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Tarkistus  41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Johdanto-osan 1 viite 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

– ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 

artiklan 2 kohdan sekä 43 artiklan ja 

168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden 

mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0143/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

294 artiklan 2 kohdan sekä 43 artiklan 

2 kohdan ja 168 artiklan 4 kohdan 

b alakohdan, joiden mukaisesti komissio 

on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0143/2014), 

Or. en 

Perustelu 

Ehdotuksen oikeusperusta on 43 artiklan 2 kohta, jonka mukaan silloin, kun on kyse yhteisen 

maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamista varten tarvittavasta lainsäädännöstä, 

noudatetaan tavallista lainsäätämisjärjestystä. 

Tarkistus  42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Kotieläintuotannolla on erittäin tärkeä 

asema unionin maataloudessa. Lääkerehua 

koskevilla säännöillä on merkittävä 

vaikutus eläintenpitoon ja eläinten 

kasvattamiseen, muut kuin 

elintarviketuotantoeläimet mukaan 

luettuina, sekä eläinperäisten tuotteiden 

tuotantoon. 

(2) Kotieläintuotannolla sekä eläinten 

terveydellä ja hyvinvoinnilla on erittäin 

tärkeä asema unionin maataloudessa. 

Lääkerehua koskevilla säännöillä on 

merkittävä vaikutus eläintenpitoon ja 

eläinten kasvattamiseen, muut kuin 

elintarviketuotantoeläimet mukaan 

luettuina, sekä eläinperäisten tuotteiden 

tuotantoon. 

Or. en 
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Tarkistus  43 

John Stuart Agnew 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 

vapaasti asettaa kaikille alueelleen 

soveltuville eläimille tarkoitetun 

lääkerehun valmistusta, markkinoille 

saattamista ja käyttöä koskevia sääntöjä. 

Tästä syystä neuvoston 

direktiivi 90/167/ETY olisi kumottava. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden maatalousjärjestelmien, rehunvalmistuslaitosten, lemmikkieläinten omistajien 

ja eläinlääkäripalvelujen monimuotoisuuden vuoksi unionin tasolla ei ole mahdollista 

koordinoida riittävästi oikeudenmukaisia sääntöjä, jotka koskevat lääkerehun valmistusta, 

markkinoille saattamista ja käyttöä, ja näin ollen tämän tehtävän olisi kuuluttava 

jäsenvaltioille. 

 

Tarkistus  44 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Erityisesti mikrobilääkkeillä 

toteutettavan lääkehoidon ei pitäisi 

milloinkaan korvata eläintenhoitoon, 

bioturvallisuuteen ja hallintoon liittyviä 

hyviä käytäntöjä. 

Or. en 
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Tarkistus  45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Rehun yhtenä tyyppinä lääkerehu 

kuuluu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/20056, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 767/20097, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1831/20038 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2002/32/EY9 

soveltamisalaan. Olisi vahvistettava 

lääkerehuun ja välituotteisiin sovellettavat 

erityissäännökset, jotka koskevat 

toimitiloja ja laitteistoja, henkilöstöä, 

valmistuksen laadunvarmistusta, 

varastointia ja kuljetusta, kirjaamista, 

valituksia, tuotteiden vetämistä 

markkinoilta, vaara-analyysin ja kriittisten 

valvontapisteiden järjestelmän (HACCP-

järjestelmä) periaatteisiin perustuvien 

menettelyjen soveltamista sekä merkintöjä. 

(6) Rehun tyyppeinä lääkerehu ja 

välituotteet kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 183/20056, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/20097, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1831/20038 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2002/32/EY9 soveltamisalaan. 

Olisi vahvistettava lääkerehuun ja 

välituotteisiin sovellettavat 

erityissäännökset, jotka koskevat 

toimitiloja ja laitteistoja, henkilöstöä, 

valmistuksen laadunvarmistusta, 

varastointia ja kuljetusta, kirjaamista, 

valituksia, tuotteiden vetämistä 

markkinoilta, vaara-analyysin ja kriittisten 

valvontapisteiden järjestelmän (HACCP-

järjestelmä) periaatteisiin perustuvien 

menettelyjen soveltamista sekä merkintöjä. 

__________________ __________________ 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 

12 päivänä tammikuuta 2005, 

rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 

(EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1). 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 

12 päivänä tammikuuta 2005, 

rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 

(EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1). 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 

13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun 

markkinoille saattamisesta ja käytöstä 

(EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1). 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 

13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun 

markkinoille saattamisesta ja käytöstä 

(EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1). 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 

22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten 

ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 

(EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29). 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 

22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten 

ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 

(EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/32/EY, annettu 

7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/32/EY, annettu 

7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista 
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aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 

30.5.2002, s. 10). 

aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 

30.5.2002, s. 10). 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Rehun yhtenä tyyppinä lääkerehu 

kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 183/20056, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 767/20097, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/20038 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2002/32/EY9 soveltamisalaan. 

