
 

AM\1088840CS.doc  PE579.757v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.3.2016 A8-0046/295 

Pozměňovací návrh  295 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 65 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(65) Ověření toho, zda jsou dodržovány 

právní požadavky, prostřednictvím kontrol 

má zásadní význam, aby se zajistilo, že cíle 

tohoto nařízení jsou účinně naplňovány 

v celé Unii. Proto by příslušné orgány 

členských států měly mít pravomoc 

provádět inspekce ve všech fázích výroby, 

distribuce a používání veterinárních 

léčivých přípravků. Za účelem zachování 

účinnosti těchto inspekcí by měly mít 

orgány možnost provádět neohlášené 

inspekce. 

(65) Ověření toho, zda jsou dodržovány 

právní požadavky, prostřednictvím kontrol 

má zásadní význam, aby se zajistilo, že cíle 

tohoto nařízení jsou účinně naplňovány 

v celé Unii. Proto by příslušné orgány 

členských států měly mít pravomoc 

provádět inspekce ve všech fázích výroby, 

distribuce a používání veterinárních 

léčivých přípravků a měly by zveřejňovat 

výroční inspekční zprávy. Za účelem 

zachování účinnosti těchto inspekcí by 

všechny inspekce měly být neohlášené. 

Or. en 

Odůvodnění 

Soulad s bodem odůvodnění k pozměňovacímu návrhu, jak jej schválil výbor ENVI. Aby měly 

nějaký smysl, musí být inspekce neohlášené. Členské státy by měly o provedených inspekcích 

zveřejňovat výroční zprávy. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Pozměňovací návrh  296 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 70 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(70) Společnosti a orgány musí často řešit 

potřebu rozlišovat mezi veterinárními 

léčivými přípravky, doplňkovými látkami, 

biocidními přípravky a jinými produkty. 

Aby se zamezilo nedůslednosti při 

nakládání s těmito produkty, zvýšila se 

právní jistota a usnadnil se rozhodovací 

proces členských států, měla by být zřízena 

koordinační skupina členských států, která 

by mimo jiné měla poskytovat doporučení 

pro jednotlivé případy ohledně toho, zda 

určitý produkt spadá do definice 

veterinárního léčivého přípravku. Za 

účelem zajištění právní jistoty může 

Komise rozhodnout, zda je určitý produkt 

veterinárním léčivým přípravkem. 

(70) Společnosti a orgány musí často řešit 

potřebu rozlišovat mezi veterinárními 

léčivými přípravky, doplňkovými látkami, 

biocidními přípravky a jinými produkty. 

Aby se zamezilo nedůslednosti při 

nakládání s těmito produkty, zvýšila se 

právní jistota a usnadnil se rozhodovací 

proces členských států, měla by být zřízena 

koordinační skupina členských států. Tato 

koordinační skupina by měla zahrnovat 

rovněž potřebný počet členů 

s komplexními odbornými znalostmi 

doplňkových a alternativních terapií. 

Členové koordinační skupiny by mimo 

jiné měli poskytovat doporučení 

pro jednotlivé případy ohledně toho, zda 

určitý produkt spadá do definice 

veterinárního léčivého přípravku a zda jsou 

dostupné alternativní možnosti léčby. 

Za účelem zajištění právní jistoty může 

Komise rozhodnout, zda je určitý produkt 

veterinárním léčivým přípravkem. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zahrnout do koordinační skupiny také členy s komplexními odbornými znalostmi 

doplňkových a alternativních terapií. 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Pozměňovací návrh  297 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud se žádost týká veterinárního 

léčivého přípravku, který obsahuje 

geneticky modifikované organismy 

ve smyslu článku 2 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/18/ES
24 

nebo 

z nich sestává, musí být žádost kromě 

dokumentů uvedených v odstavci 1 

doplněna o: 

vypouští se 

a) kopii písemného souhlasu příslušných 

orgánů se záměrným uvolněním geneticky 

modifikovaných organismů do životního 

prostředí pro účely výzkumu a vývoje, jak 

je stanoveno v části B směrnice 

2001/18/ES; 

 

b) úplnou technickou dokumentací 

obsahující informace vyžadované 

přílohami III a IV směrnice 2001/18/ES; 

 

c) posouzení rizika pro životní prostředí 

v souladu se zásadami stanovenými 

v příloze II směrnice 2001/18/ES; a 

 

d) výsledky veškerých šetření provedených 

pro účely výzkumu nebo vývoje. 

 

__________________  

24
 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 

2001 o záměrném uvolňování geneticky 

modifikovaných organismů do životního 

prostředí a o zrušení směrnice Rady 
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90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, 

s. 1). 

Or. en 

Odůvodnění 

Soulad s pozměňovacím návrhem č. 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Pozměňovací návrh  298 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 3 – písm. f 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) veterinární léčivý přípravek nevyžaduje 

zvláštní podmínky skladování; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Veterinární předpis by neměl záviset na podmínkách skladování veterinárních léčivých 

přípravků. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Pozměňovací návrh  299 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 146, aby určila pravidla pro 

stanovení antimikrobiálních látek, které 

mají být vyhrazeny k léčbě určitých infekcí 

u lidí s cílem zachovat účinnost určitých 

účinných látek pro člověka. 

