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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden 
för att fastställa MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska 
livsmedel och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/90
(KOM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0194),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0113/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 1

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 37 och 152.4 b,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 152.4 b,

Motivering

Den enda giltiga anledningen att ha en dubbel rättslig grund är om ett inget av de två syftena 
med rättsakten är underordnat det andra. I det här fallet är folkhälsan det klart dominerande 
syftet (se skäl 26), vilket gör artikel 37 oviktig och till och med överflödig som rättslig grund.
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Ändringsförslag 2
Skäl 5

(5) Av kommissionens offentliga samråd 
2004 och kommissionens bedömning av de 
erfarenheter som gjorts framgår att det är 
nödvändigt att ändra förfarandena för att 
fastställa MRL-värden, även om det 
övergripande systemet för fastställandet av 
sådana gränsvärden behålls.

(5) Av Europaparlamentets resolution av 
den 3 maj 2001 om utbudet av 
veterinärmedicinska läkemedel1 och
kommissionens offentliga samråd 2004 och 
kommissionens bedömning av de 
erfarenheter som gjorts framgår att det är 
nödvändigt att ändra förfarandena för att 
fastställa MRL-värden, även om det 
övergripande systemet för fastställandet av 
sådana gränsvärden behålls.

____________
1 EGT C 27 E, 31.1.2002, s. 80.

Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 
april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd fastställs allmänna regler för 
livsmedelskontroll i EU tillsammans med 
definitioner på området. Dessa definitioner 
bör gälla även för MRL-lagstiftningen.

(10) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 
april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd fastställs allmänna regler för 
livsmedelskontroll i EU tillsammans med 
definitioner på området. Dessa definitioner 
bör gälla även för MRL-lagstiftningen.
Upptäckt av användning av förbjudna 
ämnen bör prioriteras och en del av 
proven bör väljas ut enligt principerna för 
riskanalys. 

Ändringsförslag 4
Artikel 4, punkt 2

2. Den vetenskapliga riskbedömningen och 
rekommendationerna för riskhantering 
skall syfta till att säkerställa ett gott skydd 
för människors hälsa, samt att folkhälsan, 
djurhälsan och djurskyddet inte påverkas 
negativt av bristen på lämpliga 

2. Den vetenskapliga riskbedömningen och 
rekommendationerna för riskhantering 
skall syfta till att säkerställa ett gott skydd 
för människors hälsa, samt att folkhälsan, 
djurhälsan och djurskyddet inte påverkas 
negativt av bristen på lämpliga
veterinärmedicinska läkemedel. I dessa 
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veterinärmedicinska läkemedel. rekommendationer bör man även beakta 
relevanta vetenskapliga rön från 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, genom 
samarbetsdokument.

Ändringsförslag 5
Artikel 7, led c

(c) huruvida ett MRL-värde eller ett 
provisoriskt MRL-värde bör fastställas för 
ett farmakologiskt verksamt ämne 
i veterinärmedicinska läkemedel, av vilket 
restsubstanser har påträffats i ett visst 
animaliskt livsmedel, nivån på gränsvärdet 
och i förekommande fall eventuella villkor 
eller begränsningar för användningen av 
ämnet i fråga,

(c) huruvida ett MRL-värde eller ett 
provisoriskt MRL-värde bör fastställas för 
ett farmakologiskt verksamt ämne 
i veterinärmedicinska läkemedel, nivån på 
gränsvärdet och i förekommande fall 
eventuella villkor eller begränsningar för 
användningen av ämnet i fråga,

Motivering

Bör strykas eftersom det är överflödigt. Strykningen har inga följder för innehållet i texten.

Ändringsförslag 6
Artikel 7, stycke 1a (nytt)

Veterinärmedicinska läkemedel som inte 
har något MRL-värde för hästdjur, som 
inte förtecknas i bilaga 4 i förordning 
(EEG) nr 2377/90 eller i artikel 13.2 i 
denna förordning, och som används i 
”icke-avsedda användningar” och ”enligt 
kaskadmodellens bestämmelser” och inte 
tillförs intramuskulärt eller subkutant, 
ska ha en nominell karensperiod på 
sex månader.

