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7.3.2016 A8-0046/305 

Pozměňovací návrh  305 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 140 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Všichni členové výboru, náhradníci 

a doprovodní odborníci poskytnou veřejně 

přístupné prohlášení o svých finančních 

zájmech. 
 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité, aby všichni členové poskytly prohlášení o svých finančních zájmech. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Pozměňovací návrh  306 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 141 – odst. 1 – písm. h a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) zabývá se tím, jak zemědělské postupy 

přispívají k vývoji rezistence vůči 

antimikrobiálním látkám, navázáním 

na stávající akční plány Komise 

a členských států, konkrétně vytvářením 

strategií zaměřených na snížení celkového 

používání antimikrobiálních látek. 

 Tato činnost by měla být stanovena 

v plánu, který tento výbor předloží Komisi 

nejpozději dva roky od přijetí tohoto 

nařízení. Tento plán musí obsahovat cíle 

týkající se omezení používání 

antimikrobiálních přípravků a časový 

harmonogram k dosažení těchto cílů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Náprava pozměňovacího návrh č. 283. Zatímco to, aby Komise vypracovala strategie 

zaměřené na snižování celkového používání antimikrobiálních látek, má smysl, je nesmyslné 

po Komisi žádat, aby vypracovala strategie zaměřené na snížení používání antimikrobiálních 

látek, které jsou z hlediska používání u lidí velmi důležité, a ukončit jejich rutinní používání 

k profylaxi. Viz článek 32.3 a článek 111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Pozměňovací návrh  307 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Příloha II – oddíl 1 – část 1.1 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Technická dokumentace musí zahrnovat 

podrobný a úplný popis zkoušek, studií 

a hodnocení, jež byly provedeny nebo 

na něž se odkazuje, včetně použitých 

metod. Údaje musí být relevantní 

a dostatečně kvalitní k prokázání jakosti, 

bezpečnosti a účinnosti veterinárního 

léčivého přípravku. 

Technická dokumentace musí zahrnovat 

podrobný a úplný popis zkoušek, studií 

a hodnocení, jež byly provedeny nebo 

na něž se odkazuje, včetně použitých 

metod. Údaje musí být relevantní 

a dostatečně kvalitní k prokázání jakosti, 

bezpečnosti a účinnosti veterinárního 

léčivého přípravku. Technická 

dokumentace obsahuje údaje o kvalitě, 

bezpečnosti a účinnosti standardní 

referenční léčby. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité, aby bylo možné provádět u léčivých přípravků srovnání s vlastnostmi standardní 

referenční léčby. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Pozměňovací návrh  308 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Příloha II – oddíl 1 – část 1.3 – pododdíl 1.3.1 – odst. 1 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) možných rizik pro životní prostředí 

vyplývajících z použití veterinárního 

léčivého přípravku; 

d) možných rizik pro životní prostředí 

vyplývajících z výroby nebo použití 

veterinárního léčivého přípravku; 

Or. en 

Odůvodnění 

Výrobní místa mohou být významným zdrojem znečištění životního prostředí. Je důležité mít 

k dispozici údaje o emisích, vypouštění a únicích účinných látek a jejich prekurzorů 

do životního prostředí. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Pozměňovací návrh  309 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Příloha II – oddíl 1 – část 1.3 – pododdíl 1.3.1 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Předloží se hodnocení rizik pro životní 

prostředí týkající se jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které může použití 

veterinárního léčivého přípravku mít na 

životní prostředí, a rizika takových účinků. 

Toto hodnocení rovněž stanoví veškerá 

bezpečnostní opatření, která mohou být 

nezbytná k omezení těchto rizik. 

Předloží se hodnocení rizik pro životní 

prostředí týkající se jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které může výroba 

nebo použití veterinárního léčivého 

přípravku mít na životní prostředí, a rizika 

takových účinků. Toto hodnocení rovněž 

stanoví veškerá bezpečnostní opatření, 

která mohou být nezbytná k omezení 

těchto rizik. 

Or. en 

Odůvodnění 

Výrobní místa mohou být významným zdrojem znečištění životního prostředí. Je důležité mít 

k dispozici údaje o emisích, vypouštění a únicích účinných látek a jejich prekurzorů 

do životního prostředí. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Pozměňovací návrh  310 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Příloha II – oddíl 2 – část 2.3 – pododdíl 2.3.1 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V rámci hodnocení rizik pro životní 

prostředí se hodnotí možné škodlivé 

účinky, které může mít použití přípravku 

na životní prostředí, a stanoví se veškerá 

bezpečnostní opatření, která mohou být 

nezbytná k omezení těchto rizik. 

V rámci hodnocení rizik pro životní 

prostředí se hodnotí možné škodlivé 

účinky, které může mít výroba nebo 

použití přípravku na životní prostředí, 

a stanoví se veškerá bezpečnostní opatření, 

která mohou být nezbytná k omezení 

těchto rizik. 

Or. en 

Odůvodnění 

Výrobní místa mohou být významným zdrojem znečištění životního prostředí. Je důležité mít 

k dispozici údaje o emisích, vypouštění a únicích účinných látek a jejich prekurzorů 

do životního prostředí. 

 

 