3. Nejpozději do [12 měsíců po vstupu 

tohoto nařízení v platnost] Komise přijme 
akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 146, aby určila pravidla 

pro stanovení antimikrobiálních látek, které 

mají být vyhrazeny k léčbě určitých infekcí 

u lidí s cílem zachovat účinnost určitých 

účinných látek u lidí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Svěření pravomoci Komisi nestačí. Komise musí být povinna přijmout akty v přenesené 

pravomoci, přičemž je nutné jasně stanovit lhůtu, tak aby v den zahájení účinnosti tohoto 

nařízení byly kriticky významné antimikrobiální látky již stanoveny. Proto se navrhuje 

vyhradit jeden rok na stanovení pravidel a další rok na skutečné stanovení těchto látek. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Pozměňovací návrh  300 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise stanoví prostřednictvím 

prováděcích aktů antimikrobiální látky 

nebo skupiny antimikrobiálních látek, které 

jsou vyhrazeny k léčbě určitých infekcí 

u lidí. Uvedené prováděcí akty se přijímají 

v souladu s přezkumným postupem podle 

čl. 145 odst. 2. 

4. Nejpozději do [24 měsíců po vstupu 

tohoto nařízení v platnost] Komise stanoví 

prostřednictvím prováděcích aktů 

antimikrobiální látky nebo skupiny 

antimikrobiálních látek, které jsou 

vyhrazeny k léčbě určitých infekcí u lidí. 

Uvedené prováděcí akty se přijímají 

v souladu s přezkumným postupem podle 

čl. 145 odst. 2. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité, aby Komise vyhradila na stanovení pravidel přesně vymezenou lhůtu v délce 

jednoho roku a další rok na skutečné stanovení antimikrobiálních látek vyhrazených 

pro používání u lidí. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Pozměňovací návrh  301 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 33 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pokud jde o vliv veterinárních léčiv 

na životní prostředí, nesmějí být 

bezpečnostní informace chráněny. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zajistit přístup k informacím, pokud jde o vliv veterinárních léčiv na životní 

prostředí. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Pozměňovací návrh  302 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 92 – odst. 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podrobnosti o místě výroby, kde mají 

být veterinární léčivé přípravky vyráběny 

nebo zkoušeny; 

c) podrobnosti o místě výroby, kde mají 

být veterinární léčivé přípravky vyráběny 

nebo zkoušeny, včetně údajů o emisích, 

vypouštění a únicích účinných látek 

a jejich prekurzorů do životního prostředí; 

Or. en 

Odůvodnění 

Výrobní místa mohou být významným zdrojem znečišťování životního prostředí. Je důležité 

mít k dispozici údaje o emisích, vypouštění a únicích účinných látek a jejich prekurzorů 

do životního prostředí. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Pozměňovací návrh  303 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 115 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odchylně od odstavce 1 platí, že 

homeopatické léčivé přípravky mohou být 

podávány zvířatům, která nejsou určena 

k produkci potravin. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jedná se o nápravu pozměňovacího návrhu č. 248, tak aby bylo povoleno používat také 

humánní homeopatické léčiva, pokud nejsou k dispozici schválené veterinární léčivé 

přípravky. K veterinárnímu použití je k dispozici pouze omezené množství homeopatických 

léčivých přípravků. Některé důležité homeopatické přípravky jsou stále k dispozici pouze 

pro použití u lidí, po dlouhou dobu se však na základě předpisů členských států bezpečně 

používají u zvířat v zájmovém chovu. Pokud by tato možnost nyní náhle přestala existovat, 

přestala by být k dispozici řada léčivých přípravků, které se dlouhodobě úspěšně používají, 

a došlo by k nedostatku léčebných možností. Navrhovaný pozměňovací návrh je v souladu 

také s bodem odůvodnění č. 71, jak jej pozměnil výbor ENVI. 



 

AM\1088840CS.doc  PE579.757v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.3.2016 A8-0046/304 

Pozměňovací návrh  304 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 116 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Odchylně od odstavců 1 až 3 mohou 

být zvířatům určeným k produkci potravin 

podávány za účelem léčby homeopatické 

léčivé přípravky na odpovědnost 

veterinárního lékaře a za předpokladu, že 

obsahují pouze účinné složky, které jsou 

uvedeny v tabulce 1 v příloze nařízení 

(EU) č. 37/2010 jako látky, u nichž není 

nutné stanovit maximální limit reziduí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jedná se o nápravu pozměňovacího návrhu č. 253, tak aby bylo povoleno používat také 

humánní homeopatické léčiva, pokud nejsou k dispozici schválené veterinární léčivé 

přípravky. K veterinárnímu použití je k dispozici pouze omezené množství homeopatických 

léčivých přípravků. Některé důležité homeopatické přípravky jsou stále k dispozici pouze 

pro použití u lidí, po dlouhou dobu se však na základě předpisů členských států bezpečně 

používají u zvířat určených k produkci potravin. Pokud by tato možnost nyní náhle přestala 

existovat, přestala by být k dispozici řada léčivých přípravků, které se dlouhodobě úspěšně 

používají, a došlo by k nedostatku léčebných možností. Navrhovaný pozměňovací návrh je 

v souladu také s bodem odůvodnění č. 71, jak jej pozměnil výbor ENVI. 

 

 