Motivering

Det råder ett brådskande behov av att rationalisera bestämmelserna avseende MRL-värdena 
för hästdjur för att skydda deras hälsa och välbefinnande utan permanent återkallande från 
livsmedelskedjan och utan risk för konsumenterna. Hästdjur bör behandlas med det bästa 
moderna vetenskap har att erbjuda. Vetenskapliga rön som bedömts av sakkunniga anger 
tydligt att inga resthalter finns kvar i muskelkött exempelvis från oral eller intravenös 
tillförsel efter sex månader, vilket ger en stor tidsmarginal. 
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Ändringsförslag 7
Artikel 7, stycke 1b (nytt)

Användning av läkemedel som innehåller 
farmakologiskt verksamma ämnen som 
inte förtecknas på listan över ”viktiga” 
ämnen eller ”positivlistan” för hästdjur 
och som inte tillförs intramuskulärt eller 
subkutant, ska ha en nominell 
karensperiod på sex månader.

Motivering
Det råder ett brådskande behov av att rationalisera bestämmelserna avseende MRL-värdena 
för hästdjur för att skydda deras hälsa och välbefinnande utan permanent återkallande från 
livsmedelskedjan och utan risk för konsumenterna. Hästdjur bör behandlas med det bästa 
moderna vetenskap har att erbjuda. Vetenskapliga rön som bedömts av sakkunniga anger 
tydligt att inga resthalter finns kvar i muskelkött exempelvis från oral eller intravenös 
tillförsel efter sex månader, vilket ger en stor tidsmarginal.

Ändringsförslag 8
Artikel 8, punkt 2

2. Läkemedelsmyndigheten skall 
säkerställa att läkemedelskommitténs 
yttrande lämnas inom 210 dagar efter 
mottagandet av en giltig ansökan enligt 
artikel 3 och punkt 1 i den här artikeln. Om 
läkemedelsmyndigheten kräver att 
kompletterande information om ämnet 
i fråga lämnas inom en viss period skall 
denna tidsfrist tillfälligt sluta löpa tills den 
kompletterande informationen lämnats in.

2. Läkemedelsmyndigheten skall 
säkerställa att läkemedelskommitténs 
yttrande lämnas inom 210 dagar efter 
mottagandet av en giltig ansökan enligt 
artikel 3 och punkt 1 i den här artikeln. Om 
och när läkemedelsmyndigheten kräver att 
kompletterande information om ämnet 
i fråga lämnas inom en viss period skall 
denna tidsfrist tillfälligt sluta löpa tills den 
kompletterande informationen lämnats in.

Motivering

Förtydligande av ordalydelsen.

Ändringsförslag 9
Artikel 12, punkt 2, stycke 1

2. Kommissionen skall i samråd med 
läkemedelsmyndigheten anta regler för 
tillämpningen enligt artikel 5 av ett 
MRL-värde som fastställts för ett visst 

2. Kommissionen skall i samråd med 
läkemedelsmyndigheten och berörda 
parter anta regler för tillämpningen enligt 
artikel 5 av ett MRL-värde som fastställts 
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livsmedel på ett annat livsmedel från 
samma art, eller om gränsvärdena gäller en 
eller fler arter, tillämpningen även på andra 
arter. Dessa regler skall ange hur och under 
vilka omständigheter vetenskapliga data 
om resthalter i ett visst livsmedel, eller för 
en eller flera arter, kan användas för att 
fastställa ett MRL-värde för andra 
livsmedel eller arter.

för ett visst livsmedel på ett annat 
livsmedel från samma art, eller om 
gränsvärdena gäller en eller fler arter, 
tillämpningen även på andra arter. Dessa 
regler skall ange hur och under vilka 
omständigheter vetenskapliga data om 
resthalter i ett visst livsmedel, eller för en 
eller flera arter, kan användas för att 
fastställa ett MRL-värde för andra 
livsmedel eller arter.

Motivering

Samråd med berörda parter är en av standardmetoderna i kommissionens politik för bättre 
lagstiftning.

Ändringsförslag 10
Artikel 13, punkt 3

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10 eller efter att 
gemenskapen röstat för att det fastställs ett 
MRL-värde i Codex Alimentarius för ett 
farmakologiskt verksamt ämne avsett att 
användas i veterinärmedicinska läkemedel. 
I det senare fallet behöver 
läkemedelsmyndigheten inte göra någon 
ytterligare bedömning.

3. Om det framstår som nödvändigt för att 
skydda människors hälsa skall ett 
MRL-värde fastställas efter ett yttrande 
från läkemedelsmyndigheten i enlighet 
med artiklarna 4, 9 eller 10 eller efter att 
gemenskapens delegation röstat i 
Codex Alimentarius för att det fastställs ett 
MRL-värde för ett farmakologiskt 
verksamt ämne avsett att användas 
i veterinärmedicinska läkemedel. I det 
senare fallet behöver 
läkemedelsmyndigheten inte göra någon 
ytterligare bedömning.

