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PR_COD_2app

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. Pri pozmeňujúcich aktoch sa 
časti prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom.
Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
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

k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa ustanovujú postupy Spoločenstva na stanovenie limitov rezíduí 
farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu a zrušuje nariadenie 
(EHS) č. 2377/90 a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES 
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004
(15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (KOM(2007)0194),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2009),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu;

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade so spoločnou pozíciou;

3. poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade 
s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil 
jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

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

                                               
1 Prijaté texty, 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľ

Cieľom návrhu Komisie je obmedziť vystavenie spotrebiteľa farmakologicky účinným látkam 
určeným na použitie vo veterinárnych liekoch u zvierat určených na výrobu potravín 
a rezíduám týchto látok v potravinách živočíšneho pôvodu. Týka sa to aj potravín dovezených 
z tretích krajín. Zámerom nového právneho predpisu nebolo obmedziť, ale naopak zlepšiť 
dostupnosť veterinárnych liekov v EÚ, ktorá je naďalej problémom pre mnohých 
veterinárnych lekárov. Návrh by mal zároveň prispieť k zlepšeniu čitateľnosti 
a zrozumiteľnosti právnych predpisov v súlade so zásadami lepšej právnej úpravy.

Postup

Zatiaľ čo Európsky parlament dosiahol dohodu relatívne ľahko a rýchlo na základe správy 
prijatej vo výbore pre životné prostredie, v Rade bol tento návrh počas portugalského 
a slovinského predsedníctva predmetom rozsiahlych vnútorných diskusií a spoločná pozícia 
bola prijatá až v období francúzskeho predsedníctva v druhej polovici roka 2008.

Bol to výsledok série neformálnych trialógov s Radou a Komisiou, ktoré sa ukončili v októbri 
2008. Text spoločnej pozície, ktorú Rada schválila 18. decembra 2008 a ktorá bola 
v Európskom parlamente oznámená 15. januára 2009, v plnom rozsahu odráža kompromis 
dosiahnutý na rokovaniach medzi Radou, Komisiou a Parlamentom.

Spolurozhodovací postup týkajúci sa tohto dokumentu sa preto môže ukončiť skorou dohodou 
v druhom čítaní hlasovaním o kompromisnom balíku najprv vo výbore pre životné prostredie 
a potom v pléne podľa dohody dosiahnutej v neformálnom trialógu a v súlade s textom 
spoločnej pozície.

Hlavné otázky

Nový text sa zaoberá týmito hlavnými bodmi:
- referenčné hodnoty pre prijatie opatrení: sú vymedzené ako úroveň rezíduí 

farmakologicky účinnej látky stanovená na účely kontroly v prípade určitých látok, ktorých 
maximálny limit rezíduí nebol stanovený v súlade s týmto nariadením. Parlament okrem 
toho doplnil nový článok o vykonávaní referenčných hodnôt pre prijatie opatrení.
Referenčné hodnoty pre prijatie opatrení sa preskúmajú so zreteľom na akékoľvek nové 
údaje týkajúce sa ochrany ľudského zdravia a potravinového reťazca;

- Európsky úrad pre bezpečnosť potravín: odporúčania v oblasti riadenia rizika by mali 
zohľadňovať relevantné vedecké zistenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín 
prostredníctvom listov o spolupráci;

- vedecké hodnotenie rizika: uplatňujú sa zásady hodnotenia rizika podľa článkov 4 až 8 
s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia;

- zohľadňujú sa toxikologické, ako aj farmakologické alebo mikrobiologické účinky na ľudí;
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- čeľaď equidae: v novom ustanovení sa uvádza, že 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 nesprávne“, ako vymedzuje článok 1 ods. 16 smernice 2001/82/ES a „v rámci 
ustanovení pre kaskádový systém“ a neaplikujú sa intramuskulárne alebo subkutánne, 
musia mať ochrannú lehotu šiestich mesiacov. Okrem toho majú farmaceutické výrobky 
obsahujúce farmakologicky účinné látky, ktoré sa nenachádzajú na zozname „základných 
látok“ ani na zozname „pozitívnych látok“ pre koňovité zvieratá uvedenom v článku 10 
ods. 3 smernice 2001/82/ES a ktoré sa neaplikujú intramuskulárne alebo subkutánne, 
ochrannú lehotu v trvaní šiestich mesiacov, ak sa predpokladá, že majú klinický prínos;

