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7.3.2016 A8-0046/295 

Predlog spremembe  295 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 65 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(65) Preverjanje skladnosti s pravnimi 

zahtevami s pomočjo kontrol je bistvenega 

pomena za zagotovitev učinkovitega 

doseganja ciljev Uredbe po vsej Uniji. Zato 

bi pristojni organi držav članic morali biti 

pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih 

pregledov v vseh fazah proizvodnje, 

distribucije in uporabe zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini. Za ohranitev 

učinkovitosti inšpekcijskih pregledov bi 

organi morali imeti možnost izvesti 

nenapovedane inšpekcijske preglede. 

(65) Preverjanje skladnosti s pravnimi 

zahtevami s pomočjo kontrol je bistvenega 

pomena za zagotovitev učinkovitega 

doseganja ciljev Uredbe po vsej Uniji. Zato 

bi pristojni organi držav članic morali biti 

pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih 

pregledov v vseh fazah proizvodnje, 

distribucije in uporabe zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini ter objavljati letna 

poročila o inšpekcijskih pregledih. Za 

ohranitev učinkovitosti inšpekcijskih 

pregledov bi morali biti vsi tovrstni 

pregledi nenapovedani. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uskladitev uvodne izjave s predlogom spremembe 273, ki ga je sprejel odbor ENVI. Da bi bili 

inšpekcijski pregledi koristni, morajo biti nenapovedani. Države članice bi morale objavljati 

letna poročila o opravljenih inšpekcijskih pregledih. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Predlog spremembe  296 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 70 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(70) Podjetja in organi so pogosto soočena 

s potrebo po razlikovanju med zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini, krmnimi 

dodatki, biocidnimi proizvodi in drugimi 

zdravili oz. izdelki. V izogib 

nedoslednostim pri obravnavi takih zdravil 

oz. izdelkov ter za povečanje pravne 

varnosti in olajšanje sprejemanja odločitev 

v državah članicah bi bilo treba vzpostaviti 

usklajevalno skupino držav članic, med 

drugim pa bi ta skupina za vsak primer 

posebej morala zagotavljati priporočilo, ali 

zdravilo spada v opredelitev zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini. Za 

zagotovitev pravne varnosti lahko 

Komisija odloči, ali je specifično zdravilo 

dejansko zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini. 

(70) Podjetja in organi so pogosto soočena 

s potrebo po razlikovanju med zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini, krmnimi 

dodatki, biocidnimi proizvodi in drugimi 

zdravili oz. izdelki. V izogib 

nedoslednostim pri obravnavi takih zdravil 

oz. izdelkov ter za povečanje pravne 

varnosti in olajšanje sprejemanja odločitev 

v državah članicah bi bilo treba vzpostaviti 

usklajevalno skupino držav članic. Ta 

skupina bi morala vključevati tudi 

ustrezno število oseb s celovitim 

strokovnim znanjem iz dopolnilnih in 

alternativnih oblik zdravljenja. Člani 

usklajevalne skupine bi morali poleg 

drugih nalog za vsak primer posebej 

predložiti priporočilo o tem, ali zdravilo 

spada v opredelitev zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini in ali so na voljo 

alternativna zdravljenja. Za zagotovitev 

pravne varnosti lahko Komisija odloči, ali 

je specifično zdravilo dejansko zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je tudi, da se v usklajevalno skupino vključijo osebe s celovitim strokovnim 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Predlog spremembe  297 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Kadar se vloga nanaša na zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini, ki 

vsebuje gensko spremenjene organizme v 

smislu člena 2 Direktive 2001/18/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta
24

 ali je 

sestavljeno iz takih organizmov, ji je treba 

poleg dokumentov iz odstavka 1 priložiti: 

črtano 

(a) kopijo pisnega soglasja pristojnih 

organov za namerno sprostitev gensko 

spremenjenih organizmov v okolje za 

namene raziskav in razvoja, kot je 

določeno v delu B Direktive 2001/18/ES; 

 

(b) popolna tehnična dokumentacija z 

informacijami, ki se zahtevajo v prilogah 

III in IV k Direktivi 2001/18/ES; 

 

(c) oceno tveganja za okolje v skladu z 

načeli iz Priloge II k Direktivi 2001/18/ES 

in 

 

(d) rezultate kakršnih koli preiskovanj, 

izvedenih za namene raziskav ali razvoja. 

