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7.3.2016 A8-0046/305 

Alteração  305 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 140 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A totalidade dos membros, os 

membros, suplentes e os peritos de 

acompanhamento devem apresentar uma 

declaração de interesses acessível ao 

público. 

Or. en 

Justificação 

É importante que a totalidade dos membros apresente uma declaração de interesses. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Alteração  306 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 141 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 h-A) Tratar a questão do contributo das 

práticas agrícolas para o desenvolvimento 

da resistência antimicrobiana, com base 

nos planos de ação existentes da 

Comissão e dos Estados-Membros, em 

particular mediante a elaboração e a 

aplicação de estratégias destinadas a 

reduzir a utilização generalizada dos 

agentes antimicrobianos. 

 Esta tarefa deve ser descrita num plano a 

apresentar pelo comité à Comissão no 

prazo de dois anos após a adoção do 

presente regulamento. Este plano deve 

incluir os objetivos de redução da 

utilização e um calendário para a sua 

consecução. 

Or. en 

Justificação 

Correção a alteração 283. Não obstante a necessidade de a Comissão desenvolver 

estratégias para a redução da utilização generalizada de agentes antimicrobianos, não faz 

sentido solicitar ao comité que desenvolva estratégias para reduzir a utilização de agentes 

antimicrobianos de importância crítica para uso humano e pôr fim à utilização profilática de 

rotina. Referências: artigos 32.º,3.º e 111.º. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Alteração  307 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Anexo II – parte 1 – ponto 1.1. – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A documentação técnica deve conter uma 

descrição completa e pormenorizada dos 

testes, estudos e ensaios efetuados ou 

referidos, incluindo os métodos utilizados; 

Os dados devem ser pertinentes e de 

qualidade suficiente para demonstrar a 

qualidade, a segurança e a eficácia do 

medicamento veterinário. 

A documentação técnica deve conter uma 

descrição completa e pormenorizada dos 

testes, estudos e ensaios efetuados ou 

referidos, incluindo os métodos utilizados; 

Os dados devem ser pertinentes e de 

qualidade suficiente para demonstrar a 

qualidade, a segurança e a eficácia do 

medicamento veterinário. A documentação 

técnica deve conter dados sobre a 

qualidade, a segurança e a eficácia do 

tratamento de referência normalizado. 

Or. en 

Justificação 

É importante poder comparar os medicamentos com as propriedades do tratamento de 

referência normalizado. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Alteração  308 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Anexo II – parte 1 – ponto 1.3. – subponto 1.3.1. – parágrafo 1 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Os riscos potenciais para o ambiente 

decorrentes da utilização do medicamento 

veterinário; 

d) Os riscos potenciais para o ambiente 

decorrentes da produção ou da utilização 

do medicamento veterinário; 

Or. en 

Justificação 

As instalações de fabrico podem ser uma importante fonte de poluição ambiental. É 

importante dispor de dados sobre as emissões, descargas e perdas da substância ativa e dos 

seus precursores no ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Alteração  309 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Anexo II – parte 1 – ponto 1.3 – subponto1.3.1 – parágrafo 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Deve ser apresentada uma avaliação dos 

riscos ambientais no que se refere a 

potenciais efeitos indesejáveis sobre o 

ambiente decorrentes da utilização do 

medicamento veterinário e aos riscos 

associados a tais efeitos.  A avaliação 

dever identificar igualmente as eventuais 

medidas preventivas necessárias para a 

redução dos referidos riscos. 

Deve ser apresentada uma avaliação dos 

riscos ambientais no que se refere a 

potenciais efeitos indesejáveis sobre o 

ambiente decorrentes da produção ou 

utilização do medicamento veterinário e 

aos riscos associados a tais efeitos. A 

avaliação dever identificar igualmente as 

eventuais medidas preventivas necessárias 

para a redução dos referidos riscos. 

Or. en 

Justificação 

As instalações de fabrico podem ser uma importante fonte de poluição ambiental. É 

importante dispor de dados sobre as emissões, descargas e perdas da substância ativa e dos 

seus precursores no ambiente. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Alteração  310 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Anexo II – parte 2 – ponto 2.3 – subponto 2.3.1 – parágrafo 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A avaliação dos riscos ambientais deve 

identificar os potenciais efeitos nocivos 

para o ambiente decorrentes da utilização 

do medicamento e determinar quaisquer 

medidas preventivas eventualmente 

necessárias para a redução dos referidos 

riscos. 

A avaliação dos riscos ambientais deve 

identificar os potenciais efeitos nocivos 

para o ambiente decorrentes da produção 

ou da utilização do medicamento e 

determinar quaisquer medidas preventivas 

eventualmente necessárias para a redução 

dos referidos riscos. 

Or. en 

Justificação 

As instalações de fabrico podem ser uma importante fonte de poluição ambiental. É 

importante dispor de dados sobre as emissões, descargas e perdas da substância ativa e dos 

seus precursores no ambiente. 

 

 


