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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

7.3.2016 A8-0046/305 

Τροπολογία  305 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 140 – παράγραθος 1 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 1 α. Όια ηα κέιε, ηα αλαπιεξωκαηηθά 

κέιε θαη νη εκπεηξνγλώκνλεο παξέρνπλ 

δειώζεηο ζπκθεξόληωλ δηαζέζηκεο γηα ην 

θνηλό. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Είλαη ζεκαληηθό όια ηα κέιε λα παξάζρνπλ κηα δήισζε ζπκθεξόλησλ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

7.3.2016 A8-0046/306 

Τροπολογία  306 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 141 – παράγραθος 1 – ζηοιχείο η α (νέο) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 (ε α) λα εμεηάδεη ηε ζπκβνιή ηωλ 

θηελνηξνθηθώλ πξαθηηθώλ ζηελ 

αλάπηπμε κηθξνβηαθήο αληνρήο, 

βαζηδόκελε ζηα ππάξρνληα ζρέδηα 

δξάζεο ηεο Επηηξνπήο θαη ηωλ θξαηώλ 

κειώλ, εηδηθόηεξα δε κε ηελ εθπόλεζε 

ζηξαηεγηθώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

ζπλνιηθήο ρξήζεο αληηκηθξνβηαθώλ. 

 Απηό ην έξγν πεξηγξάθεηαη ζε ζρέδην πνπ 

ε Επηηξνπή Φαξκάθωλ γηα Κηεληαηξηθή 

Χξήζε ππνβάιιεη ζηελ Επηηξνπή ην 

αξγόηεξν δύν ρξόληα κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Τν ζρέδην 

πεξηιακβάλεη ζηόρνπο γηα ηνπο 

πεξηνξηζκνύο ηεο ρξήζεο 

αληηκηθξνβηαθώλ θαη ρξνλνδηάγξακκα γηα 

ηελ πινπνίεζε ηωλ ελ ιόγω πεξηνξηζκώλ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Δηόξζσζε ηεο ηξνπνινγίαο 283. Παξόιν πνπ είλαη ινγηθό λα εθπνλήζεη ε επηηξνπή ζηξαηεγηθέο 

γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπλνιηθήο ρξήζεο αληηκηθξνβηαθώλ νπζηώλ, δελ είλαη ινγηθό λα 

θαιείηαη ε επηηξνπή λα ην πξάμεη απηό γηα νπζίεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ρξήζε 

από ηνλ άλζξσπν θαη λα δώζεη ηέινο ζηελ πξνθπιαθηηθή ρξήζε ξνπηίλαο. Παξαπνκπέο: άξζξν 

32 παξάγξαθνο 3 θαη άξζξν 111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Τροπολογία  307 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Παράρηημα II – ημήμα 1 – μέρος 1.1 – παράγραθος 1 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

Ο ηερληθόο θάθεινο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαη πιήξε 

πεξηγξαθή ηωλ δνθηκαζηώλ, ηωλ κειεηώλ 

θαη ηωλ δνθηκώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ή 

αλαθέξνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

κεζόδωλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Τα 

ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ζπλαθή θαη 

θαηάιιειεο πνηόηεηαο, ώζηε λα 

απνδεηθλύεηαη ε πνηόηεηα, ε αζθάιεηα θαη 

ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηεληαηξηθνύ θαξκάθνπ. 

Ο ηερληθόο θάθεινο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαη πιήξε 

πεξηγξαθή ηωλ δνθηκαζηώλ, ηωλ κειεηώλ 

θαη ηωλ δνθηκώλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ή 

αλαθέξνληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

κεζόδωλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Τα 

ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ζπλαθή θαη 

θαηάιιειεο πνηόηεηαο, ώζηε λα 

απνδεηθλύεηαη ε πνηόηεηα, ε αζθάιεηα θαη 

ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηεληαηξηθνύ θαξκάθνπ. Ο ηερληθόο 

θάθεινο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα, ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

πξνηύπνπ ζεξαπείαο αλαθνξάο. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο θαξκάθσλ κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξνηύπνπ 

