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LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.3.2016 A8-0046/295 

Pakeitimas 295 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

65 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(65) siekiant užtikrinti, kad reglamento 

tikslai būtų veiksmingai įgyvendinti visoje 

Sąjungoje, labai svarbu tikrinti atitiktį 

teisiniams reikalavimams taikant kontrolės 

priemones. Todėl valstybių narių 

kompetentingos institucijos turėtų būti 

įgaliotos atlikti patikras visais veterinarinių 

vaistų gamybos, platinimo ir naudojimo 

etapais. Kad užtikrintų patikrų 

veiksmingumą, institucijos turėtų turėti 

galimybę atlikti patikras, apie kurias iš 

anksto nepranešama; 

(65) siekiant užtikrinti, kad reglamento 

tikslai būtų veiksmingai įgyvendinti visoje 

Sąjungoje, labai svarbu tikrinti atitiktį 

teisiniams reikalavimams taikant kontrolės 

priemones. Todėl valstybių narių 

kompetentingos institucijos turėtų būti 

įgaliotos atlikti patikras visais veterinarinių 

vaistų gamybos, platinimo ir naudojimo 

etapais ir turėtų skelbti metines patikros 

ataskaitas. Siekiant užtikrinti patikrų 

veiksmingumą, visos patikros turėtų būti 

atliekamos iš anksto apie jas nepranešus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Konstatuojamoji dalis suderinama su ENVI komiteto priimtu 273 pakeitimu. Kad patikros 

turėtų nors kokią vertę, jos turi būti atliekamos apie jas iš anksto nepranešus. Valstybės narės 

turėtų skelbti metines ataskaitas apie atliktas patikras. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/296 

Pakeitimas 296 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

70 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(70) bendrovėms ir institucijoms dažnai 

prireikia atskirti įvairius veterinarinius 

vaistus, maisto papildus, biocidinius 

produktus ir kitus produktus. Siekiant 

išvengti nenuoseklumo vertinant tokius 

produktus, didinti teisinį tikrumą ir 

palengvinti valstybių narių sprendimų 

priėmimo procesą, reikėtų įsteigti valstybių 

narių koordinavimo grupę, kuri be kitų 

užduočių vykdymo kiekvienu konkrečiu 

atveju teiktų rekomendaciją, ar produktas 

patenka į veterinarinio vaisto apibrėžtį. 

Kad užtikrintų teisinį tikrumą, Komisija 

gali spręsti, ar konkretus produktas yra 

veterinarinis vaistas; 

(70) bendrovėms ir institucijoms dažnai 

prireikia atskirti įvairius veterinarinius 

vaistus, maisto papildus, biocidinius 

produktus ir kitus produktus. Siekiant 

išvengti nenuoseklumo vertinant tokius 

produktus, didinti teisinį tikrumą ir 

palengvinti valstybių narių sprendimų 

priėmimo procesą, reikėtų įsteigti valstybių 

narių koordinavimo grupę. Toje 

koordinavimo grupėje taip pat turėtų būti 

atitinkamas skaičius narių, turinčių 

visapusiškos praktinės patirties papildomo 

ir alternatyvaus gydymo srityje. 

Koordinavimo grupės nariai be kitų 

užduočių vykdymo kiekvienu konkrečiu 

atveju turėtų teikti rekomendaciją, ar 

produktas patenka į veterinarinio vaisto 

apibrėžtį ir ar esama alternatyvaus 

gydymo. Kad užtikrintų teisinį tikrumą, 

Komisija gali spręsti, ar konkretus 

produktas yra veterinarinis vaistas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu į koordinavimo grupę įtraukti ir narius, turinčius visapusiškos praktinės patirties 

papildomo ir alternatyvaus gydymo srityje. 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Pakeitimas 297 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 5 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Jeigu paraiška yra susijusi su 

veterinariniu vaistu, kurio sudėtyje yra 

arba kuris sudarytas iš genetiškai 

modifikuotų organizmų, kaip apibrėžta 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2001/18/EB, prie paraiškos be 

šio straipsnio 1 dalyje išvardytų 

dokumentų pridedami šie dokumentai: 

Išbraukta. 

a) kompetentingų institucijų raštiško 

sutikimo dėl apgalvoto genetiškai 

modifikuotų organizmų išleidimo į 

aplinką mokslinių tyrimų ir technologinės 

plėtros tikslais, kaip numatyta Direktyvos 

2001/18/EB B dalyje, kopija; 

 

b) visas techninių dokumentų rinkinys, 

kuriame pateikta Direktyvos 2001/18/EB 

III ir IV prieduose reikalaujama 

informacija; 

 

c) rizikos aplinkai įvertinimas pagal 

principus, išdėstytus Direktyvos 

2001/18/EB II priede; ir 

 

d) bet kokių mokslinių tyrimų ar 

technologinės plėtros tikslais atliktų 

tyrimų rezultatai. 

