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7.3.2016 A8-0046/305 

Ändringsförslag  305 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 140 – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Alla ledamöter, suppleanter och 

medföljande experter ska tillhandahålla 

en allmänt tillgänglig intresseförklaring. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att alla ledamöter tillhandahåller en intresseförklaring. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Ändringsförslag  306 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 141 – punkt 1 – led ha (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ha) Ta itu med jordbruksmetodernas 

bidrag till utvecklingen av antimikrobiell 

resistens på grundval av kommissionens 

och medlemsstaternas befintliga 

handlingsplaner, särskilt genom att 

utveckla strategier för att minska den 

totala användningen av antimikrobiella 

medel. 

 Detta arbete ska redovisas i en plan som 

kommittén lämnar till kommissionen 

senast två år efter antagandet av denna 

förordning. Planen ska innehålla mål för 

minskad användning och en tidsplan för 

att uppnå dessa minskningar. 

Or. en 

Motivering 

Rättelse av ändringsförslag 283. Det är rimligt att kommittén utvecklar strategier för att 

minska den totala användningen av antimikrobiella medel, men det är inte rimligt att begära 

att kommittén ska utveckla strategier för att minska användningen av antimikrobiella medel 

som är av kritisk betydelse för användning på människor och i arbetet med att sätta stopp för 

rutinmässig profylaktisk användning. Referenser: artikel 32.3 och artikel 111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Ändringsförslag  307 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Bilaga II – del 1 – punkt 1.1 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den tekniska dokumentationen ska 

innehålla en detaljerad och fullständig 

beskrivning av de tester, studier och 

prövningar som genomförts eller som man 

hänvisar till, och av de metoder som 

använts. Uppgifterna ska vara relevanta 

och av tillräcklig kvalitet för att påvisa det 

veterinärmedicinska läkemedlets kvalitet, 

säkerhet och effekt. 

Den tekniska dokumentationen ska 

innehålla en detaljerad och fullständig 

beskrivning av de tester, studier och 

prövningar som genomförts eller som man 

hänvisar till, och av de metoder som 

använts. Uppgifterna ska vara relevanta 

och av tillräcklig kvalitet för att påvisa det 

veterinärmedicinska läkemedlets kvalitet, 

säkerhet och effekt. Den tekniska 

dokumentationen ska innehålla uppgifter 

om standardreferensbehandlingens 

kvalitet, säkerhet och effekt. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att kunna jämföra läkemedel med egenskaperna hos 

standardreferensbehandlingen. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Ändringsförslag  308 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Bilaga II – del 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – stycke 1 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) De risker för miljön som kan uppstå då 

det veterinärmedicinska läkemedlet 

används. 

d) De risker för miljön som kan uppstå då 

det veterinärmedicinska läkemedlet 

tillverkas eller används. 

Or. en 

Motivering 

Tillverkningsanläggningar kan vara en stor källa till miljöföroreningar. Det är viktigt att ha 

information om utsläpp och spill av aktiva substanser och deras prekursorer i miljön. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Ändringsförslag  309 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Bilaga II – del 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – stycke 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det ska lämnas en miljöriskbedömning av 

de oönskade effekter på miljön som 

användningen av det veterinärmedicinska 

läkemedlet kan medföra och av risken för 

sådana effekter. Bedömningen ska också 

identifiera försiktighetsåtgärder som kan 

vara nödvändiga för att minska denna risk. 

Det ska lämnas en miljöriskbedömning av 

de oönskade effekter på miljön som 

tillverkningen eller användningen av det 

veterinärmedicinska läkemedlet kan 

medföra och av risken för sådana effekter. 

Bedömningen ska också identifiera 

försiktighetsåtgärder som kan vara 

nödvändiga för att minska denna risk. 

Or. en 

Motivering 

Tillverkningsanläggningar kan vara en stor källa till miljöföroreningar. Det är viktigt att ha 

information om utsläpp och spill av aktiva substanser och deras prekursorer i miljön. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Ändringsförslag  310 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Bilaga II – del 2 – punkt 2.3 – punkt 2.3.1 – stycke 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Miljöriskbedömningen ska utvärdera de 

skadliga effekter på miljön som 

användningen av produkten kan medföra 

och identifiera förebyggande åtgärder som 

kan vara nödvändiga för att minska sådana 

risker. 

Miljöriskbedömningen ska utvärdera de 

skadliga effekter på miljön som 

tillverkningen eller användningen av 

produkten kan medföra och identifiera 

förebyggande åtgärder som kan vara 

nödvändiga för att minska sådana risker. 

Or. en 

Motivering 

Tillverkningsanläggningar kan vara en stor källa till miljöföroreningar. Det är viktigt att ha 

information om utsläpp och spill av aktiva substanser och deras prekursorer i miljön. 

 

 


