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7.3.2016 A8-0046/295 

Alteração  295 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 65 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(65) A verificação do cumprimento dos 

requisitos legais através de controlos é de 

importância fundamental para garantir que 

os objetivos do regulamento são 

efetivamente alcançados em toda a União. 

Por conseguinte, as autoridades 

competentes dos Estados-Membros devem 

ter o poder de efetuar inspeções em todas 

as fases de produção, distribuição e 

utilização dos medicamentos veterinários. 

A fim de preservar a eficácia das 

inspeções, as autoridades devem ter a 

possibilidade de realizar inspeções sem 

aviso prévio. 

(65) A verificação do cumprimento dos 

requisitos legais através de controlos é de 

importância fundamental para garantir que 

os objetivos do regulamento são 

efetivamente alcançados em toda a União. 

Por conseguinte, as autoridades 

competentes dos Estados-Membros devem 

ter o poder de efetuar inspeções em todas 

as fases de produção, distribuição e 

utilização dos medicamentos veterinários e 

publicar relatórios de inspeção anuais. A 

fim de preservar a eficácia das inspeções, 

todas as inspeções devem ser efetuadas 

sem aviso prévio. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa proceder ao alinhamento com a alteração 273 aprovada pela 

comissão ENVI. Para serem úteis, as inspeções devem ser efetuadas sem aviso prévio. Os 

Estados-Membros devem publicar relatórios anuais sobre as inspeções levadas a cabo.  
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7.3.2016 A8-0046/296 

Alteração  296 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 70 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(70) As empresas e as autoridades são 

frequentemente confrontadas com a 

necessidade de fazer uma distinção entre 

medicamentos veterinários, aditivos para 

alimentação animal, produtos biocidas e 

outros produtos. Para evitar incoerências 

no tratamento desses produtos, aumentar a 

segurança jurídica e facilitar a tomada de 

decisões pelos Estados-Membros, deve ser 

criado um grupo de coordenação de 

Estados-Membros, o qual deve, entre 

outras tarefas, elaborar caso a caso uma 

recomendação sobre se um determinado 

produto é abrangido pela definição de 

medicamento veterinário. A fim de garantir 

a segurança jurídica, a Comissão pode 

decidir se um determinado produto é um 

medicamento veterinário. 

(70) As empresas e as autoridades são 

frequentemente confrontadas com a 

necessidade de fazer uma distinção entre 

medicamentos veterinários, aditivos para 

alimentação animal, produtos biocidas e 

outros produtos. Para evitar incoerências 

no tratamento desses produtos, aumentar a 

segurança jurídica e facilitar a tomada de 

decisões pelos Estados-Membros, deve ser 

criado um grupo de coordenação de 

Estados-Membros. Este grupo de 

coordenação deve também incluir um 

número adequado de membros com 

conhecimentos vastos e especializados em 

terapias alternativas e complementares. 

Os membros do grupo de coordenação 

devem, entre outras tarefas, elaborar caso a 

caso uma recomendação sobre se um 

determinado produto é abrangido pela 

definição de medicamento veterinário e se 

existem tratamentos alternativos. A fim de 

garantir a segurança jurídica, a Comissão 

pode decidir se um determinado produto é 

um medicamento veterinário. 

 

Or. en 
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Justificação 

É importante incluir igualmente no grupo de coordenação membros com vastos 

conhecimentos especializados em matéria de terapias alternativas e complementares.  
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7.3.2016 A8-0046/297 

Alteração  297 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Se o pedido disser respeito a 

medicamentos veterinários que 

contenham ou sejam compostos por 

organismos geneticamente modificados 

na aceção do artigo 2.º da Diretiva 

2001/18/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
24

, o pedido deve, para além dos 

documentos referidos no n.º 1, ser 

acompanhado: 

Suprimido 

a) De uma cópia da autorização escrita da 

autoridade competente para a libertação 

deliberada no ambiente de organismos 

geneticamente modificados para fins de 

investigação ou de desenvolvimento, como 

previsto na parte B da Diretiva 

2001/18/CEE; 

 

b) De documentação técnica completa 

com as informações requeridas nos 

anexos III e IV da Diretiva 2001/18/CE; 

 

c) Da avaliação do risco ambiental em 

conformidade com os princípios 

estabelecidos no anexo II da Diretiva 

2001/18/CE; bem como 

 

d) Dos resultados de quaisquer pesquisas 

realizadas para efeitos de investigação ou 

desenvolvimento. 