- naliehavé povolenie: v špecifických prípadoch, keď sa na zabezpečenie ochrany ľudského 
zdravia a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat vyžaduje neodkladné povolenie, 
môže Komisia v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoviť dočasný maximálny 
limit rezíduí na obdobie maximálne piatich rokov;

- žiadosť o stanovisko k maximálnym limitom rezíduí: v návrhu sa uvádzalo, že Komisia 
a členské štáty môžu agentúre zaslať žiadosť o stanovisko v prípade látok, ktoré nie sú 
určené na použitie vo veterinárnych liekoch, ktoré sa majú umiestniť na trhu 
v Spoločenstve, a v prípade, že nebola predložená žiadna žiadosť o takéto látky. Parlament 
zaviedol znenie, podľa ktorého môže Komisia, členské štáty alebo tretia strana, ktorá má 
v tejto súvislosti oprávnený záujem, zaslať agentúre žiadosť o stanovisko k maximálnym 
limitom rezíduí pre farmakologicky účinné látky za určitých podmienok, ktoré sú 
stanovené v texte; 

- komitológia: metodika hodnotenia rizika a riadenia rizika sa stanoví v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou. Parlament okrem toho zmenil lehoty na prijatie rozhodnutí;

- zrýchlený postup pre stanovisko agentúry: v novom ustanovení sa uvádza, že v osobitých 
prípadoch, pri ktorých je z dôvodu ochrany verejného zdravia alebo zdravia alebo dobrých 
životných podmienok zvierat potrebné neodkladne povoliť veterinárny liek alebo biocídny 
výrobok, môže Komisia, akákoľvek osoba, ktorá požiadala o stanovisko, alebo členský štát 
požiadať agentúru o zrýchlený postup posudzovania maximálneho limitu rezíduí 
farmakologicky účinnej látky obsiahnutej v týchto výrobkoch. Agentúra zabezpečí, aby 
výbor mohol vydať stanovisko do 150 dní od doručenia žiadosti;

- uvedenie na trh: v novom článku sa uvádza, že ak sa prekročia maximálne limity rezíduí 
alebo referenčné limity, ktoré sa stanovili na základe tohto nariadenia, výrobok sa 
neumiestni na trh ako potravina, nevyrábajú sa z neho potraviny, ani sa s potravinami 
nezmieša.

Potraviny živočíšneho pôvodu, ktoré obsahujú farmakologicky účinné látky, pre ktoré sa 
nestanovili maximálne limity rezíduí, sa nesmú umiestniť na trh;

- dovoz: členské štáty zakážu dovoz a umiestnenie na trh v prípade potravín živočíšneho 
pôvodu, ktoré obsahujú rezíduá pochádzajúce z nelegálneho podávania farmakologicky 
účinných látok nepodliehajúcich klasifikácii v súlade s ustanoveniami textu. Podobne je 
v záujme verejného zdravia zakázaný dovoz výrobkov z tretích krajín obsahujúcich rezíduá 
pochádzajúce z nelegálneho podávania látok, ktorých použitie nie je v rámci Európskej 
únie povolené.
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- správa: Komisia predloží najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia správu, v ktorej zhodnotí najmä skúsenosti získané pri uplatňovaní tohto 
nariadenia, a v prípade potreby k nej priloží potrebné návrhy.

Odporúčania spravodajkyne

Spravodajkyňa Avril Doyle (PPE-DE, Írsko) odporúča, aby výbor pre životné prostredie 
a plénum prijali spoločnú pozíciu ako celok bez zmien a doplnení, lebo v plnom rozsahu 
zodpovedá dohode dosiahnutej s Radou a Komisiou.
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