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7.3.2016 A8-0046/295 

Poprawka  295 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 65 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(65) Sprawdzenie zgodności z wymogami 

prawnymi poprzez kontrole ma 

fundamentalne znaczenie, aby zapewnić 

skuteczną realizację celów niniejszego 

rozporządzenia w całej Unii. W związku z 

tym właściwe organy państw 

członkowskich powinny zostać 

upoważnione do przeprowadzania 

inspekcji na wszystkich etapach produkcji, 

dystrybucji i stosowania weterynaryjnych 

produktów leczniczych. W celu 

zachowania skuteczności inspekcji organy 

powinny mieć możliwość przeprowadzania 

niezapowiedzianych inspekcji. 

(65) Sprawdzenie zgodności z wymogami 

prawnymi poprzez kontrole ma 

fundamentalne znaczenie, aby zapewnić 

skuteczną realizację celów niniejszego 

rozporządzenia w całej Unii. W związku z 

tym właściwe organy państw 

członkowskich powinny zostać 

upoważnione do przeprowadzania 

inspekcji na wszystkich etapach produkcji, 

dystrybucji i stosowania weterynaryjnych 

produktów leczniczych, a także powinny 

publikować roczne sprawozdania z 

kontroli. W celu zachowania skuteczności 

kontroli wszystkie inspekcje powinny być 

niezapowiedziane. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ujednolicenie motywu z poprawką 273 w formie przyjętej przez komisje ENVI. Aby miały 

jakąkolwiek wartość, inspekcje muszą być niezapowiedziane. Państwa członkowskie powinny 

publikować roczne sprawozdania z przeprowadzonych inspekcji. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Poprawka  296 

 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 70 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(70) Przedsiębiorstwa i organy często 

spotykają się z potrzebą rozróżniania 

między weterynaryjnymi produktami 

leczniczymi, dodatkami paszowymi, 

produktami biobójczymi i innymi 

produktami. Aby uniknąć niespójności w 

traktowaniu takich produktów, zwiększyć 

pewność prawa i uprościć proces 

decyzyjny w państwach członkowskich, 

należy ustanowić grupę koordynacyjną 

państw członkowskich, do której zadań 

powinno należeć udzielanie zaleceń w 

odniesieniu do poszczególnych 

przypadków dotyczących tego, czy produkt 

jest objęty definicją weterynaryjnego 

produktu leczniczego. Aby zapewnić 

pewność prawa, Komisja może 

zadecydować o tym, czy określony produkt 

jest weterynaryjnym produktem 

leczniczym. 

(70) Przedsiębiorstwa i organy często 

spotykają się z potrzebą rozróżniania 

między weterynaryjnymi produktami 

leczniczymi, dodatkami paszowymi, 

produktami biobójczymi i innymi 

produktami. Aby uniknąć niespójności w 

traktowaniu takich produktów, zwiększyć 

pewność prawa i uprościć proces 

decyzyjny w państwach członkowskich, 

należy ustanowić grupę koordynacyjną 

państw członkowskich. Ta grupa 

koordynacyjna powinna również 

obejmować odpowiednią liczbę członków 

posiadających obszerną wiedzę o 

uzupełniających i alternatywnych 

metodach leczenia. Do zadań członków 

grupy koordynacyjnej powinno między 

innymi należeć udzielanie zaleceń w 

odniesieniu do poszczególnych 

przypadków dotyczących tego, czy produkt 

jest objęty definicją weterynaryjnego 

produktu leczniczego i czy dostępne są 

alternatywne metody leczenia. Aby 

zapewnić pewność prawa, Komisja może 

zadecydować o tym, czy określony produkt 

jest weterynaryjnym produktem 

leczniczym. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Ważne jest uwzględnienie w składzie grupie koordynacyjnej również członków posiadających 

obszerną wiedzę o uzupełniających i alternatywnych metodach leczenia. 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Poprawka  297 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli wniosek dotyczy weterynaryjnego 

produktu leczniczego zawierającego 

organizmy zmodyfikowane genetycznie 

lub składającego się z nich w rozumieniu 

art. 2 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2001/18/WE
24

, 

oprócz dokumentów wymienionych w ust. 

1 do wniosku dołączone są: 

skreślony 

a) kopia pisemnej zgody właściwych 

organów na zamierzone uwalnianie do 

środowiska organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie do celów 

badań i rozwoju, jak przewidziano w 

części B dyrektywy 2001/18/WE; 

 

b) pełna dokumentacja techniczna z 

informacjami wymaganymi zgodnie z 

załącznikami III i IV dyrektywy 

2001/18/WE; 

 

c) ocena ryzyka dla środowiska zgodnie z 

zasadami określonymi w załączniku II do 

dyrektywy 2001/18/WE; oraz 

 

d) wyniki wszelkich badań 

przeprowadzanych na potrzeby prac 

badawczych lub rozwojowych. 

