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7.3.2016 A8-0046/295 

Pozmeňujúci návrh  295 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 65 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(65) Overenie dodržiavania právnych 

požiadaviek prostredníctvom kontrol má 

zásadný význam z hľadiska zabezpečenia, 

aby sa účinne dosiahli ciele tohto 

nariadenia v celej Únii. Príslušné orgány 

členských štátov by mali mať preto 

právomoc vykonávať inšpekcie vo 

všetkých štádiách výroby, distribúcie a 

používania veterinárnych liekov. V záujme 

zachovania účinnosti inšpekcií by 

príslušné orgány mali mať možnosť 

vykonávať neohlásené inšpekcie. 

(65) Overenie dodržiavania právnych 

požiadaviek prostredníctvom kontrol má 

zásadný význam z hľadiska zabezpečenia, 

aby sa účinne dosiahli ciele tohto 

nariadenia v celej Únii. Príslušné orgány 

členských štátov by mali mať preto 

právomoc vykonávať inšpekcie vo 

všetkých štádiách výroby, distribúcie a 

používania veterinárnych liekov a mali by 

o nich zverejňovať výročné správy. V 

záujme zachovania účinnosti inšpekcií by 

všetky inšpekcie mali byť neohlásené. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie odôvodnenia s PN 273, ako bol prijatý v ENVI. Inšpekcie musia byť neohlásené, 

ak majú mať nejakú hodnotu. Členské štáty by mali zverejňovať výročné správy o vykonaných 

inšpekciách. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Pozmeňujúci návrh  296 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 70 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(70) Spoločnosti a orgány sa často 

stretávajú s potrebou rozlišovať medzi 

veterinárnymi liekmi, kŕmnymi 

doplnkovými látkami, biocídnymi a inými 

výrobkami. S cieľom vyhnúť sa 

nezrovnalostiam pri klasifikácii takýchto 

výrobkov, zvýšiť právnu istotu a uľahčiť 

rozhodovací proces členských štátov by sa 

mala zriadiť koordinačná skupina 

členských štátov, ktorá by okrem iného 

mala poskytnúť odporúčanie v každom 

jednotlivom prípade, či výrobok patrí pod 

definíciu veterinárneho lieku. S cieľom 

zabezpečiť právnu istotu môže Komisia 

rozhodnúť, či je konkrétny výrobok 

veterinárnym liekom. 

(70) Spoločnosti a orgány sa často 

stretávajú s potrebou rozlišovať medzi 

veterinárnymi liekmi, kŕmnymi 

doplnkovými látkami, biocídnymi a inými 

výrobkami. S cieľom vyhnúť sa 

nezrovnalostiam pri klasifikácii takýchto 

výrobkov, zvýšiť právnu istotu a uľahčiť 

rozhodovací proces členských štátov by sa 

mala zriadiť koordinačná skupina 

členských štátov. Táto koordinačná 

skupina by mala obsahovať aj primeraný 

počet členov s komplexnými odbornými 

znalosťami v oblasti doplnkovej 

a alternatívnej liečby. Členovia 

koordinačnej skupiny by okrem iného 

mali v jednotlivých prípadoch poskytovať 

odporúčanie, či výrobok patrí pod definíciu 

veterinárneho lieku a či je k dispozícii 

alternatívna liečba. S cieľom zabezpečiť 

právnu istotu môže Komisia rozhodnúť, či 

je konkrétny výrobok veterinárnym liekom. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby členmi koordinačnej skupiny boli aj osoby s komplexnými odbornými 

znalosťami v oblasti doplnkovej a alternatívnej liečby. 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Pozmeňujúci návrh  297 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak sa žiadosť týka veterinárneho lieku, 

ktorý obsahuje geneticky modifikované 

organizmy v zmysle článku 2 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2001/18/ES alebo sa z nich skladá, je popri 

informáciách vymenovaných v odseku 1 

potrebné priložiť k žiadosti aj: 

vypúšťa sa 

(a) kópiu písomného súhlasu príslušných 

orgánov so zámerným uvoľnením 

geneticky modifikovaných organizmov do 

životného prostredia na výskumné 

a vývojové účely, ako sa stanovuje v časti 

B smernice 2001/18/ES; 

 

(b) úplný technický spis, ktorý poskytuje 

informácie požadované podľa príloh III 

a IV k smernici 2001/18/ES; 

 

(c) posúdenie environmentálnych rizík 

v súlade so zásadami stanovenými 

v prílohe II k smernici 2001/18/ES; a 

 

(d) výsledky akýchkoľvek skúšaní 

vykonaných na účely výskumu alebo 

vývoja. 

