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7.3.2016 A8-0046/313 

Τροπολογία  313 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Κώστας Χρσσόγονος, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέυη 36 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 (36 α) Σήκεξα, είλαη απνδεδεηγκέλν όηη ε 

ππεξβνιηθή ρξήζε αθόκε θαη ηνπ πην 

ζύγρξνλνπ αληηβηνηηθνύ κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κηθξνβηαθήο 

αληνρήο κέζα ζε δύν ρξόληα θαη λα 

νδεγήζεη ζε πνιπαλζεθηηθή κόιπλζε 

δεκηνπξγώληαο έηζη ζνβαξό πξόβιεκα 

δεκόζηαο πγείαο. Επνκέλσο, είλαη 

απαξαίηεην ε έξεπλα λα θαηεπζύλεηαη θαη 

πξνο ηελ αλάπηπμε λέσλ ή ηε βειηίσζε 

ησλ πθηζηάκελσλ κεζόδσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ 

πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θίλδπλν αλάπηπμεο 

αληνρήο ζε βαθηήξηα, θαη είλαη πην 

αζθαιείο γηα πξνθπιαθηηθή ρξήζε. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό, ε έξεπλα ζρεηηθά κε 

κεζόδνπο όπσο ε ζεξαπεία κε 

βαθηεξηνθάγν ζα πξέπεη λα κειεηεζεί θαη 

λα ελζαξξπλζεί πεξαηηέξσ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Υπάξρνπλ κέζνδνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζηε ζέζε 

ησλ αληηβηνηηθώλ, θαη ε ζεξαπεία κε βαθηεξηνθάγν ζα κπνξνύζε λα είλαη κία από απηέο. Τν 
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θόζηνο ηεο αλάπηπμεο κηαο ηέηνηαο κεζόδνπ ζα ήηαλ κηθξό ζε ζύγθξηζε κε ηα πιενλεθηήκαηα 

πνπ ζα είρε γηα ηνπο αζζελείο, ηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζώο θαη θαηά ηεο 

κηθξνβηαθήο αληνρήο. Αξθεηέο κέζνδνη απνδεηθλύνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο πξνθπιαθηηθήο 

ρξήζεο κηαο ζεξαπείαο απηνύ ηνπ είδνπο. 
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7.3.2016 A8-0046/314 

Τροπολογία  314 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Κώστας 

Χρσσόγονος, Στέλιος Κούλογλοσ, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέυη 52 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 (52 α) Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη 

ηα  θηεληαηξηθά θάξκαθα, νη δξαζηηθέο 

νπζίεο, ηα ελδηάκεζα πξντόληα θαη ηα 

έθδνρα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πιηθά 

εθθίλεζεο ζε θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

εηζάγνληαη από ηξίηεο ρώξεο έρνπλ 

παξαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηα πξόηππα 

θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δώσλ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί ζηελ Έλσζε, ζε αληίζεζε, γηα 

παξάδεηγκα, κε ηελ ηξέρνπζα κέζνδν 

παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηξίηεο 

ρώξεο γηα ηε «γνλαδνηξνπίλε νξνύ 

εγθύνπ θνξάδαο» (PMSG), ε Επηηξνπή 

ζα πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ηελ νδεγία 

91/412/ΕΟΚ θαη λα ζπκπεξηιάβεη 

πξόηππα θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δώσλ 

ζηελ νξζή παξαζθεπαζηηθή πξαθηηθή 

ησλ θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Τροπολογία  315 

Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol 

Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρσσόγονος, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραυος 2 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

2. Οη εγθξίζεηο ηωλ θιηληθώλ δνθηκώλ 

ρνξεγνύληαη ππό ηνλ όξν όηη ηα δώα 

παξαγωγήο ηξνθίκωλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θιηληθέο δνθηκέο ή 

ηα πξνϊόληα ηνπο δελ ζα εηζέιζνπλ ζηελ 

αλζξώπηλε ηξνθηθή αιπζίδα, εθηόο εάλ: 

2. Οη εγθξίζεηο ηωλ θιηληθώλ δνθηκώλ 

ρνξεγνύληαη ππό ηνλ όξν όηη ηα δώα 

παξαγωγήο ηξνθίκωλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θιηληθέο δνθηκέο ή 

ηα πξνϊόληα ηνπο δελ ζα εηζέιζνπλ ζηελ 

αλζξώπηλε ηξνθηθή αιπζίδα. 

