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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.3.2016 A8-0046/305 

Muudatusettepanek  305 

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 140 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kõik liikmed, asendusliikmed ja 

kaasatud eksperdid esitavad üldsusele 

kättesaadava huvide deklaratsiooni. 

Or. en 

Selgitus 

On oluline, et kõik liikmed esitaksid huvide deklaratsiooni. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 A8-0046/306 

Muudatusettepanek  306 

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 141 – lõige 1 – punkt h a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (h a) võidelda 

antimikroobikumiresistentsust 

soodustavate põllumajandustavade vastu, 

võttes aluseks komisjoni ja liikmesriikide 

olemasolevad tegevuskavad, eelkõige 

töötades välja strateegiaid 

antimikroobikumide üldise kasutamise 

vähendamiseks. 

 Nimetatud ülesandeid sisaldav kava 

esitatakse komisjonile mitte hiljem kui 

kaks aastat pärast käesoleva määruse 

vastuvõtmist. Kõnealune kava sisaldab 

kasutamise vähendamise eesmärke ja 

ajakava nende eesmärkide saavutamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Parandatakse muudatusettepanekut nr 283. On küll mõistlik, et komitee töötab välja 

strateegiaid antimikroobikumide üldise kasutamise vähendamise teemal, aga ei ole mõistlik, 

et komiteel palutakse töötada välja strateegiaid inimtervishoius kasutatavate väga oluliste 

antimikroobikumide kasutamise vähendamiseks ja rutiinse profülaktilise kasutamise 

lõpetamiseks. Viited: art 32 lg 3 ja art 111. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 A8-0046/307 

Muudatusettepanek  307 

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 

II lisa – 1. osa – punkt 1.1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tehnilised dokumendid sisaldavad tehtud 

või viidatud katsete ja uuringute, 

sealhulgas kasutatud meetodite 

üksikasjalikku ja täielikku kirjeldust. 

Andmed on asjakohased ning 

veterinaarravimi kvaliteedi, ohutuse ja 

efektiivsuse tõendamiseks piisava 

kvaliteediga. 

Tehnilised dokumendid sisaldavad tehtud 

või viidatud katsete ja uuringute, 

sealhulgas kasutatud meetodite 

üksikasjalikku ja täielikku kirjeldust. 

Andmed on asjakohased ning 

veterinaarravimi kvaliteedi, ohutuse ja 

efektiivsuse tõendamiseks piisava 

kvaliteediga. Tehnilised dokumendid 

sisaldavad andmeid standardse 

võrdlusravi kvaliteedi, ohutuse ja 

efektiivsuse kohta. 

Or. en 

Selgitus 

On oluline, et ravimeid saaks võrrelda standardse võrdlusravi omadustega. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 A8-0046/308 

Muudatusettepanek  308 

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 

II lisa – 1. osa – punkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 1 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) veterinaarravimi kasutamisest tulenevad 

võimalikud keskkonnaohud; 

d) veterinaarravimi tootmisest või 

kasutamisest tulenevad võimalikud 

keskkonnaohud; 

Or. en 

Selgitus 

Tootmiskohad võivad olla suured saasteallikad. Tähtis on omada andmeid toimeaine ja selle 

lähteainete keskkonda eraldumise ja sattumise kohta. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 A8-0046/309 

Muudatusettepanek  309 

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 

II lisa – 1. osa – punkt 1.3 – alapunkt 1.3.1 – lõik 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esitatakse keskkonnaohu hinnang, milles 

käsitletakse veterinaarravimi kasutamisest 

keskkonnale tuleneda võivat soovimatut 

mõju ja sellise mõju esinemise tõenäosust. 

Hindamisel määratakse samuti kindlaks 

ettevaatusabinõud, mis võivad olla 

vajalikud asjaomaste ohtude 

vähendamiseks. 

Esitatakse keskkonnaohu hinnang, milles 

käsitletakse veterinaarravimi tootmisest või 

kasutamisest keskkonnale tuleneda võivat 

soovimatut mõju ja sellise mõju esinemise 

tõenäosust. Hindamisel määratakse samuti 

kindlaks ettevaatusabinõud, mis võivad 

olla vajalikud asjaomaste ohtude 

vähendamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Tootmiskohad võivad olla suured saasteallikad. Tähtis on omada andmeid toimeaine ja selle 

lähteainete keskkonda eraldumise ja sattumise kohta. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.3.2016 A8-0046/310 

Muudatusettepanek  310 

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 

II lisa – 2. osa – punkt 2.3 – alapunkt 2.3.1 – lõik 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Keskkonnaohu hindamisel hinnatakse 

ravimi kasutamisest keskkonnale tuleneda 

võivat kahjulikku mõju ning määratakse 

kindlaks ettevaatusabinõud, mis võivad 

olla vajalikud asjaomaste ohtude 

vähendamiseks. 

Keskkonnaohu hindamisel hinnatakse 

ravimi tootmisest või kasutamisest 

keskkonnale tuleneda võivat kahjulikku 

mõju ning määratakse kindlaks 

ettevaatusabinõud, mis võivad olla 

vajalikud asjaomaste ohtude 

vähendamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Tootmiskohad võivad olla suured saasteallikad. Tähtis on omada andmeid toimeaine ja selle 

lähteainete keskkonda eraldumise ja sattumise kohta. 

 

 