ζεξαπείαο αλαθνξάο. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

7.3.2016 A8-0046/308 

Τροπολογία  308 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Παράρηημα ΙI – ημήμα 1 – μέρος 1.3 – εδάθιο 1.3.1 – παράγραθος 1 – ζηοιχείο δ 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(δ) ηωλ πηζαλώλ θηλδύλωλ γηα ην 

πεξηβάιινλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε 

ηνπ θηεληαηξηθνύ θαξκάθνπ· 

(δ) ηωλ πηζαλώλ θηλδύλωλ γηα ην 

πεξηβάιινλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

παξαγωγή ή ηε ρξήζε ηνπ θηεληαηξηθνύ 

θαξκάθνπ· 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Οη κνλάδεο παξαγσγήο είλαη δπλαηό λα απνηεινύλ κείδνλα πεγή πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο. 

Είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο, ηηο απνξξίςεηο θαη ηηο δηαξξνέο 

δξαζηηθήο νπζίαο θαη ησλ πξνδξόκσλ νπζηώλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

7.3.2016 A8-0046/309 

Τροπολογία  309 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Παράρηημα ΙI – ημήμα 1 – μέρος 1.3 – εδάθιο 1.3.1 – παράγραθος 6 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

Πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αμηνιόγεζε ηωλ 

πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλωλ ζρεηηθά κε 

δπλεηηθέο αλεπηζύκεηεο επηδξάζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε ρξήζε 

ηνπ θηεληαηξηθνύ θαξκάθνπ θαη ηελ 

επηθηλδπλόηεηα απηώλ ηωλ επηδξάζεωλ. Η 

εθηίκεζε εληνπίδεη επίζεο ηπρόλ 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ελδερνκέλωο 

ρξεηάδνληαη γηα ηε κείωζε απηνύ ηνπ 

θηλδύλνπ. 

Πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αμηνιόγεζε ηωλ 

πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλωλ ζρεηηθά κε 

δπλεηηθέο αλεπηζύκεηεο επηδξάζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζην πεξηβάιινλ ε 

παξαγωγή ή ε ρξήζε ηνπ θηεληαηξηθνύ 

θαξκάθνπ θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα απηώλ 

ηωλ επηδξάζεωλ. Η εθηίκεζε εληνπίδεη 

επίζεο ηπρόλ πξνιεπηηθά κέηξα πνπ 

ελδερνκέλωο ρξεηάδνληαη γηα ηε κείωζε 

απηνύ ηνπ θηλδύλνπ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Οη κνλάδεο παξαγσγήο είλαη δπλαηό λα απνηεινύλ κείδνλα πεγή πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο. 

Είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο, ηηο απνξξίςεηο θαη ηηο δηαξξνέο 

δξαζηηθήο νπζίαο θαη ησλ πξνδξόκσλ νπζηώλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

7.3.2016 A8-0046/310 

Τροπολογία  310 

Martin Häusling 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Παράρηημα ΙI – ημήμα 2 – μέρος 2.3 – εδάθιο 2.3.1 – παράγραθος 5 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

Η αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

θηλδύλνπ πξέπεη λα εθηηκά ηηο πηζαλέο 

επηβιαβείο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ε ρξήζε ηνπ πξνϊόληνο ζην 

πεξηβάιινλ θαη λα πξνζδηνξίδεη ηπρόλ 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ελδερνκέλωο 

ρξεηάδνληαη γηα ηε κείωζε ηωλ θηλδύλωλ 

απηώλ. 

Η αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

θηλδύλνπ πξέπεη λα εθηηκά ηηο πηζαλέο 

επηβιαβείο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ε παξαγωγή ή ε ρξήζε ηνπ 

πξνϊόληνο ζην πεξηβάιινλ θαη λα 

πξνζδηνξίδεη ηπρόλ πξνιεπηηθά κέηξα πνπ 

ελδερνκέλωο ρξεηάδνληαη γηα ηε κείωζε 

ηωλ θηλδύλωλ απηώλ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Οη κνλάδεο παξαγσγήο είλαη δπλαηό λα απνηεινύλ κείδνλα πεγή πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο. 

Είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο, ηηο απνξξίςεηο θαη ηηο δηαξξνέο 

δξαζηηθήο νπζίαο θαη ησλ πξνδξόκσλ νπζηώλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. 

 

 