(α) ην ππό δνθηκή πξντόλ είλαη 

θηεληαηξηθό θάξκαθν εγθεθξηκέλν γηα ηα 

είδε ησλ δώσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θιηληθή δνθηκή, 

θαη ηεξείηαη ν ρξόλνο αλακνλήο πνπ 

νξίδεηαη ζηελ πεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθώλ 

πξντόληνο, ή 

 

(β) ην ππό δνθηκή πξντόλ είλαη 

εγθεθξηκέλν θηεληαηξηθό θάξκαθν πνπ 

πξννξίδεηαη γηα άιια είδε εθηόο από ηα 

είδε ησλ δώσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θιηληθή δνθηκή, 

θαη ηεξείηαη ν ρξόλνο αλακνλήο πνπ 

νξίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 117. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Τροπολογία  316 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Κώστας Χρσσόγονος, Στέλιος Κούλογλοσ, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραυος 4 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 4 α. Λακβάλνληαο δεόλησο ππόςε ηελ 

πγεία θαη ηελ θαιή κεηαρείξηζε ησλ 

δώσλ, ζα πξέπεη θαηά ηηο θιηληθέο 

δνθηκέο λα δίδνληαη θίλεηξα γηα δνθηκή 

ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο 

θαη πξόιεςεο κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ, 

όπσο ε ρξήζε βαθηεξηνθάγνπ, πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κηθξνβηαθήο 

αληνρήο. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η ζεξαπεία κε βαθηεξηνθάγν είλαη κηα κέζνδνο πνπ θαηαπνιεκά κε θπζηθό ηξόπν ηα βαθηήξηα 

θαη δελ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε κηθξνβηαθήο αληνρήο θαη ζα κπνξνύζε λα έρεη ηα ίδηα 

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πγεία ηνπ δώνπ. Θα πξέπεη λα δνζνύλ θίλεηξα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

θαη κειέηεο. 



 

AM\1088843EL.doc  PE579.757v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

7.3.2016 A8-0046/317 

Τροπολογία  317 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρσσόγονος, 

Στέλιος Κούλογλοσ, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Cornelia Ernst 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 98 – στοιτείο γ α (νέο) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 (γ α) λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο ηεο νξζήο 

παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο γηα ηα 

θάξκαθα πνπ παξαζθεπάδνληαη ζηελ 

Έλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί σο πιηθά 

εθθίλεζεο κόλν δξαζηηθέο νπζίεο πνπ 

έρνπλ παξαζθεπαζηεί ζύκθσλα κε ηα 

πξόηππα θαιήο κεηαρείξηζεο ησλ δώσλ 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζηελ Έλσζε, θαζώο 

θαη κε ηνπο θαλόλεο ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

νξζή παξαζθεπαζηηθή πξαθηηθή ησλ 

πιηθώλ εθθίλεζεο· 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Τροπολογία  318 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

Merja Kyllönen 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 – παράγραυος 1 – στοιτείο β 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

(β) 14 έηε γηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα βννεηδή, 

πξόβαηα, ρνίξνπο, θνηόπνπια, ζθύινπο θαη 

γάηεο θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ κηα 

αληηκηθξνβηαθή δξαζηηθή νπζία ε νπνία 

δελ έρεη απνηειέζεη δξαζηηθή νπζία ζε 

θηεληαηξηθό θάξκαθν πνπ έρεη ιάβεη άδεηα 

ζην εζωηεξηθό ηεο Έλωζεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο· 

(β) 10 έηε γηα αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα βννεηδή, 

πξόβαηα, ρνίξνπο, θνηόπνπια, ζνινκνύο, 

ζθύινπο θαη γάηεο θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ 

κηα αληηκηθξνβηαθή δξαζηηθή νπζία ε 

νπνία δελ έρεη απνηειέζεη δξαζηηθή νπζία 

ζε θηεληαηξηθό θάξκαθν πνπ έρεη ιάβεη 

άδεηα ζην εζωηεξηθό ηεο Έλωζεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο· 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η ηξνπνινγία έρεη ζηόρν λα κεηώζεη ηε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ηερληθνύ θαθέινπ 

θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε γελνζήκσλ ζηελ αγνξά θαη 

λα θαηαζηήζεη έηζη πεξηζζόηεξν δηαζέζηκα θαη πξνζηηά (έιεγρνο ηηκώλ) ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ζηελ ΕΕ.  

 

 


