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PR_COD_2app

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose 
didžiausių leistinų kiekių nustatymo tvarkos Bendrijoje, panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 
(15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

– atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0194) per pirmąjį svarstymą1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0000/2009),

1. pritaria bendrajai pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku, pagal EB sutarties 254 
straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 
visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų 
paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 Tos dienos priimti tekstai, 2008 06 17, P6_TA(2008)0285.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Tikslas

Komisijos pasiūlymu siekiama apriboti vartotojams gresiantį farmakologiškai veiklių 
medžiagų, skirtų naudoti veterinarinės prigimties medicinos produktuose, kurie yra naudojami 
maistui auginamuose gyvūnuose, pavojų. Tai apima iš trečiųjų šalių importuotus maisto 
produktus. Naujais teisės aktais buvo siekiama ne pakenkti, bet sustiprinti veterinarinių 
medicinos produktų prieinamumą ES, kas daugeliui veterinarijos gydytojų vis dar kelia 
sunkumų. Galiausiai, vadovaujantis geresnio reglamentavimo principais, reikia sustiprinti 
galiojančių teisės aktų aiškumą.

Tvarka

Kai, remiantis Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete patvirtintu 
pranešimu, Europos Parlamentas pakankamai lengvai ir greitai sugebėjo pasiekti susitarimo, 
Tarybai Portugalijos ir Slovėnijos pirmininkavimo laikotarpiu prireikė daug vidinių diskusijų 
ir ji tik antroje 2008 m. pusėje, Prancūzijos vadovavimo laikotarpiu, sugebėjo pateikti savo 
bendrąją poziciją 
  
To buvo pasiekta keleto neoficialių trišalių diskusijų su Taryba ir Komisija pagalba, kurios 
buvo baigtos 2008 m. spalį. Dokumente dėl bendrosios pozicijos, kurį Taryba patvirtino 2008 
m. gruodžio 18 d. ir kuris 2009 m. sausio 15 d. buvo paskelbtas Europos Parlamente, 
visapusiškai atspindimas derybų tarp trijų institucijų metu pasiektas kompromisas. 

Todėl šią bendro sprendimo priėmimo procedūrą galima laikyti antrojo svarstymo metu 
greitai pasiektu susitarimu balsuojant dėl kompromisinio įstatymų paketo, kaip tai buvo 
sutarta neoficialaus trišalio dialogo metu ir vėliau pademonstruota Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitete ir plenarinės sesijos metu.

Pagrindiniai klausimai

Naujame dokumente sprendžiami šie pagrindiniai klausimai:
- kontrolės atskaitos taškai – nustatyta farmakologiškai aktyvios medžiagos likučių kiekio 

riba siekiant kontroliuoti tam tikrų medžiagų, kurių didžiausias leistinas likučių kiekis 
pagal šį reglamentą nenustatytas, likučius.  Be to, Parlamentas įtraukė naują straipsnį dėl 
kontrolės atskaitos taškų taikymo. Kontrolės atskaitos taškai persvarstomi atsižvelgiant į 
naujus duomenis, susijusius su žmogaus sveikatos ir maisto grandinės apsauga.

- Europos maisto saugos tarnyba rekomendacijose dėl rizikos valdymo turėtų būti 
atsižvelgiama į atitinkamų Europos maisto saugos tarnybos turimus mokslinius duomenis, 
gaunamus keičiantis bendradarbiavimo laiškais.

- mokslinis rizikos vertinimas – Būtina vadovautis rizikos vertinimo principais pagal 4–
8 straipsnių nuostatas ir užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

- būtina atsižvelgti į toksikologinį, o taip pat farmakologinį arba mikrobiologinį poveikius;



PR\762287LT.doc 7/8 PE418.216v01-00

LT

- arklinių šeimos gyvūnai – naujame straipsnyje minima, kad vaistų, kurių didžiausio 
leistino likučių kiekio arklinių šeimos gyvūnams nenustatyta, kurie neįtraukti į Reglamento 
(EEB) Nr. 2377/90 IV priedą arba šio reglamento 13 straipsnio 2 dalį, kurie naudojami ne 
pagal vaisto naudojimo instrukcijas, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/82/EB 1 straipsnio 16 
dalyje, ir laikantis pakopų principo bei kurie neleidžiami į raumenis arba po oda, išlauka 
yra 6 mėnesiai. Be to, vaistų, į kurių sudėtį įeina farmakologiškai aktyvių medžiagų, kurios 
nėra arklinių šeimos gyvūnams skiriamų „pagrindinių“ medžiagų sąraše arba 
„pozityviajame sąraše“, nurodytuose Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio 3 dalyje, ir 
kurie neleidžiami į raumenis arba po oda, išlauka yra 6 mėnesiai, jeigu manoma, kad tai 
yra naudinga sveikatai.

