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Françoise Grossetête 

Veterinaarravimid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 65 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(65) Käesoleva määruse eesmärkide tõhusa 

saavutamise tagamiseks kõikjal liidus on 

väga oluline kontrollida õigusaktide 

nõuetele vastavust. Seepärast peaks 

liikmesriigi pädeval asutusel olema õigus 

kontrollida veterinaarravimite tootmise, 

müügi ja kasutamise kõiki etappe. 

Kontrollide tõhususe tagamiseks peaks 

pädeval asutusel olema õigus viia 

kontrolle läbi ette teatamata. 

(65) Käesoleva määruse eesmärkide tõhusa 

saavutamise tagamiseks kõikjal liidus on 

väga oluline kontrollida õigusaktide 

nõuetele vastavust. Seepärast peaks 

liikmesriigi pädeval asutusel olema õigus 

kontrollida veterinaarravimite tootmise, 

müügi ja kasutamise kõiki etappe, samuti 

peaks ta avaldama iga-aastased 

kontrolliaruanded. Kontrollide tõhususe 

tagamiseks peaksid kõik kontrollid 

toimuma ette teatamata. 

Or. en 

Selgitus 

Põhjenduse kooskõlastamine ENVI-komisjonis vastu võetud muudatusettepanekuga 273. 

Kontrollid peavad toimuma ette teatamata, muidu pole neil mõtet. Liikmesriigid peaksid 

avaldama läbiviidud kontrollide kohta iga-aastased aruanded. 
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Põhjendus 70 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(70) Ettevõtjatel ja ametiasutustel on sageli 

vaja eristada veterinaarravimeid 

söödalisanditest, biotsiididest ja muudest 

toodetest. Ebajärjekindluse vältimiseks 

selliste toodete käsitlemisel, õiguskindluse 

suurendamiseks ja liikmesriikide 

otsustusprotsessi hõlbustamiseks tuleks 

luua liikmesriikide koordineerimisrühm, 

mis peaks muu hulgas andma iga 

konkreetse juhtumi puhul soovituse selle 

kohta, kas asjaomane toode vastab 

veterinaarravimi määratlusele. Komisjon 

võib õiguskindluse tagamiseks otsustada, 

kas konkreetne toode kuulub 

veterinaarravimite hulka. 

(70) Ettevõtjatel ja ametiasutustel on sageli 

vaja eristada veterinaarravimeid 

söödalisanditest, biotsiididest ja muudest 

toodetest. Ebajärjekindluse vältimiseks 

selliste toodete käsitlemisel, õiguskindluse 

suurendamiseks ja liikmesriikide 

otsustusprotsessi hõlbustamiseks tuleks 

luua liikmesriikide koordineerimisrühm. 

Koordineerimisrühma peaks kuuluma ka 

sobiv arv liikmeid, kellel on põhjalikud 

teadmised täiendavast ja alternatiivravist. 

Koordineerimisrühma liikmed peaksid 

lisaks muudele ülesannetele andma iga 

konkreetse juhtumi puhul soovituse selle 

kohta, kas asjaomane toode vastab 

veterinaarravimi määratlusele ja kas on 

olemas alternatiivravi. Komisjon võib 

õiguskindluse tagamiseks otsustada, kas 

konkreetne toode kuulub 

veterinaarravimite hulka. 

Or. en 

Selgitus 

Koordineerimisrühma peab kuuluma ka liikmeid, kellel on põhjalikud teadmised täiendavast 

ja alternatiivravist. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui taotluses käsitletakse 

veterinaarravimit, mis muu hulgas või 

ainsa komponendina sisaldab geneetiliselt 

muundatud organisme Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2001/18/EÜ
24

 artikli 2 tähenduses, 

esitatakse lisaks lõikes 1 loetletud 

dokumentidele järgmine teave: 

välja jäetud 

(a) koopia pädeva asutuse kirjalikust loast 

geneetiliselt muundatud organismide 

tahtliku keskkonda viimise kohta teadus- 

ja arendustegevuse eesmärgil, nagu on 

sätestatud direktiivi 2001/18/EÜ B osas; 

 

(b) täielik tehniline toimik, mis sisaldab 

direktiivi 2001/18/EÜ III ja IV lisas 

nõutud teavet; 

 

(c) direktiivi 2001/18/EÜ II lisas 

sätestatud põhimõtete kohane 

keskkonnaohu hinnang; ning 

 

(d) kõikide teadus- või arendustegevuse 

eesmärgil läbi viidud uuringute 

tulemused. 

