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7.3.2016 A8-0046/313 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL Group 

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

em nome do Grupo EFDD Group 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 36-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (36-A) Atualmente, está provado que 

utilização intensiva de antibióticos, 

mesmo que sejam de última geração, pode 

conduzir ao desenvolvimento da 

resistência antimicrobiana no prazo de 

dois anos, o que conduz a infeções 

multirresistentes, causando um grave 

problema de saúde pública; Por 

conseguinte, é essencial que a 

investigação vise igualmente o 

desenvolvimento de novos métodos, ou o 

aperfeiçoamento dos já existentes, para 

lutar contra as doenças infeciosas sem 

que haja o risco de desenvolver 

resistência às bactérias e de molde a que 

sejam mais seguros para a utilização 

profilática; Por essa razão, a investigação 

de métodos como a terapia bacteriofágica 

deve continuar a ser desenvolvida e 

incentivada. 

Or. en 

Justificação 

Existem métodos que podem ser utilizados como alternativa aos antibióticos e a terapia 
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bacteriofágica poderia ser um deles. O custo do desenvolvimento desse método seria mínimo 

em comparação com os benefícios para os doentes, os sistemas de saúde e a RAM.Vários 

estudos demonstram a vantagem da utilização profilática deste tipo de terapêutica. 
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7.3.2016 A8-0046/314 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 52-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (52-A) Para assegurar que os 

medicamentos veterinários, as substâncias 

ativas, os produtos intermédios e os 

excipientes utilizados como materiais de 

base importados de países terceiros foram 

fabricados em conformidade com as 

normas em matéria de bem-estar dos 

animais estabelecidas na União, ao 

contrário, por exemplo, do atual método 

de produção da «gonadotrofina sérica da 

égua prenhe» (PMSG) utilizado em países 

terceiros, a Comissão deverá reformular a 

Diretiva 91/412/CEE e incluir normas de 

bem-estar dos animais nas boas práticas 

de fabrico de medicamentos veterinários.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A aprovação dos ensaios clínicos deve 

ser subordinada à condição de os animais 

destinados à alimentação humana 

utilizados nos ensaios clínicos ou os seus 

produtos não entrarem na cadeia alimentar 

humana, a menos que: 

2. A aprovação dos ensaios clínicos deve 

ser subordinada à condição de os animais 

destinados à alimentação humana 

utilizados nos ensaios clínicos ou os seus 

produtos não entrarem na cadeia alimentar 

humana. 

a) O medicamento testado seja um 

medicamento veterinário autorizado para 

as espécies destinadas à alimentação 

humana utilizadas no ensaio clínico e o 

intervalo de segurança indicado no 

resumo das características do 

medicamento seja respeitado; ou 

 

b) O medicamento testado seja um 

medicamento veterinário autorizado para 

espécies visadas que não as destinadas à 

alimentação humana utilizadas no ensaio 

clínico e o intervalo de segurança 

estabelecido em conformidade com o 

artigo 117.º seja respeitado. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Tendo devidamente em conta a saúde 

e o bem-estar dos animais, devem ser 

concedidos incentivos aos ensaios clínicos 

de métodos alternativos para combater e 

prevenir as doenças infeciosas, 

nomeadamente a utilização 

bacteriófágica, que impede o 

desenvolvimento da resistência 

antimicrobiana. 

Or. en 

Justificação 

A terapia bacteriofágica é um método que, de forma natural, combate as bactérias e não 

desenvolve resistência antimicrobiana, podendo ter a mesma vantagem para a saúde do 

animal.Um maior desenvolvimento e mais estudos devem, por isso, ser incentivados. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 98 – alínea c-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Observar os princípios de boas 

práticas de fabrico de medicamentos 

estabelecidos na União e utilizar como 

matérias-primas apenas substâncias 

ativas que tenham sido fabricadas em 

conformidade com as normas em matéria 

de bem-estar dos animais e com as regras 

relativas às boas práticas de fabrico de 

matérias-primas estabelecidas na União; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Alteração  318 

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

em nome do Grupo EFDD 

Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinário 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) 14 anos para os medicamentos 

veterinários antimicrobianos destinados a 

bovinos, ovinos, suínos, frangos, cães e 

gatos que contenham uma substância ativa 

antimicrobiana que não constituía uma 

substância ativa de um medicamento 

veterinário autorizado na União à data da 

apresentação do pedido; 

b) 10 anos para os medicamentos 

veterinários antimicrobianos destinados a 

bovinos, ovinos, suínos, frangos, salmões, 

cães e gatos que contenham uma 

substância ativa antimicrobiana que não 

constituía uma substância ativa de um 

medicamento veterinário autorizado na 

União à data da apresentação do pedido; 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa reduzir o período de proteção da documentação técnica dos 

medicamentos veterinários, de modo a permitir o acesso ao mercado dos medicamentos 

genéricos e, assim, melhorar a disponibilidade de medicamentos e o acesso em termos 

financeiros (controlo de preços) aos medicamentos na UE.  

 

 


