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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.3.2016 A8-0046/295 

Grozījums Nr.  295 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

65. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(65) Lai nodrošinātu, ka regulas mērķi tiek 

faktiski sasniegti visā Savienībā, ārkārtīgi 

svarīgi ar kontroļu palīdzību pārliecināties 

par atbilstību juridiskajām prasībām. Tāpēc 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu 

vajadzīgas pilnvaras visos veterināro zāļu 

ražošanas, izplatīšanas un lietošanas 

posmos veikt inspicēšanu. Lai inspicēšana 

būtu rezultatīva, iestādēm būtu jāvar veikt 

neizziņotas inspicēšanas. 

(65) Lai nodrošinātu, ka regulas mērķi tiek 

faktiski sasniegti visā Savienībā, ir 

ārkārtīgi svarīgi ar kontroļu palīdzību 

pārliecināties par atbilstību juridiskajām 

prasībām. Tāpēc dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm būtu vajadzīgas 

pilnvaras visos veterināro zāļu ražošanas, 

izplatīšanas un lietošanas posmos veikt 

inspicēšanu un tām katru gadu būtu 

jāpublicē inspekcijas ziņojumi. Lai 

inspicēšana būtu rezultatīva, tām visām 

vajadzētu būt neizziņotām inspekcijām. 

Or. en 

Pamatojums 

Apsvērums saskaņots ar ENVI komitejas pieņemto grozījumu Nr. 273. Lai no inspekcijām 

būtu kāds labums, tās ir jāveic bez iepriekšēja brīdinājuma. Dalībvalstīm katru gadu būtu 

jāpublicē ziņojums par veiktajām inspekcijām. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/296 

Grozījums Nr.  296 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

70. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(70) Uzņēmumiem un iestādēm bieži 

saskaras ar vajadzību savā starpā atšķirt 

veterinārās zāles, dzīvnieku barības 

piedevas, biocīdus un citus ražojumus. Lai 

izvairītos no nekonsekvencēm šādu 

ražojumu kvalificēšanā, paaugstinātu 

juridisko noteiktību un dalībvalstīm 

atvieglotu izlemšanas procesu, būtu 

jāizveido dalībvalstu koordinācijas grupa 

un citu uzdevumu starpā tai katrā atsevišķā 

gadījumā būtu jāsniedz ieteikums par to, 

vai attiecīgais ražojums atbilst veterināro 

zāļu definīcijai. Lai nodrošinātu juridisko 

noteiktību, to, vai kāds konkrēts ražojums 

ir veterināras zāles, var izlemt Komisija. 

(70) Uzņēmumiem un iestādēm bieži 

saskaras ar vajadzību savā starpā atšķirt 

veterinārās zāles, dzīvnieku barības 

piedevas, biocīdus un citus ražojumus. Lai 

izvairītos no nekonsekvencēm šādu 

ražojumu kvalificēšanā, paaugstinātu 

juridisko noteiktību un dalībvalstīm 

atvieglotu izlemšanas procesu, būtu 

jāizveido dalībvalstu koordinācijas grupa. 

Šādas koordinācijas grupas sastāvā 

vajadzētu būt attiecīgam skaitam ekspertu, 

kuriem ir vispusīgas zināšanas 

palīgterapijas un alternatīvās terapijas 

jomā. Koordinācijas grupas locekļiem citu 

uzdevumu starpā būtu katrā atsevišķā 

gadījumā jāsniedz ieteikums par to, vai 

attiecīgais ražojums atbilst veterināro zāļu 

definīcijai un vai ir pieejamas alternatīvas 

ārstēšanas metodes. Lai nodrošinātu 

juridisko noteiktību, to, vai kāds konkrēts 

ražojums ir veterināras zāles, var izlemt 

Komisija. 

Or. en 

Pamatojums 

Koordinācijas grupas sastāvā ir svarīgi iekļaut arī ekspertus, kuriem ir vispusīgas zināšanas 

palīgterapijas un alternatīvās terapijas jomā. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/297 

Grozījums Nr.  297 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Ja pieteikums attiecas uz veterinārajām 

zālēm, kas satur ģenētiski modificētus 

organismus Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2001/18/EK
24

 

2. panta izpratnē vai no šādiem 

organismiem sastāv, pieteikumam 

papildus 1. punktā norādītajiem 

dokumentiem pievieno: 

svītrots 

(a) kopiju no kompetentās iestādes 

rakstiskās piekrišanas attiecībā uz 

ģenētiski modificētu organismu apzinātu 

izplatīšanu vidē pētniecības un izstrādes 

nolūkā, kā tas paredzēts 

Direktīvas 2001/18/EEK B daļā, 

 

(b) pilnīgu tehniskās dokumentācijas 

lietu, kas sniedz Direktīvas 2001/18/EK 

III un IV pielikumā prasīto informāciju, 

 

(c) vides riska novērtējumu saskaņā ar 

Direktīvas 2001/18/EK II pielikumā 

izklāstītajiem principiem un kā arī 

 

(d) jebkādu pētniecības un izstrādes 

nolūkā veiktu pētījumu rezultātus. 

