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7.3.2016 A8-0046/313 

Amendement  313 

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

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (36 bis) Het is inmiddels bewezen dat 

intensief gebruik van zelfs de recentste 

antibiotica binnen twee jaar kan leiden tot 

de ontwikkeling van een antimicrobiële 

resistentie met een multi-resistente 

infectie tot gevolg, hetgeen grote 

problemen voor de volksgezondheid met 

zich meebrengt. Het is daarom van 

essentieel belang dat het onderzoek zich 

eveneens richt op de ontwikkeling van 

nieuwe of de verbetering van bestaande 

methoden om infectieziekten te bestrijden 

die geen gevaar inhouden voor de 

ontwikkeling van resistente bacteriën en 

die veiliger zijn voor profylactisch 

gebruik. Derhalve moeten methoden als 

bacteriofaagtherapie nader worden 

bekeken en moet hiernaar intensiever 

onderzoek worden gedaan. 

Or. en 

Motivering 

Er zijn methoden die als een alternatief voor antibiotica zouden kunnen worden gebruikt en 

de bacteriofaagtherapie is er een van. De kosten voor de ontwikkeling van een dergelijke 
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methode zouden minimaal zijn in vergelijking met de voordelen die zij zou opleveren voor 

patiënten, de zorgstelsels en de bestrijding van antimicrobiële resistentie. Diverse studies 

hebben de voordelen van het profylactisch gebruik van dergelijke therapie aangetoond. 
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7.3.2016 A8-0046/314 

Amendement  314 

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

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

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 52 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (52 bis) Om te waarborgen dat de vanuit 

derde landen geïmporteerde 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik, werkzame stoffen, 

tussenproducten en hulpstoffen die als 

grondstoffen worden gebruikt, zijn 

vervaardigd in overeenstemming met de 

dierenwelzijnsnormen van de Unie, in 

tegenstelling met bijvoorbeeld de huidige 

in derde landen gehanteerde 

productiemethode voor "pregnant mare 

serum gonadotropin" (PMSG), dient de 

Commissie Richtlijn 91/412/EEG te 

herzien en normen voor dierenwelzijn op 

te nemen in de goede praktijken bij het 

vervaardigen van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Amendement  315 

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

Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel 

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

Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor klinische proeven wordt 

goedkeuring verleend op voorwaarde dat 

voedselproducerende dieren die in de 

klinische proeven worden gebruikt of de 

van die dieren afkomstige producten niet in 

de menselijke voedselketen komen, tenzij: 

2. Voor klinische proeven wordt 

goedkeuring verleend op voorwaarde dat 

voedselproducerende dieren die in de 

klinische proeven worden gebruikt of de 

van die dieren afkomstige producten niet in 

de menselijke voedselketen komen. 

(a) het geteste geneesmiddel een 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik is waarvoor een vergunning is 

verleend voor de in de klinische proef 

gebruikte voedselproducerende 

diersoorten en de in de samenvatting van 

de productkenmerken opgenomen 

wachttermijn is nageleefd, of 

 

(b) het geteste geneesmiddel een 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik is waarvoor een vergunning is 

verleend voor andere dan de in de 

klinische proef gebruikte 

voedselproducerende doeldiersoorten en 

de wachttermijn overeenkomstig 

artikel 117 is nageleefd. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Amendement  316 

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

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel 

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

Martínez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Met inachtneming van de 

diergezondheid en het dierenwelzijn 

moeten in de klinische proeven 

stimulansen worden gegeven om 

alternatieve methoden voor de bestrijding 

en preventie van infectieziekten te testen, 

zoals het gebruik van bacteriofaag, 

waarmee de ontwikkeling van 

antimicrobiële resistentie kan worden 

voorkomen. 

Or. en 

Motivering 

Bacteriofaagtherapie is een methode waarmee op natuurlijke wijze bacteriën worden 

bestreden, die geen ontwikkeling van antimicrobiële resistentie in de hand werkt en die 

dezelfde gunstige effecten op de gezondheid van dieren kan hebben. Verdere ontwikkeling en 

intensievere studies zijn nodig. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Amendement  317 

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

Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 98 – letter c bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) leven de regels na inzake de in de 

Unie vastgestelde goede praktijken bij het 

vervaardigen van geneesmiddelen en 

gebruiken als grondstoffen uitsluitend 

werkzame stoffen die zijn vervaardigd in 

overeenstemming met de in de Unie 

vastgestelde normen voor dierenwelzijn en 

de regels inzake de in de Unie vastgestelde 

goede praktijken bij het vervaardigen van 

grondstoffen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

7.3.2016 A8-0046/318 

Amendement  318 

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

namens de EFDD-Fractie 

Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 1 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) 14 jaar voor antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik voor runderen, schapen, varkens, 

kippen, honden en katten die een 

antimicrobieel werkzame stof bevatten die 

op de datum van indiening van de aanvraag 

geen werkzame stof was in een 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik waarvoor in de Unie een 

vergunning is verleend; 

(b) 10 jaar voor antimicrobiële 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik voor runderen, schapen, varkens, 

kippen, zalm, honden en katten die een 

antimicrobieel werkzame stof bevatten die 

op de datum van indiening van de aanvraag 

geen werkzame stof was in een 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik waarvoor in de Unie een 

vergunning is verleend; 

Or. en 

Motivering 

Het amendement beoogt een vermindering van de duur van de bescherming van technische 

documentatie inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, teneinde de toegang tot 

de markt van generieke geneesmiddelen mogelijk te maken en aldus de beschikbaarheid van 

geneesmiddelen en de betaalbaarheid (prijscontrole) van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik in de EU te verbeteren.  

 

 


