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RO Unită în diversitate RO 

7.3.2016 A8-0046/305 

Amendamentul  305 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 140 – alineatul 1a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Toți membrii, supleanții și experții 

prezintă o declarație de interese accesibilă 

în mod public. 

Or. en 

Justificare 

Este important ca toți membrii să prezinte o declarație de interese. 
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RO Unită în diversitate RO 

 

7.3.2016 A8-0046/306 

Amendamentul  306 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 141 – alineatul 1 – litera ha (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) tratează problema contribuției 

practicilor agricole la dezvoltarea 

rezistenței la antimicrobiene, pornind de 

la planurile de acțiune existente ale 

Comisiei și ale statelor membre, în mod 

specific prin dezvoltarea unor strategii 

pentru reducerea utilizării generale a 

antimicrobienelor. 

 Activitatea respectivă este stabilită într-un 

plan prezentat de Comitet Comisiei în 

termen de cel mult doi ani de la adoptarea 

prezentului regulament. Planul respectiv 

conține obiective de reducere a utilizării și 

un calendar în acest sens. 

Or. en 

Justificare 

Corectarea AM 283. Deși este logică elaborarea de către Comitet a unor strategii privind 

aspecte pentru reducerea utilizării generale a antimicrobienelor, nu are sens să se solicite 

Comitetului să elaboreze strategii pentru a reduce utilizarea antimicrobienelor care sunt 

deosebit de importante pentru uzul uman și pentru a stopa utilizarea profilactică de rutină. 

Referințe: articolul 32 alineatul (3) și articolul 111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Amendamentul  307 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Anexa II – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Documentația tehnică include o descriere 

detaliată și completă a testelor, a studiilor 

și trialurilor efectuate sau citate, inclusiv a 

metodelor utilizate. Datele trebuie să fie 

relevante și de o calitate suficientă pentru a 

demonstra calitatea, siguranța și 

eficacitatea produsului veterinar. 

Documentația tehnică include o descriere 

detaliată și completă a testelor, a studiilor 

și trialurilor efectuate sau citate, inclusiv a 

metodelor utilizate. Datele trebuie să fie 

relevante și de o calitate suficientă pentru a 

demonstra calitatea, siguranța și 

eficacitatea produsului veterinar. 

Documentația tehnică trebuie să conțină 

date privind calitatea, siguranța și 

eficacitatea tratamentului standard de 

referință. 

Or. en 

Justificare 

Este important să se poată compara medicamentele cu proprietățile tratamentului standard 

de referință. 



 

AM\1088842RO.doc  PE579.757v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.3.2016 A8-0046/308 

Amendamentul  308 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Anexa II – partea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) posibilele riscuri pentru mediu care ar 

putea rezulta din utilizarea medicamentului 

de uz veterinar; 

(d) posibilele riscuri pentru mediu care ar 

putea rezulta din producerea sau utilizarea 

medicamentului de uz veterinar; 

Or. en 

Justificare 

Spațiile de fabricație pot constitui o sursă importantă de poluare a mediului înconjurător. 

Este important să se dețină date referitoare la emisiile, deversările și pierderile de substanțe 

active și de precursori ai acestora în mediul înconjurător. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Amendamentul  309 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Anexă II – partea 1 – punctul 1.3 – subpunctul 1.3.1 – paragraful 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Se prezintă o evaluare a riscurilor pentru 

mediu cu privire la orice efecte nedorite pe 

care utilizarea medicamentului de uz 

veterinar le-ar putea avea asupra mediului 

și riscurile efectelor respective. De 

asemenea, evaluarea identifică orice 

măsură de precauție care poate fi necesară 

în vederea reducerii riscurilor. 

Se prezintă o evaluare a riscurilor pentru 

mediu cu privire la orice efecte nedorite pe 

care producerea sau utilizarea 

medicamentului de uz veterinar le-ar putea 

avea asupra mediului și riscurile efectelor 

respective. De asemenea, evaluarea 

identifică orice măsură de precauție care 

poate fi necesară în vederea reducerii 

riscurilor. 

Or. en 

Justificare 

Spațiile de fabricație pot constitui o sursă importantă de poluare a mediului înconjurător. 

Este important să se dețină date referitoare la emisiile, deversările și pierderile de substanțe 

active și de precursori ai acestora în mediul înconjurător. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Amendamentul  310 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Anexă II – partea 2 – punctul 2.3 – subpunctul 2.3.1 – paragraful 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Evaluarea riscului pentru mediu 

menționează posibilele efecte dăunătoare 

pe care utilizarea medicamentului le-ar 

putea avea pentru mediu și identifică orice 

măsuri de precauție care ar putea fi 

necesare pentru a reduce astfel de riscuri. 

Evaluarea riscului pentru mediu 

menționează posibilele efecte dăunătoare 

pe care producerea sau utilizarea 

medicamentului le-ar putea avea pentru 

mediu și identifică orice măsuri de 

precauție care ar putea fi necesare pentru a 

reduce astfel de riscuri. 

Or. en 

Justificare 

Spațiile de fabricație pot constitui o sursă importantă de poluare a mediului înconjurător. 

Este important să se dețină date referitoare la emisiile, deversările și pierderile de substanțe 

active și de precursori ai acestora în mediul înconjurător. 

 

 