 

__________________  

24
 Direktiva 2001/18/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 

o namernem sproščanju gensko 

spremenjenih organizmov v okolje in 

razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS 

(UL L 106, 17.4.2001, str. 1). 
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Or. en 

Obrazložitev 

Uskladitev s predlogom spremembe 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Predlog spremembe  298 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 3 – točka f 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) za zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini ne veljajo posebni pogoji 

skladiščenja; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Veterinarski recept ne bi smel biti odvisen od pogojev skladiščenja zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Predlog spremembe  299 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 146, da določi pravila za 

opredelitev protimikrobnih zdravil, ki jih je 

treba rezervirati za zdravljenje nekaterih 

okužb pri ljudeh, da se ohrani učinkovitost 

nekaterih zdravilnih učinkovin pri ljudeh. 

3. Komisija najpozneje [12 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe] sprejme 

delegirane akte v skladu s členom 146, da 

določi pravila za opredelitev 

protimikrobnih zdravil, ki jih je treba 

rezervirati za zdravljenje nekaterih okužb 

pri ljudeh, da se ohrani učinkovitost 

nekaterih zdravilnih učinkovin pri ljudeh. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prenos pooblastila na Komisijo ni dovolj – za Komisijo mora veljati dolžnost sprejemanja 

delegiranih aktov in za to bi bilo treba določiti jasen rok, tako da bi bila na datum začetka 

uporabe uredbe bistvena protimikrobna zdravila že določena. Zato se predlaga eno leto za 

vzpostavitev pravil in še eno leto za samo določitev teh zdravil. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Predlog spremembe  300 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 4 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija z izvedbenimi akti določi 

protimikrobna zdravila ali skupino 

protimikrobnih zdravil, rezerviranih za 

zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh. 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 145(2). 

4. Komisija najpozneje [24 mesecev po 

začetku veljavnosti te uredbe] z 

izvedbenimi akti določi protimikrobna 

zdravila ali skupino protimikrobnih zdravil, 

rezerviranih za zdravljenje nekaterih okužb 

pri ljudeh. Navedeni izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 145(2). 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je določiti časovni okvir za Komisijo, in sicer eno leto za vzpostavitev pravil in še 

eno leto za samo določitev protimikrobnih zdravil, rezerviranih za uporabo pri ljudeh. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Predlog spremembe  301 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 33 – odstavek 3 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Informacije o varnosti glede učinkov 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini na okolje niso zaščitene. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je zagotoviti dostop do informacij v zvezi z učinkom zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini na okolje. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Predlog spremembe  302 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 92 – odstavek 2 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) podrobnosti o mestu proizvodnje, kjer 

se bodo zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini proizvajala ali testirala; 

(c) podrobnosti o mestu proizvodnje, kjer 

se bodo zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini proizvajala ali testirala, vključno 

s podatki o emisijah, izločanju in izgubi 

zdravilne učinkovine in njenih 

prekurzorjev v okolju; 

Or. en 

Obrazložitev 

Proizvodni obrati so lahko pomemben vir onesnaževanja okolja. Pomembno je imeti podatke 

o emisijah, izločanju in izgubi zdravilnih učinkovin in njihovih prekurzorjev v okolju. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Predlog spremembe  303 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 115 – odstavek 1 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 

homeopatska zdravila dajejo živalim, ki 

niso namenjene proizvodnji živil. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2016 A8-0046/304 

Predlog spremembe  304 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 3 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Z odstopanjem od odstavkov 1 do 3 se 

lahko na veterinarjevo odgovornost za 

zdravljenje živali za proizvodnjo živil 

uporabijo homeopatska zdravila, če 

vsebujejo izključno zdravilne učinkovine, 

ki so v tabeli 1 Priloge k Uredbi (EU) št. 

37/2010 navedene kot snovi, za katere ni 

potrebno določiti mejnih vrednosti. 

Or. en 

 

 