Motivering

Förtydligande av ordalydelsen.

Ändringsförslag 11
Artikel 13, punkt 4, stycke 1

4. Ett provisoriskt MRL-värde kan 
fastställas för ett farmakologiskt verksamt 
ämne om det saknas en del vetenskapliga 
data, förutsatt att det inte finns några skäl 
att anta att resthalter av ämnet i fråga vid 

4. Ett provisoriskt MRL-värde kan 
fastställas för ett farmakologiskt verksamt 
ämne om det saknas en del vetenskapliga 
data, förutsatt att det inte finns några skäl 
att anta att resthalter av ämnet i fråga vid 
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det föreslagna gränsvärdet utgör en fara
för människors hälsa.

det föreslagna gränsvärdet utgör en risk för 
människors hälsa.

Motivering

”Risk” är en lämpligare ordalydelse. Om ändringsförslaget antas ska denna ändring gälla 
genomgående i hela texten.

Ändringsförslag 12
Artikel 13, punkt 6, led a

(a) om användningen av ett farmakologiskt 
verksamt ämne till livsmedelsproducerande 
djur medför en fara för människors hälsa, 
eller

(a) om användningen av ett farmakologiskt 
verksamt ämne till livsmedelsproducerande 
djur medför en risk för människors hälsa, 
eller

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 13.4 första stycket.

Ändringsförslag 13
Artikel 14, punkt 1, stycke 1

1. För den klassificering som avses 
i artikel 13 skall kommissionen utarbeta ett 
förslag till förordning inom 30 dagar efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
yttrande enligt artikel 4, artikel 9.1 eller 
artikel 10. Kommissionen skall även 
utarbeta ett förslag till förordning inom 
30 dagar från det att kommissionen 
mottagit ett meddelande om att 
gemenskapen röstat för att ett MRL-värde 
fastställs i Codex Alimentarius enligt 
artikel 13.3.

1. För den klassificering som avses 
i artikel 13 skall kommissionen utarbeta ett 
förslag till förordning inom 30 dagar efter 
mottagandet av läkemedelsmyndighetens 
yttrande enligt artikel 4, artikel 9.1 eller 
artikel 10. Kommissionen skall även 
utarbeta ett förslag till förordning inom 
30 dagar från det att kommissionen 
mottagit ett meddelande om att 
gemenskapens delegation röstat i 
Codex Alimentarius för att ett MRL-värde 
fastställs enligt artikel 13.3.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 13.3.

Ändringsförslag 14
Artikel 15

Läkemedelsmyndigheten skall samråda Läkemedelsmyndigheten skall samråda 
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med gemenskapens referenslaboratorier för 
restsubstanser, som utsetts av 
kommissionen i enlighet med förordning 
(EG) nr 882/2004, om lämpliga 
analysmetoder för att påvisa rester av 
farmakologiskt verksamma ämnen för 
vilka MRL-värden har fastställts i enlighet 
med artikel 13. Läkemedelsmyndigheten 
skall se till att gemenskapens 
referenslaboratorier och nationella 
referenslaboratorier, som utsetts i enlighet 
med förordning(EG) nr 882/2004, får 
tillgång till dessa metoder.

med gemenskapens referenslaboratorier för 
restsubstanser, som utsetts av 
kommissionen i enlighet med förordning 
(EG) nr 882/2004, om lämpliga 
analysmetoder för harmoniserad 
provtagning för att påvisa rester av 
farmakologiskt verksamma ämnen för 
vilka MRL-värden har fastställts i enlighet 
med artikel 13. Läkemedelsmyndigheten 
skall se till att gemenskapens 
referenslaboratorier och nationella 
referenslaboratorier, som utsetts i enlighet 
med förordning(EG) nr 882/2004, får 
tillgång till dessa metoder.

Ändringsförslag 15
Artikel 17, punkt 1, stycke 3

Referensvärdena för åtgärder skall 
regelbundet ses över mot bakgrund av nya 
tekniska rön.

Referensvärdena för åtgärder skall ses över
mot bakgrund av nya uppgifter om skyddet 
av människors hälsa och 
livsmedelskedjan.

