
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

7.3.2016 A8-0046/305 

Predlog spremembe  305 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 140 – odstavek 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Vsi člani, nadomestni člani in 

spremljajoči strokovnjaki posredujejo 

javno dostopno izjavo o interesih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da vsi člani zagotovijo izjavo o interesih. 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2016 A8-0046/306 

Predlog spremembe  306 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 140 – odstavek 1 – točka h a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha) obravnavanje vpliva kmetijskih praks 

na razvoj protimikrobne odpornosti, in 

sicer na podlagi obstoječih akcijskih 

načrtov Komisije in držav članic, zlasti z 

oblikovanjem strategij za zmanjšanje 

splošne uporabe protimikrobnih zdravil. 

 To delo se pojasni v načrtu, ki ga odbor 

najkasneje dve leti po sprejetju te uredbe 

predloži Komisiji. V načrtu se navedejo 

cilji za zmanjšanje uporabe in časovni 

razpored za njihovo uresničitev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Popravek predloga spremembe 283. Sicer je smiselno, da odbor pripravi strategije za 

zmanjšanje splošne uporabe protimikrobnih zdravil, ni pa smiselno od odbora zahtevati, da 

pripravi strategije za zmanjšanje uporabe protimikrobnih zdravil, ki so bistveni za uporabo v 

humani medicini in za odpravo rutinske preventivne uporabe. Sklicevanje: člena 32(3) in 111. 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2016 A8-0046/307 

Predlog spremembe  307 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Priloga II – oddelek 1 – del 1.1 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Tehnična dokumentacija vsebuje podroben 

in popoln opis opravljenih testov, študij in 

preskušanj, vključno z uporabljenimi 

metodami. Podatki morajo biti relevantni 

in zadostne kakovosti za dokazovanje 

kakovosti, varnosti in učinkovitosti 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini. 

Tehnična dokumentacija vsebuje podroben 

in popoln opis opravljenih testov, študij in 

preskušanj, vključno z uporabljenimi 

metodami. Podatki morajo biti relevantni 

in zadostne kakovosti za dokazovanje 

kakovosti, varnosti in učinkovitosti 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini. Tehnična dokumentacija 

vključuje podatke o kakovosti, varnosti in 

učinkovitosti standardnega referenčnega 

zdravljenja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se lahko zdravila primerjajo z lastnostmi standardnega referenčnega 

zdravljenja. 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2016 A8-0046/308 

Predlog spremembe  308 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Priloga II – oddelek 1 – del 1.3 – poddel 1.3.1 – odstavek 1 – točka d 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) mogočih tveganj za okolje, ki so 

posledica uporabe zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini; 

(d) mogočih tveganj za okolje, ki so 

posledica proizvodnje ali uporabe zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini; 

Or. en 

Obrazložitev 

Proizvodni obrati utegnejo biti pomemben vir onesnaževanja okolja. Imeti je treba podatke o 

emisijah, izločanju in izgubi zdravilnih učinkovin in njihovih prekurzorjev v okolje. 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2016 A8-0046/309 

Predlog spremembe  309 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Priloga II – oddelek 1 – del 1.3 – poddel 1.3.1 – odstavek 6 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predloži se ocena okoljskega tveganja v 

zvezi z vsemi neželenimi učinki, ki jih ima 

lahko uporaba zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini na okolje, ter ocena 

tveganja za pojav takih učinkov. V oceni se 

navedejo vsi previdnostni ukrepi, ki so 

morda potrebni za zmanjšanje takega 

tveganja. 

Predloži se ocena okoljskega tveganja v 

zvezi z vsemi neželenimi učinki, ki jih ima 

lahko proizvodnja ali uporaba zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini na okolje, 

ter ocena tveganja za pojav takih učinkov. 

V oceni se navedejo vsi previdnostni 

ukrepi, ki so morda potrebni za zmanjšanje 

takega tveganja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Proizvodni obrati utegnejo biti pomemben vir onesnaževanja okolja. Imeti je treba podatke o 

emisijah, izločanju in izgubi zdravilnih učinkovin in njihovih prekurzorjev v okolje. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Predlog spremembe  310 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Priloga II – oddelek 2 – del 2.3 – poddel 2.3.1 – odstavek 5 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V oceni tveganja za okolje se ocenijo 

mogoči škodljivi učinki na okolje, ki jih 

lahko povzroči uporaba izdelka, ter 

določijo vsi previdnostni ukrepi, ki so 

morda potrebni za zmanjšanje takih 

tveganj. 

V oceni tveganja za okolje se ocenijo 

mogoči škodljivi učinki na okolje, ki jih 

lahko povzroči proizvodnja ali uporaba 

izdelka, ter določijo vsi previdnostni 

ukrepi, ki so morda potrebni za zmanjšanje 

takih tveganj. 

Or. en 

Obrazložitev 

Proizvodni obrati utegnejo biti pomemben vir onesnaževanja okolja. Imeti je treba podatke o 

emisijah, izločanju in izgubi zdravilnih učinkovin in njihovih prekurzorjev v okolje. 

 

 

 