 

__________________  

24
 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o 

zámernom uvoľnení geneticky 

modifikovaných organizmov do životného 

prostredia a o zrušení smernice Rady 
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90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, 

s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s PN 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Pozmeňujúci návrh  298 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 – písmeno f 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(f) veterinárny liek nepodlieha osobitným 

podmienkam na uchovávanie; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Veterinárny predpis by nemal závisieť od podmienok uchovávania veterinárneho lieku. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Pozmeňujúci návrh  299 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia je splnomocnená prijímať v 

súlade s článkom 146 delegované akty 

s cieľom stanoviť pravidlá určovania 

antimikrobík, ktoré budú vyhradené na 

liečbu určitých infekcií u ľudí v záujme 

zachovania účinnosti určitých účinných 

látok u ľudí. 

3. Najneskôr do [12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 

je Komisia splnomocnená prijať v súlade s 

článkom 146 delegované akty s cieľom 

stanoviť pravidlá určovania antimikrobík, 

ktoré budú vyhradené na liečbu určitých 

infekcií u ľudí v záujme zachovania 

účinnosti určitých účinných látok u ľudí. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Splnomocnenie Komisie nestačí – Komisia musí byť povinná prijať delegované akty a mal by 

byť stanovený jasný termín, aby sa určenie kriticky dôležitých antimikrobiálnych látok 

skutočne uskutočnilo k dátumu uplatňovania tohto nariadenia. Preto sa navrhuje jeden rok 

pre stanovenie pravidiel a ďalší rok pre vlastné určenie. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Pozmeňujúci návrh  300 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 32 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 

aktov určí antimikrobiká alebo skupinu 

antimikrobík, ktoré budú vyhradené na 

liečbu určitých infekcií u ľudí. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným v 

článku 145 ods. 2. 

4. Najneskôr do [24 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 

Komisia prostredníctvom vykonávacích 

aktov určí antimikrobiká alebo skupinu 

antimikrobík, ktoré budú vyhradené na 

liečbu určitých infekcií u ľudí. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným v 

článku 145 ods. 2. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby Komisia mala pevný termín v trvaní jedného roka na stanovenie pravidiel a 

ďalší rok pre skutočné určenie antimikrobík určených výlučne na humánne použitie. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Pozmeňujúci návrh  301 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 33 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Bezpečnostné informácie súvisiace s 

environmentálnymi účinkami 

veterinárnych liekov nesmú byť 

chránené. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité zaistiť prístup k informáciám, pokiaľ ide o environmentálne účinky veterinárnych 

liekov. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Pozmeňujúci návrh  302 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 92 – odsek 2 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) podrobnosti o mieste výroby, kde sa 

veterinárne lieky majú vyrábať alebo 

skúšať; 

(c) podrobnosti o mieste výroby, kde sa 

veterinárne lieky majú vyrábať alebo 

skúšať, vrátane údajov o emisiách, 

vypúšťaní a stratách účinnej látky a jej 

prekurzorov do životného prostredia; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Miesta výroby môžu byť významným zdrojom znečistenia životného prostredia. Je dôležité 

mať údaje o emisiách, vypúšťaní a stratách účinnej látky a jej prekurzorov do životného 

prostredia. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Pozmeňujúci návrh  303 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 115 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Odchylne od odseku 1 sa 

homeopatické veterinárne lieky môžu 

podávať zvieratám, ktoré nie sú určené na 

výrobu potravín. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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 

Pozmeňujúci návrh  304 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 116 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Odchylne od odsekov 1 až 3 možno 

homeopatické veterinárne lieky podávať 

na liečbu zvieratám určeným na výrobu 

potravín na zodpovednosť veterinárneho 

lekára za predpokladu, že obsahujú iba 

účinné látky uvedené v tabuľke 1 prílohy 

k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 ako látky, 

pre ktoré nemusí byť stanovený 

maximálny limit. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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. 

 

 