Motivering

Denna förordnings främsta syfte ska vara skydd av människors hälsa och livsmedelskedjan
och inte analytiska framsteg.

Ändringsförslag 16
Artikel 18, punkt 3, stycke 1

3. Riskbedömningen skall ta hänsyn till 
regler som kommissionen skall anta 
i samråd med Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

3. Riskbedömningen skall ta hänsyn till 
regler, inbegripet vetenskapliga metoder,
som kommissionen skall anta i samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet.

Motivering

Riskbedömningen som är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets ansvar omfattar ett 
vetenskapligt yttrande, metoder och förfaranden. Det är oklart vad som avses med regler. 
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Ändringsförslag 17
Artikel 22a (ny)

Artikel 22a
Rapport till Europaparlamentet och rådet
1. Kommissionens ska, senast tre år efter 
det att denna förordning trätt i kraft, 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet.
2. Rapporten ska särskilt innehålla en 
genomgång av de erfarenheter som gjorts 
vid tillämpningen av denna förordning.
3. Rapporten ska vid behov åtföljas av 
tillämpliga förslag.
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MOTIVERING

Veterinärmedicinska läkemedel används för att behandla sjukdomar hos djur och för djurens 
välbefinnande, hos djur som är avsedda som livsmedel, och kan ge upphov till restmängder av 
läkemedlen i de livsmedelsproducerande djuren1. För att garantera folkhälsan och 
konsumentsäkerheten måste en riskbedömning2 genomföras av hur säkra restmängderna är av 
alla farmakologiskt verksamma ämnen som ingår i veterinärläkemedlen3. I den gällande 
rådsförordningen (EEG) nr 2377/90 fastställs att gränsvärden för högsta tillåtna 
restkoncentration (MRL-värden) ska fastställas för alla verksamma ämnen, där så är lämpligt.

Kommissionens förslag att upphäva förordning (EEG) nr 2377/90 syftar till att lösa de 
svårigheter som uppkommer vid tillämpningen av denna befintliga rättsakt. Den föreslår 
alternativa sätt, som verkligen behövs, för att uppnå en hög konsumentskyddsnivå, kopplad 
till fortsatt tillgänglighet och utveckling av veterinärmedicinska läkemedel för den europeiska 
marknaden och en väl fungerande handel inom och utanför gemenskapen med animaliska 
livsmedel. Eftersom det slutliga målet är att skydda människors hälsa behövs ett 
konsekventare tillvägagångssätt för riskanalysen och kontrollen av resthalterna av 
farmakologiskt verksamma ämnen, som kan förekomma i livsmedel som producerats i, eller 
importeras till, Europeiska unionen.

Problem med den gällande lagstiftningen för att fastställa MRL-värden

Kommissionen påpekar, med rätta, att den nuvarande lagstiftningen har lett till en allvarlig 
minskning av veterinärmedicinska läkemedel, så att ”Tillgången på veterinärmedicinska 
läkemedel har minskat så mycket att det får negativa effekter för folkhälsan, djurhälsan och 
djurskyddet”. Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEA) kommitté för 
veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) håller med om att ett otillräckligt antal läkemedel 
finns tillgängliga för att behandla sjukdomar hos djur och för deras välbefinnande. Detta är 
särskilt oroväckande för vissa mindre användningar och för de mer sällsynta djurarterna, som 
får, hästar, bin och fisk. Som ett resultat av detta råder det stor brist på godkända läkemedel 
och den ”icke-avsedda användningen” av produkter ökar, vilket kan äventyra den effektiva 
kontrollen av restmängder och få allvarliga följder för konsumentsäkerheten. Det råder också 
allvarlig oro inom veterinärkåren för de allt fler fall då det inte finns någon 
behandlingsmöjlighet på grund av att det saknas avgörande ämnen, med de risker som 
tillkommer för djurs hälsa och djurskyddet, vilket också kan äventyra de säkra leveranserna
med animaliskt protein för livsmedelskedjan.

Andra problem som uppkommer med förordning (EEG) nr 2377/90:

                                               
1 I den föreslagna förordningen för att se över förfarandet för att fastställa MRL-värden definieras 
livsmedelsproducerande djur som ”djur som avlas, föds upp, hålls, slaktas eller skördas specifikt med avseende 
på livsmedelsproduktion”.
2 Riskbedömning utgår från vetenskapliga metoder; syftet är att bedöma kända eller potentiella negativa effekter 
på hälsan från exponering av livsmedelsburna faror, i detta fall människors exponering för resthalter av 
veterinärläkemedel.
3 I enlighet med gällande lagstiftning, rådets förordning (EEG) nr 2377/90.
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 Internationella standarder, som EU stöder, kan inte införas i gemenskapsrätten utan en 
ny vetenskaplig bedömning av Europeiska läkemedelsmyndigheten.

