
 

AM\1088842LT.doc  PE579.757v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.3.2016 A8-0046/305 

Pakeitimas 305 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

140 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Visi nariai, pakaitiniai nariai ir 

lydintys ekspertai pateikia viešai 

prieinamą interesų deklaraciją. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu, kad visi nariai pateiktų interesų deklaraciją. 



 

AM\1088842LT.doc  PE579.757v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/306 

Pakeitimas 306 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

141 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha) sumažinti ūkininkavimo veiklos įnašą 

į atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 

formavimąsi vykdant esamus Komisijos ir 

valstybių narių veiklos planus ir, 

pirmiausia, kuriant bendro 

antimikrobinių medžiagų naudojimo 

mažinimo strategijas. 

 Šie veiksmai išdėstomi plane, kurį 

komitetas Komisijai pateikia ne vėliau 

kaip per dvejus metus po šio reglamento 

priėmimo. Į šį planą įtraukiami siektini 

antimikrobinių medžiagų naudojimo 

mažinimo tikslai ir jų įgyvendinimo 

tvarkaraštis. 

Or. en 

Pagrindimas 

283 pakeitimo ištaisymas. Prasminga, kad komitetas kurtų bendro antimikrobinių medžiagų 

naudojimo mažinimo strategijas, tačiau nėra prasmės reikalauti komiteto kurti antimikrobinių 

medžiagų, kurios itin svarbios žmonėms, naudojimo mažinimo ir įprasto antimikrobinių 

medžiagų naudojimo profilaktiniais tikslais nutraukimo strategijas. Nuorodos: 32 straipsnio 3 

dalis ir 111 straipsnis. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/307 

Pakeitimas 307 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 skirsnio 1.1 dalies pirma pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Techniniai dokumentai – tai išsamus ir 

nuodugnus atliktų ar nurodytų tyrimų ir 

bandymų, taip pat taikytų metodų 

aprašymas. Duomenys turi būti tinkami ir 

pakankamai kokybiški, kad būtų galima 

įrodyti veterinarinio vaisto kokybę, 

saugumą ir veiksmingumą. 

Techniniai dokumentai – tai išsamus ir 

nuodugnus atliktų ar nurodytų tyrimų ir 

bandymų, taip pat taikytų metodų 

aprašymas. Duomenys turi būti tinkami ir 

pakankamai kokybiški, kad būtų galima 

įrodyti veterinarinio vaisto kokybę, 

saugumą ir veiksmingumą. Techniniuose 

dokumentuose nurodomi duomenys apie 

standartinio etaloninio gydymo kokybę, 

saugą ir veiksmingumą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu turėti galimybę palyginti vaistus, turinčius standartinio etaloninio gydymo savybių. 



 

AM\1088842LT.doc  PE579.757v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/308 

Pakeitimas 308 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 skirsnio 1.3 dalies 1.3.1 skyriaus 1 pastraipos d punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) rizikos, kuri gali kilti aplinkai dėl 

veterinarinio vaisto naudojimo, vertinimas; 

d) rizikos, kuri gali kilti aplinkai dėl 

veterinarinio vaisto gamybos ar 

naudojimo, vertinimas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Gamybos objektai gali būti pagrindiniu aplinkos taršos šaltiniu. Svarbu turėti informaciją 

apie apie veikliųjų medžiagų ir jų pirmtakų išmetimą, išleidimą ir patekimą į aplinką. 



 

AM\1088842LT.doc  PE579.757v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/309 

Pakeitimas 309 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 1 skirsnio 1.3 dalies 1.3.1. skyriaus 6 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pateikiamas rizikos aplinkai vertinimas dėl 

bet kokio nepageidaujamo poveikio, kurį 

veterinarinio vaisto naudojimas gali daryti 

aplinkai, ir tokio poveikio rizikos. 

Vertinime taip pat nustatomos visos 

atsargumo priemonės, kurių gali prireikti 

tokiai rizikai sumažinti. 

Pateikiamas rizikos aplinkai vertinimas dėl 

bet kokio nepageidaujamo poveikio, kurį 

veterinarinio vaisto gamyba ar naudojimas 

gali daryti aplinkai, ir tokio poveikio 

rizikos. Vertinime taip pat nustatomos 

visos atsargumo priemonės, kurių gali 

prireikti tokiai rizikai sumažinti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Gamybos objektai gali būti pagrindiniu aplinkos taršos šaltiniu. Svarbu turėti informaciją 

apie apie veikliųjų medžiagų ir jų pirmtakų išmetimą, išleidimą ir patekimą į aplinką. 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2016 A8-0046/310 

Pakeitimas 310 

Martin Häusling 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 2 skirsnio 2.3 dalies 2.3.1. skyriaus 5 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Per rizikos aplinkai vertinimą įvertinamas 

žalingas poveikis aplinkai, kurį gali daryti 

vaisto naudojimas, ir nustatomos tokiam 

poveikiui mažinti būtinos atsargumo 

priemonės. 

Per rizikos aplinkai vertinimą įvertinamas 

žalingas poveikis aplinkai, kurį gali daryti 

vaisto gamyba ar naudojimas, ir 

nustatomos tokiam poveikiui mažinti 

būtinos atsargumo priemonės. 

Or. en 

Pagrindimas 

Gamybos objektai gali būti pagrindiniu aplinkos taršos šaltiniu. Svarbu turėti informaciją 

apie apie veikliųjų medžiagų ir jų pirmtakų išmetimą, išleidimą ir patekimą į aplinką. 

 

 


