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7.3.2016 A8-0046/305 

Poprawka  305 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 140 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Wszyscy członkowie, zastępcy 

członków i towarzyszący im eksperci 

składają publicznie dostępną deklarację o 

braku konfliktu interesów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jest ważne, aby wszyscy członkowie dostarczyli deklarację o braku konfliktu interesów. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Poprawka  306 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 141 – ustęp 1 – litera h a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) zaradzanie problemowi udziału 

rolniczej praktyki w rozwoju oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe, w oparciu 

o istniejące plany działania Komisji i 

państw członkowskich, w szczególności 

poprzez opracowanie strategii mających 

na celu ogólne stosowanie środków 

przeciwdrobnoustrojowych. 

 Prace w tym zakresie powinny być 

określone w planie przedstawionym 

Komisji przez komitet nie później niż w 

ciągu dwóch lat od daty przyjęcia 

niniejszego rozporządzenia. Plan ten 

zawiera cele dotyczące ograniczeń 

stosowania i harmonogram osiągania 

tych ograniczeń. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Korekta poprawki 283. O ile komitet powinien opracować strategie mające na celu 

ograniczenie ogólnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, to nie ma sensu 

zwracanie się do Komisji, by opracowała strategie mające na celu ograniczenie stosowania 

środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają krytyczne znaczenie do leczenia ludzi oraz 

zaprzestanie rutynowego profilaktycznego stosowania. Odsyłacze: art. 32 ust. 3 i art. 111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Poprawka  307 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – sekcja 1 – punkt 1.1 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dokumentacja techniczna obejmuje 

szczegółowy i pełny opis testów i badań 

przeprowadzonych lub stanowiących punkt 

odniesienia, w tym zastosowanych metod.  

Dane muszą być odpowiednie i 

wystarczającej jakości, aby udowodnić 

jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 

produktu weterynaryjnego.  

Dokumentacja techniczna obejmuje 

szczegółowy i pełny opis testów i badań 

przeprowadzonych lub stanowiących punkt 

odniesienia, w tym zastosowanych metod. 

Dane muszą być odpowiednie i 

wystarczającej jakości, aby udowodnić 

jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 

produktu weterynaryjnego. Dokumentacja 

techniczna zawiera dane dotyczące 

jakości, bezpieczeństwa i skuteczności 

standardowego leczenia referencyjnego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby można było porównywać leki z właściwościami standardowego leczenia 

referencyjnego. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Poprawka  308 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – sekcja 1 – punkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – ustęp 1 – listera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) potencjalnego ryzyka dla środowiska 

wynikającego ze stosowania 

weterynaryjnego produktu leczniczego; 

d) potencjalnego ryzyka dla środowiska 

wynikającego z produkcji lub stosowania 

weterynaryjnego produktu leczniczego; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Miejsca wytwarzania mogą być poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Istotne jest 

posiadanie danych na temat emisji, zrzutów i uwalniania substancji czynnej i jej prekursorów 

do środowiska. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Poprawka  309 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – sekcja 1 – punkt 1.3 – podpunkt 1.3.1 – ustęp 6  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Należy przedłożyć ocenę ryzyka dla 

środowiska dotyczącą jakichkolwiek 

niepożądanych skutków dla środowiska, 

które mogą być spowodowane przez 

stosowanie weterynaryjnego produktu 

leczniczego, oraz ryzyka wystąpienia 

takich skutków. Ocena określa również 

wszelkie środki zapobiegawcze, które 

mogą być konieczne do zmniejszenia tego 

zagrożenia. 

Należy przedłożyć ocenę ryzyka dla 

środowiska dotyczącą jakichkolwiek 

niepożądanych skutków dla środowiska, 

które mogą być spowodowane przez 

produkcję lub stosowanie weterynaryjnego 

produktu leczniczego, oraz ryzyka 

wystąpienia takich skutków. Ocena określa 

również wszelkie środki zapobiegawcze, 

które mogą być konieczne do zmniejszenia 

tego zagrożenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Miejsca wytwarzania mogą być poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Istotne jest 

posiadanie danych na temat emisji, zrzutów i uwalniania substancji czynnej i jej prekursorów 

do środowiska. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Poprawka  310 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – sekcja 2 – punkt 2.3 – podpunkt 2.3.1 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W ramach oceny ryzyka dla środowiska 

ocenia się potencjalne szkodliwe skutki dla 

środowiska spowodowane stosowaniem 

produktu oraz określa się środki 

ostrożności, które mogą być niezbędne do 

zmniejszenia takiego ryzyka. 

W ramach oceny ryzyka dla środowiska 

ocenia się potencjalne szkodliwe skutki dla 

środowiska spowodowane produkcją lub 

stosowaniem produktu oraz określa się 

środki ostrożności, które mogą być 

niezbędne do zmniejszenia takiego ryzyka. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Miejsca wytwarzania mogą być poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Istotne jest 

posiadanie danych na temat emisji, zrzutów i uwalniania substancji czynnej i jej prekursorów 

do środowiska. 

 

 


