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7.3.2016 A8-0046/313 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 36 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (36a) Obecnie dowiedziono już, że 

powszechne stosowanie nawet 

najnowocześniejszych antybiotyków może 

w ciągu dwóch lat doprowadzić do 

rozwoju oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, co prowadzi do 

infekcji wielolekoopornej, która staje się 

poważnym problemem z punktu widzenia 

zdrowia publicznego. Zatem bardzo ważne 

jest ukierunkowanie badań na 

opracowywanie nowych lub 

udoskonalanie istniejących metod walki z 

chorobami zakaźnymi, które nie niosą za 

sobą zagrożenia polegającego na rozwoju 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz są 

bezpieczniejsze w zastosowaniu 

profilaktycznym. Z tego względu należy 

poważniej rozważyć prowadzenie badań 

nad takimi metodami leczenia jak terapia 

fagowa i usilniej do tego zachęcać. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Istnieją metody, które mogłyby być stosowane jako alternatywa dla antybiotyków, i terapia 

fagowa może być jedną z nich. Koszt opracowania takiej metody byłby niewielki w 

porównaniu z korzyściami, jakie mogłaby ona przynieść pacjentom, systemom opieki 

zdrowotnej, a także w walce z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Wiele badań 

wykazuje przewagę profilaktycznego zastosowania tego rodzaju terapii. 
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7.3.2016 A8-0046/314 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 52 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (52a) W celu dopilnowania, by 

przywożone z państw trzecich 

weterynaryjne produkty lecznicze, 

substancje czynne, produkty pośrednie i 

substancje pomocnicze stosowane w 

charakterze materiałów wyjściowych były 

wytwarzane zgodnie z ustanowionymi w 

Unii normami w zakresie dobrostanu 

zwierząt, w przeciwieństwie np. do obecnie 

stosowanej w państwach trzecich metody 

produkcji gonadotropiny surowicy źrebnej 

klaczy (PMSG), Komisja powinna 

dokonać zmiany dyrektywy 91/412/EWG i 

uwzględnić w dobrej praktyce 

wytwarzania weterynaryjnych produktów 

leczniczych normy w zakresie dobrostanu 

zwierząt.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Badanie kliniczne zatwierdza się pod 

warunkiem, że zwierzęta, od których lub z 

których pozyskuje się żywność, 

wykorzystane w badaniach klinicznych lub 

ich produkty nie wejdą do łańcucha 

żywnościowego ludzi, chyba że: 

2. Badanie kliniczne zatwierdza się pod 

warunkiem, że zwierzęta, od których lub z 

których pozyskuje się żywność, 

wykorzystane w badaniach klinicznych lub 

ich produkty nie wejdą do łańcucha 

żywnościowego ludzi. 

a) badany produkt jest weterynaryjnym 

produktem leczniczym dopuszczonym w 

celu stosowania u gatunków zwierząt, od 

których lub z których pozyskuje się 

żywność, wykorzystanych w badaniu 

klinicznym i przestrzega się okresu 

karencji określonego w charakterystyce 

produktu leczniczego; lub 

 

b) badany produkt jest weterynaryjnym 

produktem leczniczym dopuszczonym w 

celu stosowania u gatunków docelowych 

innych niż gatunki zwierząt, od których 

lub z których pozyskuje się żywność, 

wykorzystanych w badaniu klinicznym i 

przestrzega się okresu karencji 

określonego zgodnie z art. 117. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

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

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Z należytym uwzględnieniem zdrowia i 

dobrostanu zwierząt należy zachęcać do 

prowadzenia badań klinicznych w celu 

przetestowania alternatywnych metod 

zwalczania chorób zakaźnych i 

zapobiegania im, takich jak terapia 

fagowa, które zapobiegają rozwojowi 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Terapia fagowa jest metodą naturalnego zwalczania drobnoustrojów i nie prowadzi do 

rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a mogłaby przynieść takie same 

korzyści z punktu widzenia zdrowia zwierząt. Należy zachęcać do dalszych badań w tym 

kierunku. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 98 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) przestrzega ustanowionych w Unii 

zasad dobrej praktyki wytwarzania 

produktów leczniczych oraz stosuje w 

charakterze materiałów wyjściowych 

wyłącznie substancje czynne, które zostały 

wytworzone zgodnie z ustanowionymi w 

Unii normami w zakresie dobrostanu 

zwierząt oraz zgodnie z ustanowionymi w 

Unii zasadami dobrej praktyki 

wytwarzania materiałów wyjściowych; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Poprawka  318 

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

w imieniu grupy EFDD 

Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) 14 lat w przypadku 

przeciwdrobnoustrojowych 

weterynaryjnych produktów leczniczych 

przeznaczonych dla bydła, owiec, świń, 

kur domowych, psów i kotów, 

zawierających przeciwdrobnoustrojową 

substancję czynną niebędącą substancją 

czynną zawartą w weterynaryjnym 

produkcie leczniczym, który był 

dopuszczony do obrotu w Unii w dniu 

składania wniosku; 

b) 10 lat w przypadku 

przeciwdrobnoustrojowych 

weterynaryjnych produktów leczniczych 

przeznaczonych dla bydła, owiec, świń, 

kur domowych, łososi, psów i kotów, 

zawierających przeciwdrobnoustrojową 

substancję czynną niebędącą substancją 

czynną zawartą w weterynaryjnym 

produkcie leczniczym, który był 

dopuszczony do obrotu w Unii w dniu 

składania wniosku; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu ograniczenie czasu trwania ochrony dokumentacji technicznej 

weterynaryjnych produktów leczniczych, aby umożliwić dostęp leków odtwórczych do rynku, a 

tym samym zwiększyć dostępność leków i przystępność leczenia zwierząt w UE (kontrola cen).  

 

 


