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7.3.2016 A8-0046/305 

Amendement  305 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 140 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Alle leden, plaatsvervangers en 

deskundigen die hen vergezellen 

verstrekken een openbaar toegankelijke 

opgave van belangen. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat alle leden een opgave van belangen overleggen. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Amendement  306 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 141 – lid 1 – letter h bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis) het aanpakken van de bijdrage van 

landbouwpraktijken aan de ontwikkeling 

van antimicrobiële resistentie, door voort 

te bouwen op de bestaande actieplannen 

van de Commissie en de lidstaten, met 

name door de ontwikkeling van 

strategieën om het algeheel gebruik van 

antimicrobiële geneesmiddelen te 

verminderen. 

 Dat werk wordt uiteengezet in een plan 

dat uiterlijk twee jaar na de goedkeuring 

van deze verordening door het Comité aan 

de Commissie wordt voorgelegd. Dat plan 

bevat streefdoelen voor de vermindering 

van het gebruik en een tijdschema voor 

het behalen ervan. 

Or. en 

Motivering 

Correctie van amendement 283 Terwijl het logisch is dat het Comité strategieën ontwikkelt 

om het algeheel gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen te verminderen, is het niet 

logisch aan het comité te vragen strategieën te ontwikkelen om het gebruik te verminderen 

van antimicrobiële geneesmiddelen die van cruciaal belang zijn voor menselijk gebruik en om 

een einde te maken aan het routinematige profylactisch gebruik. Artikel 32, lid 3, en 

artikel 111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Amendement  307 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel 1 – punt 1.1 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De technische documentatie omvat een 

gedetailleerde en volledige beschrijving 

van de uitgevoerde of vermelde tests, 

studies en proeven en van de gebruikte 

methoden. De gegevens moeten relevant 

zijn en kwalitatief volstaan om de 

kwaliteit, de veiligheid en de 

doeltreffendheid van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik aan te 

tonen. 

De technische documentatie omvat een 

gedetailleerde en volledige beschrijving 

van de uitgevoerde of vermelde tests, 

studies en proeven en van de gebruikte 

methoden. De gegevens moeten relevant 

zijn en kwalitatief volstaan om de 

kwaliteit, de veiligheid en de 

doeltreffendheid van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik aan te 

tonen. De technische documentatie bevat 

gegevens over de kwaliteit, veiligheid en 

werkzaamheid van de 

standaardreferentiebehandeling.. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat geneesmiddelen kunnen worden vergeleken met de kenmerken van de 

standaardreferentiebehandeling. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Amendement  308 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 1 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de mogelijke risico ' s voor het milieu 

als gevolg van het gebruik van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik; 

(d) de mogelijke risico's voor het milieu als 

gevolg van de vervaardiging of het gebruik 

van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik. 

Or. en 

Motivering 

Locaties waar geneesmiddelen vervaardigd worden, kunnen een belangrijke bron van 

milieuverontreiniging zijn. Het is belangrijk om over gegevens te beschikken over emissies, 

lozingen en verlies van de werkzame stoffen en de precursoren ervan in het milieu. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Amendement  309 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Er wordt een milieurisicobeoordeling 

ingediend over schadelijke gevolgen die 

het gebruik van het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik voor het milieu 

kan hebben, en over de aan deze gevolgen 

verbonden risico’s. Bij de beoordeling 

worden eveneens eventuele 

voorzorgsmaatregelen vastgesteld ter 

beperking van deze risico's. 

Er wordt een milieurisicobeoordeling 

ingediend over schadelijke gevolgen die de 

vervaardiging of het gebruik van het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik voor het milieu kan hebben, en 

over de aan deze gevolgen verbonden 

risico’s. Bij de beoordeling worden 

eveneens eventuele voorzorgsmaatregelen 

vastgesteld ter beperking van deze risico's. 

Or. en 

Motivering 

Locaties waar geneesmiddelen vervaardigd worden, kunnen een belangrijke bron van 

milieuverontreiniging zijn. Het is belangrijk om over gegevens te beschikken over emissies, 

lozingen en verlies van de werkzame stoffen en de precursoren ervan in het milieu. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Amendement  310 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – Deel 2 – punt 2.3 – punt 2.3.1 – alinea 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met de milieurisicobeoordeling worden de 

mogelijke schadelijke gevolgen beoordeeld 

die het gebruik van het geneesmiddel voor 

het milieu kan opleveren en eventuele 

voorzorgsmaatregelen aan te geven om 

deze risico ' s te beperken. 

Met de milieurisicobeoordeling worden de 

mogelijke schadelijke gevolgen beoordeeld 

die de vervaardiging of het gebruik van het 

geneesmiddel voor het milieu kan 

opleveren en eventuele 

voorzorgsmaatregelen aangegeven om deze 

risico's te beperken. 

Or. en 

Motivering 

Locaties waar geneesmiddelen vervaardigd worden, kunnen een belangrijke bron van 

milieuverontreiniging zijn. Het is belangrijk om over gegevens te beschikken over emissies, 

lozingen en verlies van de werkzame stoffen en de precursoren ervan in het milieu. 

 

 