 

__________________  

24
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2001. gada 12. marta 

Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski 

modificētu organismu apzinātu 

izplatīšanu vidē un Padomes 
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Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV 

L 106, 17.4.2001., 1. lpp.). 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņots ar grozījumu Nr. 131. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/298 

Grozījums Nr.  298 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

29. pants – 3. punkts – f apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) veterinārajām zālēm nav paredzēti 

īpaši glabāšanas nosacījumi; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Veterinārārsta receptes nepieciešamību nedrīkstētu pakārtot veterināro zāļu glabāšanas 

nosacījumiem. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/299 

Grozījums Nr.  299 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

32. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

146. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 

iedibinātu noteikumus, ar kuriem 

pretmikrobu līdzekļus nozīmē par 

rezervētiem noteiktu cilvēka infekcijas 

slimību ārstēšanai, lai saglabātos noteiktu 

aktīvo vielu iedarbīgums cilvēka 

organismā. 

3. Ne vēlāk kā [12 mēneši pēc šīs regulas 

spēkā stāšanās dienas] Komisija saskaņā 

ar 146. pantu pieņem deleģētos aktus, lai 

iedibinātu noteikumus, ar kuriem 

pretmikrobu līdzekļus nozīmē par 

rezervētiem noteiktu cilvēka infekcijas 

slimību ārstēšanai, lai saglabātos noteiktu 

aktīvo vielu iedarbīgums cilvēka 

organismā. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar Komisijas pilnvarošanu vien nepietiek — ir jāuzliek Komisijai pienākums pieņemt 

deleģētos aktus skaidri noteiktā termiņā, lai šīs regulas piemērošanas dienā kritiski svarīgu 

pretmikrobu līdzekļu izraudzīšanās jau būtu notikusi. Tāpēc ir ierosināts vienu gadu atvēlēt 

noteikumu iedibināšanai un vēl vienu gadu — pašam izraudzīšanās procesam. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/300 

Grozījums Nr.  300 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

32. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pretmikrobu līdzekļus vai pretmikrobu 

līdzekļu grupas, ko rezervē noteiktu 

infekciju ārstēšanai cilvēkiem, Komisija 

nozīmē ar īstenošanas aktiem. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

145. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

4. Ne vēlāk kā [24 mēneši pēc šīs regulas 

spēkā stāšanās dienas] Komisija ar 

īstenošanas aktiem nozīmē pretmikrobu 

līdzekļus vai pretmikrobu līdzekļu grupas, 

ko rezervē noteiktu infekciju ārstēšanai 

cilvēkiem. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar 145. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. 

Or. en 

Pamatojums 

Svarīgi atvēlēt Komisijai noteiktu termiņu: viens gads noteikumu iedibināšanai un vēl viens 

gads, lai izraudzītos pretmikrobu līdzekļus, ko rezervē cilvēku ārstēšanai. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/301 

Grozījums Nr.  301 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

33. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Uz informāciju par veterināro zāļu 

drošumu ietekmes uz vidi kontekstā 

aizsardzība neattiecas. 

Or. en 

Pamatojums 

Svarīgi nodrošināt, ka ir pieejama informācija par veterināro zāļu ietekmi uz vidi. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/302 

Grozījums Nr.  302 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

92. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) detalizētas ziņas par ražošanas vietu, 

kur veterinārās zāles paredzēts ražot vai 

testēt; 

(c) detalizētas ziņas par ražošanas vietu, 

kur veterinārās zāles paredzēts ražot vai 

testēt, tostarp dati par aktīvās vielas 

emisijām, izplūdi un zudumu un tās 

prekursoriem vidē; 

Or. en 

Pamatojums 

Ražotnes var būt būtisks vides piesārņojuma avots. Ir svarīgi, lai būtu pieejami dati par 

aktīvo vielu emisijām, izplūdi un zudumu un to prekursoriem vidē. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/303 

Grozījums Nr.  303 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

115. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Atkāpjoties no 1. punkta, ar 

homeopātiskām zālēm var ārstēt 

neproduktīvos dzīvniekus. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/304 

Grozījums Nr.  304 

Martin Häusling 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

116. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Atkāpjoties no 1. līdz 3. punkta, ar 

homeopātiskām zālēm veterinārārsta 

uzraudzībā var ārstēt arī produktīvos 

dzīvniekus, ja attiecīgās zāles satur tikai 

tās aktīvās vielas, kas uzskaitītas 

Regulas (ES) Nr. 37/2010 pielikuma 

1. tabulā kā vielas, kurām nav jānosaka 

maksimāli pieļaujamais atlieku saturs. 

Or. en 

 

 


