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7.3.2016 A8-0046/295 

Tarkistus  295 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 65 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(65) Tarkastusten tekeminen oikeudellisten 

vaatimusten noudattaminen todentamiseksi 

on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin 

varmistaa, että tämän asetuksen tavoitteet 

saavutetaan tehokkaasti kaikkialla 

unionissa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden 

toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 

valtuudet tehdä tarkastuksia kaikissa 

eläinlääkkeiden valmistus-, jakelu- ja 

käyttövaiheissa. Tarkastusten tehon 

säilyttämiseksi viranomaisilla olisi oltava 

mahdollisuus tehdä tarkastuksia ilman 

ennakkoilmoitusta. 

(65) Tarkastusten tekeminen oikeudellisten 

vaatimusten noudattaminen todentamiseksi 

on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin 

varmistaa, että tämän asetuksen tavoitteet 

saavutetaan tehokkaasti kaikkialla 

unionissa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden 

toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 

valtuudet tehdä tarkastuksia kaikissa 

eläinlääkkeiden valmistus-, jakelu- ja 

käyttövaiheissa ja niiden olisi julkaistava 

vuotuiset tarkastusraportit. Tarkastusten 

tehon säilyttämiseksi kaikki tarkastukset 

olisi tehtävä ilman ennakkoilmoitusta. 

Or. en 

Perustelu 

Johdanto-osan kappaleen mukautus ENVI-valiokunnan hyväksymään tarkistukseen 273. Jotta 

tarkastuksilla olisi mitään merkitystä, ne on tehtävä ilman ennakkoilmoitusta. Jäsenvaltioiden 

olisi julkaistava vuosittaisia kertomuksia suoritetuista tarkastuksista. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Tarkistus  296 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 70 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(70) Yritykset ja viranomaiset joutuvat 

usein tekemään eron eläinlääkkeiden, 

rehun lisäaineiden, biosidivalmisteiden ja 

muiden valmisteiden välillä. Jotta 

vältettäisiin epäjohdonmukaisuudet 

tällaisten valmisteiden kohtelussa, 

parannettaisiin oikeusvarmuutta ja 

helpotettaisiin jäsenvaltioiden 

päätöksentekoprosessia, olisi perustettava 

jäsenvaltioiden koordinointiryhmä, jonka 

tehtävänä olisi muun muassa antaa 

tapauskohtaisia suosituksia siitä, kuuluuko 

jokin valmiste eläinlääkkeen määritelmän 

piiriin. Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 

komissio voi päättää, onko tietty valmiste 

eläinlääke. 

(70) Yritykset ja viranomaiset joutuvat 

usein tekemään eron eläinlääkkeiden, 

rehun lisäaineiden, biosidivalmisteiden ja 

muiden valmisteiden välillä. Jotta 

vältettäisiin epäjohdonmukaisuudet 

tällaisten valmisteiden kohtelussa, 

parannettaisiin oikeusvarmuutta ja 

helpotettaisiin jäsenvaltioiden 

päätöksentekoprosessia, olisi perustettava 

jäsenvaltioiden koordinointiryhmä. 

Koordinaatioryhmässä olisi oltava myös 

riittävästi jäseniä, joilla on kattavaa 

asiantuntemusta täydentävistä ja 

vaihtoehtoisista hoitomuodoista. 

Koordinointiryhmän jäsenten olisi muun 

muassa annettava tapauskohtaisia 

suosituksia siitä, kuuluuko jokin valmiste 

eläinlääkkeen määritelmän piiriin ja onko 

vaihtoehtoisia hoitomuotoja käytettävissä. 

Oikeusvarmuuden varmistamiseksi 

komissio voi päättää, onko tietty valmiste 

eläinlääke. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää, että koordinointiryhmään kuuluu myös jäseniä, joilla on kattavaa 

asiantuntemusta täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoitomuodoista. 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Tarkistus  297 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jos hakemus koskee eläinlääkettä, joka 

sisältää Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2001/18/EY
24

 2 

artiklassa tarkoitettuja muuntogeenisiä 

organismeja tai koostuu niistä, 

hakemukseen on 1 kohdassa lueteltujen 

asiakirjojen lisäksi liitettävä 

Poistetaan. 

a) jäljennös toimivaltaisen viranomaisen 

antamasta kirjallisesta suostumuksesta, 

jonka perusteella muuntogeenisiä 

organismeja saa tutkimus- ja 

kehittämistarkoituksessa levittää 

tarkoituksellisesti ympäristöön direktiivin 

2001/18/EY B osan mukaisesti; 

 

b) täydelliset tekniset asiakirjat, joissa on 

direktiivin 2001/18/EY liitteiden III ja IV 

mukaisesti vaadittavat tiedot; 

 

c) direktiivin 2001/18/EY liitteen II 

periaatteita noudattaen tehty 

ympäristöriskien arviointi; sekä 

 

d) kaikkien tutkimus- tai 

kehittämistarkoituksessa suoritettujen 

tutkimusten tulokset. 