 

__________________  

24
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2001/18/EÜ, 12. märts 2001, 

geneetiliselt muundatud organismide 

tahtliku keskkonda viimise kohta ja 

nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (EÜT L 106, 
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Or. en 

Selgitus 

Kooskõlastamine muudatusettepanekuga 131. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) veterinaarravim ei nõua eritingimusi 

säilitamisel; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Veterinaarravimi retsept ei peaks sõltuma veterinaarravimi säilitamistingimustest. 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 A8-0046/299 

Muudatusettepanek  299 

Martin Häusling 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinaarravimid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjonil on õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

146, et kehtestada eeskirjad 

antimikroobikumide tunnistamiseks üksnes 

teatavate inimese nakkuste raviks ette 

nähtud antimikroobikumideks eesmärgiga 

säilitada teatavate toimeainete efektiivsust 

inimeste ravis. 

3. Komisjon võtab hiljemalt [12 kuud 

pärast käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeva] vastu delegeeritud õigusaktid 

kooskõlas artikliga 146, et kehtestada 

eeskirjad antimikroobikumide 

tunnistamiseks üksnes teatavate inimese 

nakkuste raviks ette nähtud 

antimikroobikumideks eesmärgiga säilitada 

teatavate toimeainete efektiivsust inimeste 

ravis. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjonile volituste andmisest ei piisa. Komisjonil peab olema kohustus võtta vastu 

delegeeritud õigusaktid ja selleks tuleks kehtestada selge tähtaeg, nii et kriitilise tähtsusega 

antimikroobikumide tegelik määramine on käesoleva määruse kohaldamise kuupäevaks 

toimunud. Seetõttu on tehtud ettepanek anda üks aasta eeskirjade kehtestamiseks ja teine 

aasta tegelikuks määramiseks. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon määrab rakendusaktidega 

antimikroobikumid või 

antimikroobikumirühmad, mis on ette 

nähtud üksnes teatavate inimese nakkuste 

raviks. Kõnealused rakendusaktid võetakse 

vastu kooskõlas artikli 145 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

4. Komisjon määrab hiljemalt [24 kuud 

pärast käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeva] rakendusaktidega 

antimikroobikumid või 

antimikroobikumirühmad, mis on ette 

nähtud üksnes teatavate inimese nakkuste 

raviks. Kõnealused rakendusaktid võetakse 

vastu kooskõlas artikli 145 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetlusega. 

Or. en 

Selgitus 

On tähtis, et komisjonile oleks määratud kindel üheaastane tähtaeg eeskirjade kehtestamiseks 

ja teine aasta nende antimikroobikumide määramiseks, mis on ette nähtud üksnes inimese 

raviks. 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 A8-0046/301 

Muudatusettepanek  301 

Martin Häusling 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinaarravimid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Veterinaarravimite keskkonnamõju 

käsitlev ohutusalane teave kaitse alla ei 

kuulu. 

Or. en 

Selgitus 

Tähtis on tagada juurdepääs veterinaarravimite keskkonnamõju käsitlevale ohutusalasele 

teabele. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) üksikasjad tootmiskoha kohta, kus 

veterinaarravimit tahetakse toota või 

katsetada; 

(c) üksikasjad tootmiskoha kohta, kus 

veterinaarravimit tahetakse toota või 

katsetada, muu hulgas andmed toimeaine 

ja selle lähteainete keskkonda eraldumise 

ja sattumise kohta; 

Or. en 

Selgitus 

Tootmiskohad võivad olla suured saasteallikad. Tähtis on saada andmed toimeaine ja selle 

lähteainete keskkonda eraldumise ja sattumise kohta. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Erandina lõikest 1 võib mitte-

toiduloomadele manustada 

homöopaatilisi ravimeid. 

Or. en 

Selgitus 

Correction of AM 248 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in pet 

animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist several 

successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack in 

treatment would occur. The proposed amendment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Erandina lõigetest 1–3 võib 

toiduloomadele ravi eesmärgil manustada 

veterinaararsti vastutusel homöopaatilisi 

ravimeid, kui need sisaldavad ainult 

määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 

loetletud toimeaineid, mis on ained, mille 

puhul ei ole vaja kehtestada piirnormi. 

Or. en 

Selgitus 

Correction of AM 253 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in 

food producing animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist 

several successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack 

in treatment would occur. The proposed adjustment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 

 

 


