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7.3.2016 A8-0046/313 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (36a) V súčasnosti je dokázané, že 

nadmerné používanie aj najnovších 

antibiotík môže viesť k vzniku 

antimikrobiálnej rezistencie do dvoch 

rokov, čo môže viesť k multirezistentnej 

infekcii predstavujúcej závažný problém 

pre verejné zdravie. Preto je veľmi 

dôležité, aby sa výskum zameral aj na 

rozvoj nových alebo zlepšenie existujúcich 

metód boja proti infekčným chorobám, 

ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo 

vývoja rezistencie baktérií a ktoré sú 

bezpečnejšie na profylaktické použitie. Z 

tohto dôvodu by sa mal ďalej sledovať a 

stimulovať výskum metód, ako je liečba 

bakteriofágmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Existujú metódy, ktoré sa môžu použiť ako alternatíva k antibiotikám, a liečba bakteriofágmi 

by mohla byť jednou z nich. Náklady na vývoj takejto metódy by boli zanedbateľné v 

porovnaní s prínosom, ktorý by mohla znamenať pre pacientov a systémy zdravotnej 

starostlivosti a v boji proti antimikrobiálnej rezistencii. Niektoré štúdie poukazujú na výhodu 

profylaktického používania tohto druhu liečby. 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2016 A8-0046/314 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 52 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (52a) S cieľom zabezpečiť, aby dovoz z 

tretích krajín, pokiaľ ide o veterinárne 

lieky, účinné látky, medziprodukty a 

pomocné látky používané ako vstupné 

suroviny, bol vyrábaný v súlade s 

normami v oblasti dobrých životných 

podmienok zvierat stanovenými v Únii, na 

rozdiel napríklad od súčasnej výrobnej 

metódy používanej v tretích krajinách na 

získavanie sérového gonádotropínu 

gravidnej kobyly (PMSG), by Komisia 

mala zrevidovať smernicu 91/412/EHS a 

zahrnúť normy v oblasti dobrých 

životných podmienok zvierat do správnej 

výrobnej praxe pre veterinárne lieky.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Klinické skúšanie sa schváli za 

podmienky, že zvieratá určené na výrobu 

potravín použité pri predmetnom 

klinickom skúšaní ani produkty z nich 

nevstúpia do ľudského potravinového 

reťazca, iba žeby: 

2. Klinické skúšanie sa schváli za 

podmienky, že zvieratá určené na výrobu 

potravín použité pri predmetnom 

klinickom skúšaní ani produkty z nich 

nevstúpia do ľudského potravinového 

reťazca. 

a) skúšaný liek bol veterinárnym liekom 

povoleným pre druhy určené na výrobu 

potravín použité pri klinickom skúšaní a 

bola dodržaná ochranná lehota stanovená 

v súhrne charakteristických vlastností 

lieku; alebo 

 

b) skúšaný liek bol veterinárnym liekom 

povoleným pre iné cieľové druhy ako 

druhy určené na výrobu potravín použité 

pri klinickom skúšaní a bola dodržaná 

ochranná lehota stanovená v súlade s 

článkom 117. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. S primeraným zreteľom na zdravie a 

dobré životné podmienky zvierat by sa 

v rámci klinických skúšok mali poskytnúť 

stimuly na testovanie alternatívnych 

metód na boj a prevenciu infekčných 

chorôb, ako je využitie bakteriofágov, 

ktoré bráni vzniku antimikrobiálnej 

rezistencie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Liečba bakteriofágmi je metódou, ktorou sa prirodzene bojuje proti baktériám a ktorá nevedie 

k vzniku antimikrobiálnej rezistencie, pričom by mohla mať tú istú výhodu, pokiaľ ide o 

zdravie zvierat. Treba stimulovať ďalší vývoj a štúdie. 
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7.3.2016 A8-0046/317 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 98 – písmeno c a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) dodržiavať pravidlá správnej výrobnej 

praxe v oblasti liekov zavedené v Únii 

a ako vstupné suroviny používať len 

účinné látky, ktoré boli vyrobené v súlade 

s normami v oblasti dobrých životných 

podmienok zvierat stanovenými v Únii, 

ako aj pravidlami správnej výrobnej praxe 

v oblasti vstupných surovín zavedenými 

v Únii; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Pozmeňujúci návrh  318 

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

v mene skupiny EFDD 

Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) 14 rokov pri antimikrobiálnych 

veterinárnych liekoch pre hovädzí dobytok, 

ovce, ošípané, kurčatá, psy a mačky s 

obsahom antimikrobiálnej účinnej látky, 

ktorá nebola účinnou látkou veterinárneho 

lieku povoleného v Únii v deň predloženia 

žiadosti; 

b) 10 rokov pri antimikrobiálnych 

veterinárnych liekoch pre hovädzí dobytok, 

ovce, ošípané, kurčatá, lososy, psy a mačky 

s obsahom antimikrobiálnej účinnej látky, 

ktorá nebola účinnou látkou veterinárneho 

lieku povoleného v Únii v deň predloženia 

žiadosti; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je obmedziť dĺžku trvania ochrany technickej dokumentácie 

veterinárnych liekov, aby sa umožnil vstup generík na trh, a tak sa zlepšila všeobecná a 

cenová dostupnosť liekov (cenovou kontrolou) pre zvieratá v EÚ.  

 

 


