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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.3.2016 A8-0046/305 

Grozījums Nr.  305 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

140. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Visi komitejas locekļi, to aizstājēji un 

eksperti iesniedz publiski pieejamu 

interešu deklarāciju. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi, ka visi locekļi iesniedz interešu deklarāciju. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/306 

Grozījums Nr.  306 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

141. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ha) ierobežot lauksaimnieciskās darbības 

ietekmi uz pretmikrobu rezistences 

attīstību, pilnveidojot esošos Komisijas un 

dalībvalstu rīcības plānus, jo īpaši 

izstrādājot stratēģijas, ar kurām samazina 

pretmikrobu līdzekļu vispārējo lietošanu. 

 Šis darbs jāparedz plānā, ko Komisijai 

iesniedz ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc 

šīs regulas pieņemšanas. Šajā plānā 

nosaka lietošanas samazināšanas mērķus 

un samazinājuma sasniegšanas termiņus. 

Or. en 

Pamatojums 

283. grozījuma labojums. Ir loģiski, ka komiteja izstrādā stratēģijas tam, lai samazinātu  

pretmikrobu līdzekļu kopējo lietošanu, taču nav jēgas lūgt komitejai izstrādāt stratēģijas, lai 

samazinātu to pretmikrobu līdzekļu lietošanu, kuri ir kritiski lietošanai cilvēkiem un kuru 

ikdienas profilaktiska lietošana ir jāpārtrauc. Atsauces: 32. panta 3. punkts un 111. pants. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/307 

Grozījums Nr.  307 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. iedaļa – 1.1. daļa – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tehniskajā dokumentācijā ietver detalizētu 

un izsmeļošu aprakstu par testiem, 

pētījumiem un izmēģinājumiem, kuri veikti 

vai uz kuriem dotas atsauces, tostarp 

izmantotajām metodēm. Dati ir būtiski un 

pietiekami kvalitatīvi, lai pierādītu 

veterināro zāļu kvalitāti, drošumu un 

iedarbīgumu. 

Tehniskajā dokumentācijā ietver detalizētu 

un izsmeļošu aprakstu par testiem, 

pētījumiem un izmēģinājumiem, kuri veikti 

vai uz kuriem dotas atsauces, tostarp 

izmantotajām metodēm. Dati ir būtiski un 

pietiekami kvalitatīvi, lai pierādītu 

veterināro zāļu kvalitāti, drošumu un 

iedarbīgumu. Tehniskajā dokumentācijā 

ietver datus par standarta atsauces 

ārstēšanas kvalitāti, drošumu un 

efektivitāti. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi zāles varēt salīdzināt standarta atsauces ārstēšanu. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/308 

Grozījums Nr.  308 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. iedaļa – 1.3. daļa – 1.3.1. apakšdaļa – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) potenciālajiem riskiem videi, kuru 

cēlonis ir veterināro zāļu lietošana; 

(d) potenciālajiem riskiem videi, kuru 

cēlonis ir veterināro zāļu ražošana vai 

lietošana; 

Or. en 

Pamatojums 

Ražotnes var būt būtisks vides piesārņojuma avots. Ir svarīgi, lai būtu pieejami dati par 

aktīvo vielu emisijām, izplūdi un zudumu un to prekursoriem vidē. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/309 

Grozījums Nr.  309 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. iedaļa – 1.3. daļa – 1.3.1. apakšdaļa – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vides riska novērtējumu iesniedz par 

jebkādu nevēlamu ietekmi, kas videi varētu 

rasties veterināro zāļu lietošanas dēļ, un par 

šādas ietekmes radīto risku. Novērtējumā 

arī konstatē jebkādus vajadzīgos 

piesardzības pasākumus šā riska 

samazināšanai. 

Vides riska novērtējumu iesniedz par 

jebkādu nevēlamu ietekmi, kas videi varētu 

rasties veterināro zāļu ražošanas vai 

lietošanas dēļ, un par šādas ietekmes radīto 

risku. Novērtējumā arī konstatē jebkādus 

vajadzīgos piesardzības pasākumus šā riska 

samazināšanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Ražotnes var būt būtisks vides piesārņojuma avots. Ir svarīgi, lai būtu pieejami dati par 

aktīvo vielu emisijām, izplūdi un zudumu un to prekursoriem vidē. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/310 

Grozījums Nr.  310 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. iedaļa – 2.3. daļa – 2.3.1. apakšdaļa – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Vides riska novērtējumā aplūko potenciālo 

kaitīgo ietekmi, ko zāļu lietošana var radīt 

videi, un apzina visus piesardzības 

pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi šādu 

risku samazināšanai. 

Vides riska novērtējumā aplūko potenciālo 

kaitīgo ietekmi, ko zāļu ražošana vai 

lietošana var radīt videi, un apzina visus 

piesardzības pasākumus, kas varētu būt 

vajadzīgi šādu risku samazināšanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Ražotnes var būt būtisks vides piesārņojuma avots. Ir svarīgi, lai būtu pieejami dati par 

aktīvo vielu emisijām, izplūdi un zudumu un to prekursoriem vidē. 

 

 