 Medlemsstaternas kontrollorgan har inga särskilda referensvärden för ämnen som 
påvisas i livsmedel från tredjeländer.

 Den nuvarande lagstiftningen är svår att efterleva.

Den föreslagna lösningen

Förslaget att upphäva förordning (EEG) nr 2377/90 tar itu med bristerna i den aktuella 
situationen genom att ändra de befintliga rättsliga ramarna för MRL-värden samtidigt som det 
övergripande systemet för att fastställa MRL-värden, som grundar sig på vetenskapliga 
bedömningar, lämnas orört. De viktigaste föreslagna ändringarna är:

 Att göra bedömningen av möjligheterna till extrapolering1 till en obligatorisk del av den 
allmänna vetenskapliga bedömningen och skapa en rättslig grund för att kommissionen 
ska kunna fastställa principer för att tillämpa extrapolering. Detta kommer att uppmuntra 
till utveckling av läkemedel som omfattar mer sällsynta livsmedelsproducerande djur och 
därmed minska risken för folkhälsan från icke-avsedd användning av läkemedel. Det 
kommer också att minska utvecklingskostnaderna för nya läkemedel utan att ändra de 
befintliga höga säkerhetsmarginalerna för folkhälsan.

 Att införa en skyldighet att anpassa gemenskapslagstiftningen så att den omfattar
MRL-värden som fastställts av Codex Alimentarius2 med stöd av EU, vilket skulle 
minska ytterligare och onödiga bedömningar.

 Att skapa ett särskilt rättsligt ramverk för att fastställa MRL-värden för farmakologiskt 
verksamma ämnen som inte är avsedda att godkännas som veterinärläkemedel, särskilt 
för kontrollsyften och för importerade livsmedel. För att detta ska uppnås garanteras i 
detta förslag att den lägsta funktionsgräns som krävs (MRPL)3 (kontrollinstrument som 
grundar sig på expertråd och används som referensvärden för åtgärder vid inspektioner 
vid gränserna) baseras på en solidare rättslig grund, vilket förbättrar konsumentskyddet 
och den inre marknadens funktion.

 Att omdisponera artiklarnas ordningsföljd i syfte att skapa en logisk struktur, som 
i synnerhet skiljer på bestämmelserna avseende riskbedömning och riskhantering, för att 
sträva efter målet ”bättre lagstiftning”.

 Att i detta förslag till förordning samla de bestämmelser (MRL-värden, villkor för 
användning, förbud) som avser enskilda ämnen, som för närvarande ingår i de 

                                               
1 Varigenom under vissa förutsättningar det fastställda MRL-värdet för ett ämne för en eller flera arter kan 
tillämpas för ytterligare arter utan att den grundläggande vetenskapliga forskningen behöver upprepas.
2  Codex Alimentarius-kommissionen som hör till Food and Agriculture Organisation (FAO) och 
Världshälsoorganisationen (WHO) under Förenta nationerna utvecklar livsmedelsstandarder, riktlinjer och 
närliggande texter såsom hanteringsregler enligt det gemensamma FAO/WHO-programmet för 
livsmedelsstandarder.
3 MRPL infördes först i kommissionens beslut 2005/34/EG om fastställande av harmoniserade standarder för 
bestämning av vissa restsubstanser i produkter av animaliskt ursprung som importerats från tredjeländer.
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fyra bilagorna i den nuvarande grundläggande rättsakten, vilket återigen skulle leda till 
bättre och enklare lagstiftning.

Trots att tillfället att bättre konsolidera berörd befintlig lagstiftning inte tas tillvara välkomnar
föredraganden mycket varmt den lösning kommissionen föreslår för att garantera ett bättre 
skydd av människors hälsa och förbättra tillgängligheten på veterinärmedicinska läkemedel,
och ser den som en förbättring som skulle ha gjorts redan för länge sedan i det nuvarande 
systemet för fastställande av MRL-värden. De ändringsförslag som läggs fram syftar 
huvudsakligen till att tydliggöra och avser inte att avsevärt ändra kommissionens förslag.
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