 

__________________  

24
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. 

w sprawie zamierzonego uwalniania do 
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środowiska organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i 

uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG 

(Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ujednolicenie z poprawką 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Poprawka  298 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 3 – litera f 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) weterynaryjny produkt leczniczy nie 

wymaga specjalnych warunków 

przechowywania; 

skreślona 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wydawanie recepty weterynaryjnej nie powinno być uzależnione od warunków 

przechowywania weterynaryjnego produktu leczniczego. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Poprawka  299 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 146 w celu ustanowienia 

zasad dotyczących wyznaczania środków 

przeciwdrobnoustrojowych, które mają być 

zarezerwowane do leczenia niektórych 

zakażeń u ludzi, mając na uwadze 

zachowanie skuteczności określonych 

substancji czynnych u ludzi. 

3. Nie później niż [12 miesięcy po dacie 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia] Komisja przyjmie akty 

delegowane zgodnie z art. 146 w celu 

ustanowienia zasad dotyczących 

wyznaczania środków 

przeciwdrobnoustrojowych, które mają być 

zarezerwowane do leczenia niektórych 

zakażeń u ludzi, mając na uwadze 

zachowanie skuteczności określonych 

substancji czynnych u ludzi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Uprawnienie Komisji jest niewystarczające. Komisja powinna mieć obowiązek przyjęcia 

aktów delegowanych w jasno określonym terminie, tak aby rzeczywiste wyznaczenie środków 

przeciwdrobnoustrojowych mających krytyczne znaczenie odbyło się w dniu wdrożenia 

niniejszego rozporządzenia. Proponuje się zatem, by dać jeden rok na określenie zasad i 

jeden rok na na rzeczywiste wyznaczenie środków. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Poprawka  300 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W drodze aktów wykonawczych 

Komisja wyznacza środki 

przeciwdrobnoustrojowe lub grupy 

środków przeciwdrobnoustrojowych 

zarezerwowane do leczenia niektórych 

zakażeń u ludzi. Przedmiotowe akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 145 ust. 2. 

4. Nie później niż [12 miesięcy po dacie 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia] w drodze aktów 

wykonawczych Komisja wyznacza środki 

przeciwdrobnoustrojowe lub grupy 

środków przeciwdrobnoustrojowych 

zarezerwowane do leczenia niektórych 

zakażeń u ludzi. Przedmiotowe akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 145 ust. 2. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, by Komisja miała określony czas jednego roku dla ustalenia zasad oraz kolejny 

rok dla rzeczywistego wyznaczenia środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do 

stosowania u ludzi. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Poprawka  301 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 33 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

w zakresie skutków dla środowiska 

wywieranych przez weterynaryjne 

produkty lecznicze nie podlegają 

ochronie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zapewnić dostęp do informacji odnośnie do skutków, jakie weterynaryjne produkty 

lecznicze wywierają na środowisko. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Poprawka  302 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 92 – ustęp 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) szczegóły dotyczące miejsca 

wytwarzania, w którym weterynaryjne 

produkty lecznicze mają być wytwarzane 

lub poddawane badaniom; 

c) szczegóły dotyczące miejsca 

wytwarzania, w którym weterynaryjne 

produkty lecznicze mają być wytwarzane 

lub poddawane badaniom, w tym dane na 

temat emisji, zrzutów i uwalniania 

substancji czynnej i jej prekursorów do 

środowiska; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Miejsca wytwarzania mogą być poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Istotne jest 

posiadanie danych na temat emisji, zrzutów i uwalniania substancji czynnej i jej prekursorów 

do środowiska. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Poprawka  303 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 115 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 

homeopatyczne produkty lecznicze można 

podawać zwierzętom niesłużącym do 

produkcji żywności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Correction of AM 248 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in pet 

animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist several 

successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack in 

treatment would occur. The proposed amendment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 
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7.3.2016 A8-0046/304 

Poprawka  304 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 116 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1–3, na 

odpowiedzialność lekarza weterynarii i w 

celu leczenia zwierząt, od których lub z 

których pozyskuje się żywność, mogą być 

im podawane homeopatyczne produkty 

lecznicze, które zawierają wyłącznie 

substancje czynne wymienione w tabeli 1 

rozporządzenia (UE) nr 37/2010 jako 

substancje, w odniesieniu do których 

określenie maksymalnych limitów nie jest 

konieczne. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Correction of AM 253 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in 

food producing animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist 

several successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack 

in treatment would occur. The proposed adjustment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 

 

 


