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7.3.2016 A8-0046/295 

Ändringsförslag  295 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 65 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(65) För att säkerställa att målen med 

förordningen verkligen uppnås i hela 

unionen är det mycket viktigt att 

kontrollera att de rättsliga kraven är 

uppfyllda. Därför bör medlemsstaternas 

behöriga myndigheter ha befogenhet att 

göra inspektioner i alla stadier av 

produktionen, distributionen och 

användningen av veterinärmedicinska 

läkemedel. För att inspektionerna ska vara 

effektiva bör myndigheterna få göra 

oanmälda inspektioner. 

(65) För att säkerställa att målen med 

förordningen verkligen uppnås i hela 

unionen är det mycket viktigt att 

kontrollera att de rättsliga kraven är 

uppfyllda. Därför bör medlemsstaternas 

behöriga myndigheter ha befogenhet att 

göra inspektioner i alla stadier av 

produktionen, distributionen och 

användningen av veterinärmedicinska 

läkemedel och bör ge ut årliga 

inspektionsrapporter. För att 

inspektionerna ska vara effektiva bör alla 

inspektioner vara oanmälda. 

Or. en 

Motivering 

Skälet anpassas till ändringsförslag 273 såsom det antogs i ENVI. Inspektioner måste göras 

oanmälda för att ha ett värde. Medlemsstaterna bör ge ut årliga rapporter om de inspektioner 

som har gjorts. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Ändringsförslag  296 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 70 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(70) Företag och myndigheter måste ofta 

göra gränsdragningar mellan 

veterinärmedicinska läkemedel, 

fodertillsatser, biocidprodukter och andra 

produkter. För att undvika inkonsekvent 

behandling av dessa produkter, klargöra 

rättsläget och underlätta medlemsstaternas 

beslutsprocess bör en samordningsgrupp 

med medlemmar från medlemsstaterna 

inrättas, och den bör bl.a. ha i uppdrag att 

för varje enskilt fall lämna en 

rekommendation om huruvida en produkt 

omfattas av definitionen av ett 

veterinärmedicinskt läkemedel. För att 

rättsläget ska vara klart får kommissionen 

avgöra om en viss produkt är ett 

veterinärmedicinskt läkemedel. 

(70) Företag och myndigheter måste ofta 

göra gränsdragningar mellan 

veterinärmedicinska läkemedel, 

fodertillsatser, biocidprodukter och andra 

produkter. För att undvika inkonsekvent 

behandling av dessa produkter, klargöra 

rättsläget och underlätta medlemsstaternas 

beslutsprocess bör en samordningsgrupp 

med medlemmar från medlemsstaterna 

inrättas. Denna samordningsgrupp bör 

även ha ett lämpligt antal medlemmar 

med omfattande expertkunskap i 

komplementära och alternativa 

behandlingar. Medlemmarna i 

samordningsgruppen bör bl.a. ha i 

uppdrag att för varje enskilt fall lämna en 

rekommendation om huruvida en produkt 

omfattas av definitionen av ett 

veterinärmedicinskt läkemedel och om det 

finns alternativa behandlingar. För att 

rättsläget ska vara klart får kommissionen 

avgöra om en viss produkt är ett 

veterinärmedicinskt läkemedel. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att samordningsgruppen även har medlemmar med omfattande expertkunskap i 
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komplementära och alternativa behandlingar. 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Ändringsförslag  297 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Om ansökan gäller ett 

veterinärmedicinskt läkemedel som 

innehåller eller består av genetiskt 

modifierade organismer i den mening som 

avses i artikel 2 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2001/18/EG ska ansökan 

utöver den dokumentation som anges i 

punkt 1 åtföljas av 

utgår 

a) en kopia av de behöriga 

myndigheternas skriftliga medgivande till 

avsiktlig utsättning av de genetiskt 

modifierade organismerna i miljön i 

forsknings- och utvecklingssyfte i enlighet 

med del B i direktiv 2001/18/EG, 

 

b) fullständig teknisk dokumentation till 

stöd för de uppgifter som krävs i 

bilagorna III och IV till direktiv 

2001/18/EG, 

 

c) en miljöriskbedömning enligt 

principerna i bilaga II till direktiv 

2001/18/EG, och 

 

d) resultaten från alla undersökningar 

som gjorts i forsknings- eller 

utvecklingssyfte. 