 

__________________  

24 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl 

genetiškai modifikuotų organizmų 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

apgalvoto išleidimo į aplinką ir 

panaikinanti Tarybos direktyvą 

90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1). 

Or. en 

Pagrindimas 

Suderinta su 131 pakeitimu. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/298 

Pakeitimas 298 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 3 dalies f punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) veterinariniam vaistui netaikomos 

specialios laikymo sąlygos; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Veterinarinis receptas neturėtų priklausyti nuo veterinarinio vaisto laikymo sąlygų. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/299 

Pakeitimas 299 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija pagal 146 straipsnį įgaliojama 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 

nustatytos antimikrobinių medžiagų, kurias 

reikia palikti tam tikroms žmonių 

infekcijoms gydyti, kad būtų išsaugotas 

tam tikrų veikliųjų medžiagų 

veiksmingumas žmonėms, nustatymo 

taisyklės. 

3. Ne vėliau kaip [po 12 mėnesių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 

pagal 146 straipsnį parengia 

deleguotuosius aktus, kuriais būtų 

nustatytos antimikrobinių medžiagų, kurias 

reikia palikti tam tikroms žmonių 

infekcijoms gydyti, kad būtų išsaugotas 

tam tikrų veikliųjų medžiagų 

veiksmingumas žmonėms, nustatymo 

taisyklės. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įgalioti Komisiją nepakanka – ji turi privalėti priimti deleguotuosius aktus ir tam turi būti 

nustatytas aiškus terminas, kad itin svarbios antimikrobinės medžiagos būtų realiai nustatytos 

šio reglamento taikymo datą. Todėl siūloma skirti vienus metus šių taisyklių nustatymui ir dar 

vienus – pačiam antimikrobinių medžiagų nustatymui. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Pakeitimas 300 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 4 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 

tik tam tikroms žmonių infekcijoms gydyti 

skirtas antimikrobines medžiagas arba 

antimikrobinių medžiagų grupes. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

145 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

4. Ne vėliau kaip [po 24 mėnesių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 

įgyvendinimo aktais nustato tik tam 

tikroms žmonių infekcijoms gydyti skirtas 

antimikrobines medžiagas arba 

antimikrobinių medžiagų grupes. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

145 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu, kad Komisijai būtų nustatytas vienų metų laikotarpis šių taisyklių nustatymui ir dar 

vienų – pačiam žmonių naudojimui skirtų antimikrobinių medžiagų nustatymui. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/301 

Pakeitimas 301 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Veterinarinių vaistų poveikio aplinkai 

saugos informacija nesaugoma. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu užtikrinti prieigą prie veterinarinių vaistų poveikio aplinkai informacijos. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Pakeitimas 302 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

92 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) išsami informacija apie gamybos vietą, 

kurioje numatoma gaminti veterinarinius 

vaistus arba juos tirti; 

c) išsami informacija apie gamybos vietą, 

kurioje numatoma gaminti veterinarinius 

vaistus arba juos tirti, įskaitant 

informaciją apie veikliosios medžiagos ir 

jos pirmtakų išmetimą, išleidimą ir 

patekimą į aplinką; 

Or. en 

Pagrindimas 

Gamybos objektai gali būti pagrindiniu aplinkos taršos šaltiniu. Svarbu turėti informaciją 

apie veikliosios medžiagos ir jos pirmtakų išmetimą, išleidimą ir patekimą į aplinką. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/303 

Pakeitimas 303 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

115 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 

homeopatiniai vaistai gali būti skiriami 

nemaistiniams gyvūnams. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/304 

Pakeitimas 304 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

116 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Nukrypstant nuo 1–3 dalių nuostatų, 

jei veterinarijos gydytojas prisiima 

atsakomybę, maistiniams gyvūnams gydyti 

galima skirti homeopatinius vaistus, kurių 

sudėtyje yra tik tų medžiagų, kurios 

išvardintos Reglamento (ES) Nr. 37/2010 

priedo 1 lentelėje kaip medžiagos, kurių 

atveju nereikia nustatyti didžiausio kiekio. 

Or. en 

 

 

 


