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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 36a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (36a) Nuförtiden är det bevisat att 

omfattande användning även av de 

senaste antibiotiska medlen kan framkalla 

antimikrobiell resistens inom två år och 

leda till multiresistenta infektioner, vilket 

utgör ett allvarligt folkhälsoproblem. 

Därför är det av största betydelse att 

forskningen även riktas in på utveckling 

av nya, eller förbättring av befintliga, 

metoder för att bekämpa 

infektionssjukdomar utan risk för 

utveckling av resistens hos bakterier och 

med större säkerhet i samband med 

profylaktisk användning. Av denna 

anledning bör forskning i metoder som 

fagterapi studeras och stimuleras 

ytterligare.  

Or. en 

Motivering 

Det finns metoder som kan användas som alternativ till antibiotika, och fagterapi kan vara en 

av dem. Kostnaderna för att utveckla en sådan metod skulle vara små jämfört med fördelarna 

för patienterna och hälso- och sjukvårdssystemen och för arbetet mot antimikrobiell resistens. 

Flera studier visar på fördelarna med att denna typ av terapi används profylaktiskt. 
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7.3.2016 A8-0046/314 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 52a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (52a) För att se till att importerade 

produkter från tredjeländer i form av 

veterinärmedicinska läkemedel, aktiva 

substanser, mellanprodukter och 

hjälpämnen som används som 

utgångsmaterial har tillverkats i enlighet 

med de djurskyddsnormer som fastställts i 

unionen, till skillnad exempelvis från den 

tillverkningsmetod som i dag används i 

tredjeländer för ”pregnant mare serum 

gonadotropin” (PMSG), bör 

kommissionen se över direktiv 

91/412/EEG och låta djurskyddsnormer 

ingå i god tillverkningssed för 

veterinärmedicinska läkemedel.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kliniska prövningar ska godkännas på 

villkor att de livsmedelsproducerande djur 

som används i de kliniska prövningarna 

eller produkter som framställts av dem inte 

kommer in i livsmedelskedjan, såvida inte 

2. Kliniska prövningar ska godkännas på 

villkor att de livsmedelsproducerande djur 

som används i de kliniska prövningarna 

eller produkter som framställts av dem inte 

kommer in i livsmedelskedjan. 

a) den testade produkten är ett 

veterinärmedicinskt läkemedel som är 

godkänt för de livsmedelsproducerande 

djurslag som används i den kliniska 

prövningen och den karenstid som anges i 

produktresumén iakttas, eller 

 

b) den testade produkten är ett 

veterinärmedicinskt läkemedel som är 

godkänt för andra djurslag än de 

livsmedelsproducerande djurslag som 

används i den kliniska prövningen och 

den karenstid som anges i artikel 117 

iakttas. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

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

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 4a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Med vederbörlig hänsyn tagen till 

djurs hälsa och välbefinnande bör det i 

samband med kliniska prövningar ges 

incitament till testning av alternativa 

metoder för att bekämpa och förebygga 

infektionssjukdomar, såsom användning 

av bakteriofager, som förhindrar 

utvecklingen av antimikrobiell resistens. 

Or. en 

Motivering 

Fagterapi är en metod som på ett naturligt sätt bekämpar bakterier och inte utvecklar 

antimikrobiell resistens, och denna metod kan ha samma hälsofördelar för djur. 

Vidareutveckling och ytterligare studier bör stimuleras. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 98 – led ca (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) följa de regler för god tillverkningssed 

för läkemedel som fastställts i unionen 

och som utgångsmaterial endast använda 

sådana aktiva substanser som tillverkats i 

enlighet med de djurskyddsnormer som 

fastställts i unionen och de regler för god 

tillverkningssed för utgångsmaterial som 

fastställts i unionen. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Ändringsförslag  318 

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

för EFDD-gruppen 

Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 1 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) fjorton år för antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel för 

nötkreatur, får, svin, kycklingar, hundar 

och katter innehållande en antimikrobiell 

aktiv substans som inte har varit aktiv 

substans i ett veterinärmedicinskt 

läkemedel som var godkänt i unionen vid 

den tidpunkt då ansökan lämnades in, 

b) tio år för antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel för 

nötkreatur, får, svin, kycklingar, laxar, 

hundar och katter innehållande en 

antimikrobiell aktiv substans som inte har 

varit aktiv substans i ett 

veterinärmedicinskt läkemedel som var 

godkänt i unionen vid den tidpunkt då 

ansökan lämnades in, 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förkorta skyddsperioden för teknisk dokumentation för 

veterinärmedicinska läkemedel för att tillgängliggöra generiska läkemedel på marknaden och 

därigenom förbättra tillgången på läkemedel och göra djurmedicineringen i EU mer 

prismässigt överkomlig (priskontroll).  

 

 