 

__________________  

24
Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/18/EG av den 12 mars 2001 om 

avsiktlig utsättning av genetiskt 
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modifierade organismer i miljön och om 

upphävande av rådets direktiv 

90/220/EEG (EGT L 106, 17.4 .2001, 

s. 1). 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till ändringsförslag 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Ändringsförslag  298 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 29 – punkt 3 – led f 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Det veterinärmedicinska läkemedlet 

kräver inga särskilda 

lagringsförhållanden. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Veterinärrecept bör inte vara beroende av lagringsförhållanden för ett veterinärmedicinskt 

läkemedel. 
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7.3.2016 A8-0046/299 

Ändringsförslag  299 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 146 för 

att fastställa regler för bestämning av vilka 

antimikrobiella medel som uteslutande ska 

användas för behandling av vissa 

infektioner hos människor, så att vissa 

aktiva substansers effekt på människor 

bevaras. 

3. Senast [12 månader efter det att denna 

förordning trätt i kraft] ska kommissionen 

anta delegerade akter enligt artikel 146 för 

att fastställa regler för bestämning av vilka 

antimikrobiella medel som uteslutande ska 

användas för behandling av vissa 

infektioner hos människor, så att vissa 

aktiva substansers effekt på människor 

bevaras. 

Or. en 

Motivering 

Att ge kommissionen befogenheter räcker inte – kommissionen måste vara skyldig att anta 

delegerade akter och det bör sättas en tydlig tidsfrist för detta så att kritiskt viktiga 

antimikrobiella medel redan har fastställts när förordningen väl börjar tillämpas. Därför 

föreslås en frist på ett år för att spika reglerna och ytterligare ett år för att fastställa de 

antimikrobiella medlen.  
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7.3.2016 A8-0046/300 

Ändringsförslag  300 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter ange vilka 

antimikrobiella medel eller grupper av 

antimikrobiella medel som uteslutande ska 

användas för behandling av vissa 

infektioner hos människor. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 145.2. 

4. Senast [24 månader efter det att denna 

förordning trätt i kraft] ska kommissionen 

genom genomförandeakter ange vilka 

antimikrobiella medel eller grupper av 

antimikrobiella medel som uteslutande ska 

användas för behandling av vissa 

infektioner hos människor. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 145.2. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att kommissionen har en fast tidsgräns på ett år för att fastställa reglerna och 

därefter ytterligare ett år för att bestämma vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska 

användas på människor. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Ändringsförslag  301 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 33 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Säkerhetsinformation om 

miljöeffekterna av veterinärmedicinska 

läkemedel ska inte skyddas. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att se till att information om miljöeffekterna av veterinärmedicinska läkemedel 

finns tillgänglig. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Ändringsförslag  302 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 92 – punkt 2 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Uppgifter om den anläggning där de 

veterinärmedicinska läkemedlen ska 

tillverkas eller testas. 

c) Uppgifter om den anläggning där de 

veterinärmedicinska läkemedlen ska 

tillverkas eller testas, inklusive 

information om utsläpp och spill av den 

aktiva substansen och dess prekursorer i 

miljön. 

Or. en 

Motivering 

Tillverkningsanläggningar kan vara en stor källa till miljöföroreningar. Det är viktigt att ha 

information om utsläpp och spill av aktiva substanser och deras prekursorer i miljön. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Ändringsförslag  303 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 115 – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Genom undantag från punkt 1 får 

homeopatiska veterinärmedicinska 

läkemedel administreras till icke 

livsmedelsproducerande djur. 

Or. en 

Motivering 

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 

Ändringsförslag  304 

Martin Häusling 

on behalf of the Verts/ALE Group 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 116 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Genom undantag från punkterna 1–3 

får homeopatiska läkemedel 

administreras för att behandla 

livsmedelsproducerande djur under en 

veterinärs ansvar, förutsatt att de 

innehåller endast aktiva substanser som i 

tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 

37/2010 förtecknas som substanser för 

vilka inga gränsvärden behöver 

fastställas. 

Or. en 

Motivering 

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. 

 

 