- leidimo išdavimas skubos tvarka – ypatingais atvejais, kai reikalingas skubus leidimas 
siekiant užtikrinti žmonių sveikatos ir gyvūnų sveikatos bei gerovės apsaugą, Komisija, 
vadovaudamasi reguliavimo procedūra su tikrinimu, gali nustatyti laikinąjį didžiausią 
leistiną likučių kiekį ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

- prašymai pateikti nuomonę dėl didžiausio leistino likučių kiekio – pasiūlyme buvo 
teigiama, kad Komisija arba valstybės narės gali Agentūrai perduoti prašymus pateikti 
nuomonę dėl medžiagų, kurios nėra skirtos naudoti veterinarinės paskirties medicinos 
produktuose, kai jas ketinama tiekti į Bendrijos rinką ir kai tokių medžiagų atveju nebuvo 
prašyta suteikti leidimus. Parlamentas įtraukė formuluotę, kurioje teigiama, kad Komisija, 
valstybės narės arba trečioji šalis, siekdamos teisėtų interesų gali pateikti Agentūrai 
prašymus pateikti nuomonę dėl didžiausio leistino farmakologiškai aktyvių medžiagų 
likučių kiekio tam tikromis aplinkybėmis, kurios yra minimos dokumente; 

- komitologija – rizikos vertinimo ir valdymo metodologijos apibrėžimas bus atliekamas 
taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Be to, Parlamentas pakeitė tvirtinimui ir 
sprendimams paskirtus laiko apribojimus;

- pagreitinta agentūros nuomonės pateikimo procedūra – nauja sąlyga teigiama, kad tam 
tikrais atvejais, kai dėl priežasčių, susijusių su visuomenės sveikata ar gyvūnų sveikata 
arba gerove, reikia skubiai suteikti leidimą naudoti veterinarinį vaistą arba biocidinį 
produktą, Komisija, bet koks asmuo, kuris prašė pateikti nuomonę arba valstybė narė gali 
prašyti agentūrą taikyti pagreitintą procedūrą siekiant nustatyti didžiausią tuose 
produktuose aptinkamos farmakologiškai aktyvios medžiagos likučių kiekį. Agentūra 
užtikrina, kad Komisija sugebės savo nuomonę pateikti per 150 dienų laikotarpį, 
skaičiuojant nuo prašymo gavimo datos;

- tiekimas rinkai – naujame straipsnyje teigiama, kad viršijus pagal šį reglamentą nustatytus 
didžiausius leistinus likučių kiekius arba atskaitos taškus, produktu negalima prekiauti kaip 
maisto produktu arba perdirbti į maisto produktus, arba maišyti su maisto produktais.

Draudžiama prekiauti gyvūninės kilmės maisto produktais, kuriuose yra farmakologiškai 
aktyvių medžiagų, kurių didžiausi leistini likučių kiekiai nebuvo nustatyti.

- importas – Valstybės narės draudžia gyvūninės kilmės maisto produktų, kuriuose rasta 
neteisėtai skirtų farmakologiškai aktyvių medžiagų kurioms, vadovaujantis dokumentu, 
netaikoma klasifikacija likučių importą ir pateikimą į rinką. Taigi, siekiant apsaugoti 
visuomenės sveikatą atitinkamai draudžiamas maisto produktų, kuriuose yra neteisėtai 
skirtų ir ES naudoti uždraustų farmakologiškai aktyvių medžiagų likučių, importas iš 
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trečiųjų šalių.

- ataskaita –  Komisija, ne vėliau kaip po penkerių metų nuo reglamento įsigaliojimo 
pateikia ataskaitą, kurioje peržvelgiama patirtis gauta taikant šį reglamentą ir, jeigu 
reikalinga, pateikia pasiūlymus.

Pranešėjos pasiūlymas:

Pranešėja Avril Doyl (PPE-DE, Airija) rekomenduoja plenarinės sesijos metu bei Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete en block patvirtinti bendrąją poziciją 
neatliekant pakeitimų, nes ja atspindima su Taryba ir Komisija pasiekto susitarimo visuma.
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