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7.3.2016 A8-0046/313 

Pozměňovací návrh  313 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (36a) V současnosti je prokázáno, že 

intenzivní používání i nejmodernějších 

antibiotik může v průběhu dvou let vést ke 

vzniku antimikrobiální rezistence, jejímž 

důsledkem může být multirezistentní 

infekce představující zásadní problém pro 

veřejné zdraví. Je proto velmi důležité, aby 

se výzkum zaměřil rovněž na vývoj nových 

metod nebo na zdokonalování stávajících 

metod pro boj proti infekčním chorobám, 

u nichž nehrozí nebezpečí vzniku 

rezistentních bakterií a které jsou 

bezpečnější z hlediska profylaktického 

použití. Z tohoto důvodu je třeba dále 

sledovat a podněcovat výzkum metod, jako 

je léčba pomocí bakteriofágů. 
 

Or. en 

Odůvodnění 

Existují metody, které mohou sloužit jako alternativa k antibiotikům, a léčba pomocí 

bakteriofágů by mohla být jednou z nich. Náklady na vývoj takové metody by byly minimální 

ve srovnání s přínosy pro pacienty a systémy zdravotnické péče a pro boj proti 

antimikrobiální rezistenci. Některé studie svědčí o výhodách profylaktického používání tohoto 

druhy léčby. 
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7.3.2016 A8-0046/314 

Pozměňovací návrh  314 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 52 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (52a) S cílem zajistit, aby veterinární 

léčivé prostředky, účinné látky, 

meziprodukty a pomocné látky používané 

jako výchozí materiály, které jsou 

dováženy ze třetích zemí, byly vyráběny v 

souladu s normami v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat stanovených v 

Unii, na rozdíl např. od metody používané 

v současnosti ve třetích zemích k 

získávání sérového gonadotropinu březích 

klisen (PMSG), měla by Komise 

přepracovat směrnici 91/412/EHS a 

zahrnout normy v oblasti dobrých 

životních podmínek zvířat do správné 

výrobní praxe veterinárních léčivých 

přípravků.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Pozměňovací návrh  315 

Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol 

Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Schválení klinických hodnocení se udělí 

pod podmínkou, že zvířata určená 

k produkci potravin použitá při klinickém 

hodnocení nebo produkty z těchto zvířat 

nevstupují do potravinového řetězce, 

pokud neplatí, že: 

2. Schválení klinických hodnocení se udělí 

pod podmínkou, že zvířata určená 

k produkci potravin použitá při klinickém 

hodnocení nebo produkty z těchto zvířat 

nevstupují do potravinového řetězce, 

pokud neplatí, že: 

a) zkoušený přípravek je veterinárním 

léčivým přípravkem registrovaným pro 

druhy zvířat určené k produkci potravin 

použité při klinickém hodnocení a byla 

dodržena ochranná lhůta stanovená 

v souhrnu údajů o přípravku; nebo 

 

b) zkoušený přípravek je registrovaným 

veterinárním léčivým přípravkem pro 

cílové druhy jiné než druhy zvířat určené 

k produkci potravin použité při klinickém 

hodnocení a byla dodržena ochranná 

lhůta stanovená v souladu s článkem 117. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Pozměňovací návrh  316 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. S ohledem na zdraví a dobré životní 

podmínky zvířat je třeba v rámci 

klinických hodnocení podněcovat 

testování alternativních metod pro boj s 

infekčními nemocemi a jejich prevenci, 

jako je využití bakteriofágů, které brání 

vzniku antimikrobiální rezistence. 

Or. en 

Odůvodnění 

Léčba pomocí bakteriofágů je metoda, která přirozeným způsobem potírá bakterie, nevede ke 

vzniku antimikrobiální rezistence a mohla by mít stejné výhody z hlediska zdraví zvířat. Je 

třeba podporovat další vývoj a studie. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Pozměňovací návrh  317 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Cornelia Ernst 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 98 – písm. c a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ca) dodržovat pravidla týkající se správné 

výrobní praxe pro léčivé přípravky 

stanovená v Unii a používat jako výchozí 

suroviny jen ty účinné látky, které byly 

vyrobeny v souladu s normami v oblasti 

dobrých životných podmínek zvířat 

stanovenými v Unii a pravidly týkajícími 

se správné výrobní praxe pro výchozí 

suroviny stanovenými v Unii; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Pozměňovací návrh  318 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) 14 let pro antimikrobiální veterinární 

léčivé přípravky pro skot, ovce, prasata, 

kuřata, psy a kočky, které obsahují 

antimikrobiální účinnou látku, jež ke dni 

předložení žádosti nebyla účinnou látkou 

ve veterinárním léčivém přípravku 

registrovaném v Unii; 

b) 10 let pro antimikrobiální veterinární 

léčivé přípravky pro skot, ovce, prasata, 

kuřata, lososy, psy a kočky, které obsahují 

antimikrobiální účinnou látku, jež ke dni 

předložení žádosti nebyla účinnou látkou 

ve veterinárním léčivém přípravku 

registrovaném v Unii; 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zkrátit ochranu technické dokumentace veterinárních 

léčivých přípravků a umožnit tak přístup generických přípravků na trh a zlepšit dostupnost a 

snížit cenu (kontrola cen) veterinárních léčivých přípravků v EU.  

 

 

 