 

__________________  

24
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä 

maaliskuuta 2001, geneettisesti 

muunnettujen organismien 
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tarkoituksellisesta levittämisestä 

ympäristöön ja neuvoston direktiivin 

90/220/ETY kumoamisesta (EYVL L 106, 

17.4.2001, s. 1). 

Or. en 

Perustelu 

Mukautus tarkistukseen 131. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2016 A8-0046/298 

Tarkistus  298 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

29 artikla – 3 kohta – f alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) eläinlääkkeen varastoinnilta ei 

edellytetä erityisolosuhteita; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Eläinlääkemääräyksen ei pitäisi olla riippuvainen eläinlääkkeen varastointiolosuhteista. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Tarkistus  299 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Siirretään komissiolle 146 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä sellaisten sääntöjen 

vahvistamiseksi, joiden mukaisesti 

määritetään, mitkä mikrobilääkeaineet 

varataan tiettyjen ihmisillä esiintyvien 

infektioiden hoitoon, jotta säilytetään 

tiettyjen vaikuttavien aineiden teho 

ihmisillä. 

3. Komissio antaa viimeistään [12 

kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta] 146 artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä sellaisten sääntöjen 

vahvistamiseksi, joiden mukaisesti 

määritetään, mitkä mikrobilääkeaineet 

varataan tiettyjen ihmisillä esiintyvien 

infektioiden hoitoon, jotta säilytetään 

tiettyjen vaikuttavien aineiden teho 

ihmisillä. 

Or. en 

Perustelu 

Vallan siirtäminen komissiolle ei riitä, vaan komissio on velvoitettava antamaan delegoituja 

säädöksiä, ja olisi asetettava määräaika niin, että kriittisen tärkeät mikrobilääkkeet on 

todella määritetty, kun tätä asetusta aletaan soveltaa. Siksi ehdotetaan vuoden pituista aikaa 

sääntöjen määrittämiseen ja sen lisäksi vuotta mikrobilääkkeiden määrittämiseen. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Tarkistus  300 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

32 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio nimeää 

täytäntöönpanosäädöksillä 

mikrobilääkeaineita tai 

mikrobilääkeaineryhmiä, jotka varataan 

tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden 

hoitoon. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 145 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

4. Komissio nimeää viimeistään [24 

kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta] 
täytäntöönpanosäädöksillä 

mikrobilääkeaineita tai 

mikrobilääkeaineryhmiä, jotka varataan 

tiettyjen ihmisillä esiintyvien infektioiden 

hoitoon Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 145 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää, että komissiolla on kiinteä vuoden mittainen määräaika sääntöjen 

määrittämiseen ja sen lisäksi vuosi ihmiskäyttöön varattujen mikrobilääkkeiden 

määrittämiseen. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Tarkistus  301 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Eläinlääkkeiden 

ympäristövaikutuksiin liittyviä 

turvallisuustietoja ei suojata. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää varmistaa eläinlääkkeiden ympäristövaikutuksia koskevien tietojen saanti. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Tarkistus  302 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

92 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) yksityiskohtaiset tiedot 

valmistuspaikasta, jossa eläinlääkkeitä on 

tarkoitus valmistaa tai testata; 

c) yksityiskohtaiset tiedot 

valmistuspaikasta, jossa eläinlääkkeitä on 

tarkoitus valmistaa tai testata, mukaan 

lukien tiedot vaikuttavan aineen ja sen 

lähtöaineiden päästöistä, vuodoista ja 

päätymisestä ympäristöön; 

Or. en 

Perustelu 

Valmistuspaikat voivat olla merkittävä ympäristön pilaantumisen lähde. On tärkeää saada 

tietoa vaikuttavien aineiden ja niiden lähtöaineiden päästöistä, vuodoista ja päätymisestä 

ympäristöön. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Tarkistus  303 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

115 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, homeopaattisia lääkkeitä 

voidaan antaa muille kuin 

elintarviketuotantoeläimille. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/304 

Tarkistus  304 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Eläinlääkkeet 

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

Ehdotus asetukseksi 

116 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Poiketen siitä, mitä 1–3 kohdassa 

säädetään, homeopaattisia lääkkeitä 

voidaan antaa eläinlääkärin vastuulla 

elintarviketuotantoeläinten hoitamiseen 

edellyttäen, että ne sisältävät ainoastaan 

sellaisia asetuksen (EU) N:o 37/2010 

liitteen taulukossa 1 lueteltuja vaikuttavia 

aineita, joille ei tarvitse asettaa 

enimmäismäärän arvoa. 

Or. en 

 

 

 


