko aktivnih snovi, ki se lahko pojavijo v hrani, proizvedeni v Evropski 
uniji ali uvoženi v Evropsko unijo, ubrati doslednejši pristop. 

Težave s trenutno veljavno zakonodajo za določanje mejnih vrednosti ostankov

Komisija pravilno poudarja, da je trenutno veljavna zakonodaja privedla do zaskrbljujočega 
zmanjšanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini, in sicer „do take mere, da škodljivo 
vpliva na javno zdravje ter zdravje in blaginjo živali“. Odbor za zdravila za veterinarsko 
uporabo Evropske agencije za zdravila (EMEA) se strinja s tem, da za terapevtsko zdravljenje 
in dobro počutje živali ni na voljo dovolj zdravil. Stanje je še posebej alarmantno pri 
nekaterih manj uporabljanih in manj razširjenih vrstah, kot so ovce in konji, čebele in ribe. 
Posledica tega je veliko pomanjkanje odobrenih zdravil in naraščanje uporabe izdelkov, ki ni 
v skladu s povzetkom njihovih značilnosti, kar lahko ogrozi učinkovit nadzor ostankov z 
resnimi posledicami za varnost potrošnikov. Veterinarska stroka je tudi resno zaskrbljena nad 
čedalje večjim terapevtskim deficitom, ki je posledica izgube bistvenih snovi z dodatnimi 
tveganji za zdravje in dobro počutje živali, kar bi lahko ogrozilo tudi zanesljivo oskrbo 
prehranjevalne verige ljudi z živalskimi beljakovinami.

Druge težave, ki izhajajo iz Uredbe 2377/90:

 Mednarodnih standardov, ki jih podpira EU, ni mogoče vključiti v zakonodajo 
Skupnosti brez nove znanstvene ocene Evropske agencije za zdravila.

 Nadzorne službe držav članic nimajo referenčnih točk, zlasti za snovi, odkrite v živilih 
iz tretjih držav.

 Trenutno veljavna zakonodaja je težko razumljiva.
                                               
1 V predlagani razveljavitveni uredbi o postopku za določitev mejnih vrednosti ostankov so živali za proizvodnjo 
živil opredeljene kot „živali, ki so bile vzrejene, gojene ali zaklane posebej za proizvodnjo živil“.
2 Ocena tveganja je pristop, ki temelji na znanosti. Njen namen je oceniti znane ali potencialne škodljive vplive 
na zdravje zaradi izpostavljenosti nevarnostim, ki se prenašajo s hrano, v tem primeru človeški izpostavljenosti 
ostankom zdravil, ki se uporabljajo v veterinarski medicini.
3 To je v skladu s trenutno veljavno Uredbo Sveta (EGS) št. 2377/90.
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Predlagana rešitev

Predlog za razveljavitev Uredbe 2377/90 obravnava pomanjkljivosti sedanjega položaja s 
spremembo obstoječega pravnega okvira o mejnih vrednostih ostankov, obenem pa ohranja 
celotni sistem določanja mejnih vrednosti ostankov na podlagi znanstvene ocene. Glavne 
predlagane spremembe so:

 določiti oceno možnosti za ekstrapolacijo1 kot obvezni del splošne znanstvene ocene in 
vzpostaviti pravno podlago za Komisijo za določitev načel za uporabo ekstrapolacije. 
To bo spodbudilo razvoj zdravil za manjše živali za proizvodnjo živil in tako zmanjšalo 
tveganje, ki ga za javno zdravje predstavlja uporaba zdravil, ki ni v skladu s povzetkom 
značilnosti zdravil. Prav tako bo zmanjšalo stroške za razvoj novih zdravil ob ohranitvi 
visokih varnostnih mejnih vrednosti za javno zdravje;

 uvesti obveznost prilagoditve zakonodaje Skupnosti za vključitev mejnih vrednosti 
ostankov, ki jih je določila komisija Codex Alimentarius2 s podporo EU, in tako 
zmanjšati dodatne in nepotrebne ocene, 

 vzpostaviti poseben pravni okvir za določitev mejnih vrednosti ostankov za 
farmakološko aktivne snovi, ki niso namenjene temu, da bodo odobrene kot zdravila za 
uporabo v veterinarski medicini, zlasti za namene nadzora in uvožena živila. Predlog za 
dosego tega zagotavlja, da zahtevane spodnje meje zaznavanja (MRPL)3 (kontrolni 
mehanizmi, ki temeljijo na nasvetih strokovnjakov in se uporabljajo kot referenčne 
točke za ukrepanje pri pregledih ob prestopu meje) temeljijo na trdnejših pravnih 
temeljih, kar izboljšuje varstvo potrošnikov in delovanje enotnega trga.

 preurediti zaporedje členov za vzpostavitev logične strukture, zlasti z razlikovanjem 
med določbami o oceni tveganja in upravljanju tveganja, da bi upoštevali cilj o „boljši 
ureditvi“;

 v predlagano uredbo vključiti pravila (mejne vrednosti ostankov, pogoji za uporabo, 
prepovedi) glede posameznih snovi, ki so sedaj v štirih prilogah trenutno veljavne 
uredbe, kar zopet pomeni boljšo ureditev in poenostavitev. 

Kljub zamujeni priložnosti za utrditev ustrezne obstoječe zakonodaje poročevalec zelo 
pozdravlja predlagano rešitev za zagotovitev boljše zaščite zdravja ljudi in boljše dostopnosti 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, saj meni, da smo na takšno izboljšavo v sedanjem 
sistemu za določanje mejnih vrednosti ostankov že dolgo čakali. Predlagani predlogi 
                                               
1 tj., da se pod določenimi pogoji mejna vrednost ostankov, določena za neko snov za eno ali več vrst, lahko 
uporablja za dodatne vrste, pri čemer znanstvenih raziskav ni treba potrditi s ponovnimi poskusi. Npr. živilo 
živilo:  mišica ovce  ledvica ovce in vrsta  vrsta:  ovce  koze.
2 Komisija Codex Alimentarius Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO) pripravlja prehranske standarde, smernice in s tem povezana besedila, kot je 
kodeks ravnanja v okviru skupnega programa organizacij FAO in WHO za prehranske standarde. 
3 Zahtevane spodnje meje zaznavanja (MRPL) so bile prvič uvedene z Odločbo Komisije 2005/34/ES o določitvi 
usklajenih standardov za preizkušanje določenih ostankov v proizvodih živalskega izvora, uvoženih iz tretjih 
držav. 
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sprememb so v glavnem namenjeni pojasnjevanju in nimajo namena bistveno spreminjati 
predloga Komisije.
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