 

__________________  
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24
 Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 12 de março de 2001, relativa à 

libertação deliberada no ambiente de organismos 

geneticamente modificados e que revoga a 

Diretiva 90/220/CEE do Conselho (JO L 106 de 

17.04.2001, p. 1). 

 

Or. en 

Justificação 

Alinhamento com a alteração 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Alteração  298 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 – alínea f) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) O medicamento veterinário não requer 

condições especiais de conservação; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Uma receita veterinária não deve depender das condições de conservação de um 

medicamento veterinário. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Alteração  299 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 146.º, a fim de estabelecer regras 

para a designação dos agentes 

antimicrobianos que devem ser reservados 

para o tratamento de certas infeções nos 

seres humanos, a fim de preservar a 

eficácia de determinadas substâncias ativas 

nos seres humanos. 

3. O mais tardar [12 meses após a entrada 

em vigor do presente regulamento] a 

Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 146.º, a fim de estabelecer regras 

para a designação dos agentes 

antimicrobianos que devem ser reservados 

para o tratamento de certas infeções nos 

seres humanos, a fim de preservar a 

eficácia de determinadas substâncias ativas 

nos seres humanos. 

Or. en 

Justificação 

A delegação de poderes à Comissão não é suficiente – a Comissão deve ser obrigada a 

adotar atos delegados e deve ser fixado um prazo claro, de modo a que a designação efetiva 

dos agentes antimicrobianos de importância crítica já tenha ocorrido na data de aplicação 

do presente regulamento. Propõe-se, por conseguinte, a concessão de um ano para o 

estabelecimento das normas e outro para a sua designação efetiva. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Alteração  300 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 32 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão deve, através de atos de 

execução, designar agentes 

antimicrobianos ou grupos de agentes 

antimicrobianos reservados para o 

tratamento de certas infeções nos seres 

humanos. Esses atos de execução são 

adotados pelo procedimento de exame 

referido no artigo 145.º, n.º 2. 

4. O mais tardar [24 meses após a entrada 

em vigor do presente regulamento] a 

Comissão deve, através de atos de 

execução, designar agentes 

antimicrobianos ou grupos de agentes 

antimicrobianos reservados para o 

tratamento de certas infeções nos seres 

humanos. Esses atos de execução são 

adotados pelo procedimento de exame 

referido no artigo 145.º, n.º 2. 

Or. en 

Justificação 

É importante que a Comissão tenha fixado um prazo de um ano para a elaboração das 

normas e um ano para a designação de agentes antimicrobianos reservados para uso 

humano. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Alteração  301 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 33 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. As informações de segurança no que 

se refere aos efeitos dos medicamentos 

veterinários no ambiente não devem ser 

protegidas 

Or. en 

Justificação 

É importante garantir o acesso a informações relativas aos impactos ambientais dos 

medicamentos veterinários. 



 

AM\1088840PT.doc  PE579.757v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.3.2016 A8-0046/302 

Alteração  302 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 92 – n.º 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Pormenores sobre o local de fabrico 

onde os medicamentos veterinários serão 

fabricados ou testados; 

c) Pormenores sobre o local de fabrico 

onde os medicamentos veterinários serão 

fabricados ou testados, inclusive dados 

sobre as emissões, descargas e perdas da 

substância ativa e dos seus precursores no 

ambiente; 

Or. en 

Justificação 

As instalações de fabrico podem ser uma importante fonte de poluição ambiental. É 

importante dispor de dados sobre as emissões, descargas e perdas da substância ativa e dos 

seus precursores no ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Alteração  303 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 115 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Em derrogação do n.º 1, os 

medicamentos homeopáticos podem ser 

administrados a animais não utilizados na 

alimentação humana. 

Or. en 

Justificação 

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 

Alteração  304 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 116 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Em derrogação dos n.ºs 1 a 3, podem 

ser administrados medicamentos 

homeopáticos para tratar animais 

utilizados na alimentação humana sob a 

responsabilidade do veterinário, desde que 

contenham, exclusivamente, ingredientes 

ativos constantes do quadro 1 do anexo ao 

Regulamento (UE) n.º 37/2010, 

substâncias para as quais não é 

necessário fixar um limite máximo. 

Or. en 

Justificação 

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. 

 

 


