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7.3.2016 A8-0046/305 

Pozmeňujúci návrh  305 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 140 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Všetci členovia, náhradníci a ďalší 

odborníci poskytnú verejne prístupné 

vyhlásenie o záujmoch. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby všetci členovia poskytli vyhlásenie o záujmoch. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Pozmeňujúci návrh  306 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 141 – odsek 1 – písmeno h a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ha) zaoberá sa tým, ako 

poľnohospodárske postupy prispievajú k 

rozvoju antimikrobiálnej rezistencie, a to 

nadviazaním na existujúce akčné plány 

Komisie a členských štátov, konkrétne 

vytváraním stratégií na zníženie celkového 

používania antimikrobiálnych látok. 

 Táto činnosť je uvedená v pláne, ktorý 

výbor predloží Komisii najneskôr do 

dvoch rokov od schválenia tohto 

nariadenia. Súčasťou uvedeného plánu 

sú aj ciele obmedzenia používania a 

časový harmonogram na dosiahnutie 

týchto znížení. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Oprava PN 283. Aj keď dáva zmysel, aby výbor vyvíjal stratégie v otázkach s cieľom znížiť 

celkové používanie antimikrobiálnych látok, nedáva zmysel požiadať výbor vypracovať 

stratégie na zníženie používania antimikrobiálnych látok, ktoré sú pre humánne použitie 

kriticky dôležité, a skončiť  rutinné profylaktické použitie.  Odkazy: článok 32 ods. 3 a článok 

111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Pozmeňujúci návrh  307 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť 1 – bod 1.1 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Technická dokumentácia musí obsahovať 

podrobný a úplný opis skúšok, štúdií a 

skúšaní, ktoré boli vykonané alebo na ktoré 

sa odkazuje, vrátane použitých metód. 

Údaje musia byť relevantné a dostatočne 

kvalitné na preukázanie kvality, 

bezpečnosti a účinnosti veterinárneho 

lieku. 

Technická dokumentácia musí obsahovať 

podrobný a úplný opis skúšok, štúdií a 

skúšaní, ktoré boli vykonané alebo na ktoré 

sa odkazuje, vrátane použitých metód. 

Údaje musia byť relevantné a dostatočne 

kvalitné na preukázanie kvality, 

bezpečnosti a účinnosti veterinárneho 

lieku. Technická dokumentácia musí 

obsahovať údaje o kvalite, bezpečnosti a 

účinnosti štandardnej referenčnej liečby. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Schopnosť porovnávať lieky s vlastnosťami štandardnej referenčnej liečby je dôležitá. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Pozmeňujúci návrh  308 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť 1 – bod 1.3 – podbod 1.3.1 – odsek 1 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) potenciálnych rizík pre životné 

prostredie vyplývajúcich z používania 

veterinárneho lieku; 

(d) potenciálnych rizík pre životné 

prostredie vyplývajúcich z výroby alebo 

používania veterinárneho lieku; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Miesta výroby môžu byť významným zdrojom znečistenia životného prostredia. Je dôležité 

mať údaje o emisiách, vypúšťaní a stratách účinnej látky a jej prekurzorov do životného 

prostredia. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Pozmeňujúci návrh  309 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť 1 – bod 1.3 – podbod 1.3.1 – odsek 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Predkladá sa posúdenie environmentálnych 

rizík, pokiaľ ide o nežiaduce účinky, ktoré 

môže mať používanie veterinárneho lieku 

na životné prostredie, a o riziko takýchto 

účinkov. V hodnotení sa taktiež určia 

preventívne opatrenia, ktoré môžu byť 

potrebné na zníženie rizika. 

Predkladá sa posúdenie environmentálnych 

rizík, pokiaľ ide o nežiaduce účinky, ktoré 

môže mať výroba alebo používanie 

veterinárneho lieku na životné prostredie, 

a o riziko takýchto účinkov. V hodnotení 

sa taktiež určia preventívne opatrenia, 

ktoré môžu byť potrebné na zníženie 

rizika. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Miesta výroby môžu byť významným zdrojom znečistenia životného prostredia. Je dôležité 

mať údaje o emisiách, vypúšťaní a stratách účinnej látky a jej prekurzorov do životného 

prostredia. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Pozmeňujúci návrh  310 

Martin Häusling 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Príloha II – časť 2 – bod 2.3 – podbod 2.3.1 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V posúdení environmentálnych rizík sa 

vyhodnotia možné škodlivé účinky, ktoré 

môže mať používanie lieku na životné 

prostredie, a určia akékoľvek preventívne 

opatrenia potrebné na zníženie takýchto 

rizík. 

V posúdení environmentálnych rizík sa 

vyhodnotia možné škodlivé účinky, ktoré 

môže mať výroba alebo používanie lieku 

na životné prostredie, a určia akékoľvek 

preventívne opatrenia potrebné na zníženie 

takýchto rizík. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Miesta výroby môžu byť významným zdrojom znečistenia životného prostredia. Je dôležité 

mať údaje o emisiách, vypúšťaní a stratách účinnej látky a jej prekurzorov do životného 

prostredia. 

 

 