Olisi vahvistettava lääkerehuun ja 

välituotteisiin sovellettavat 

erityissäännökset, jotka koskevat 

toimitiloja ja laitteistoja, henkilöstöä, 

valmistuksen laadunvarmistusta, 

varastointia ja kuljetusta, kirjaamista, 

valituksia, tuotteiden vetämistä 

markkinoilta, vaara-analyysin ja kriittisten 

valvontapisteiden järjestelmän (HACCP-

järjestelmä) periaatteisiin perustuvien 

menettelyjen soveltamista sekä merkintöjä. 

(6) Rehun yhtenä tyyppinä lääkerehu 

kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 183/20056, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 767/20097, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/20038 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2002/32/EY9 soveltamisalaan. 

Olisi vahvistettava lääkerehuun ja 

välituotteisiin sovellettavat 

erityissäännökset, jotka koskevat 

toimitiloja ja laitteistoja, henkilöstöä, 

eläinten hyvinvointia, valmistuksen 

laadunvarmistusta, varastointia ja 

kuljetusta, kirjaamista, valituksia, 

tuotteiden vetämistä markkinoilta, vaara-

analyysin ja kriittisten valvontapisteiden 

järjestelmän (HACCP-järjestelmä) 

periaatteisiin perustuvien menettelyjen 

soveltamista sekä merkintöjä. 

__________________ __________________ 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 

12 päivänä tammikuuta 2005, 

rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 

(EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1). 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 

12 päivänä tammikuuta 2005, 

rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 

(EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1). 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 

13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun 

markkinoille saattamisesta ja käytöstä 

(EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1). 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 

13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun 

markkinoille saattamisesta ja käytöstä 

(EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1). 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 

22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten 

ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 

(EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29). 

asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 

22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten 

ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 

(EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/32/EY, annettu 

7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista 

aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 

30.5.2002, s. 10). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/32/EY, annettu 

7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista 

aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 

30.5.2002, s. 10). 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Rehun yhtenä tyyppinä lääkerehu 

kuuluu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/20056, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 767/20097, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1831/20038 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2002/32/EY9 

soveltamisalaan. Olisi vahvistettava 

lääkerehuun ja välituotteisiin sovellettavat 

erityissäännökset, jotka koskevat 

toimitiloja ja laitteistoja, henkilöstöä, 

valmistuksen laadunvarmistusta, 

varastointia ja kuljetusta, kirjaamista, 

valituksia, tuotteiden vetämistä 

markkinoilta, vaara-analyysin ja kriittisten 

valvontapisteiden järjestelmän (HACCP-

järjestelmä) periaatteisiin perustuvien 

menettelyjen soveltamista sekä merkintöjä. 

(6) Rehun yhtenä tyyppinä lääkerehu ja 

välituotteet kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 183/20056, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 767/20097, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1831/20038 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2002/32/EY9 soveltamisalaan. 

Olisi vahvistettava lääkerehuun ja 

välituotteisiin sovellettavat 

erityissäännökset, jotka koskevat 

toimitiloja ja laitteistoja, henkilöstöä, 

valmistuksen laadunvarmistusta, 

varastointia ja kuljetusta, kirjaamista, 

valituksia, tuotteiden vetämistä 

markkinoilta, vaara-analyysin ja kriittisten 

valvontapisteiden järjestelmän (HACCP-

järjestelmä) periaatteisiin perustuvien 

menettelyjen soveltamista sekä merkintöjä. 

__________________ __________________ 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 

12 päivänä tammikuuta 2005, 

rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 

12 päivänä tammikuuta 2005, 

rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 
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(EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1). (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1). 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 

13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun 

markkinoille saattamisesta ja käytöstä 

(EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1). 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 

13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun 

markkinoille saattamisesta ja käytöstä 

(EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1). 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 

22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten 

ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 

(EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29). 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 

22 päivänä syyskuuta 2003, eläinten 

ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 

(EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/32/EY, annettu 

7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista 

aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 

30.5.2002, s. 10). 

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/32/EY, annettu 

7 päivänä toukokuuta 2002, haitallisista 

aineista eläinten rehuissa (EYVL L 140, 

30.5.2002, s. 10). 

Or. it 

Perustelu 

Tässä yhteydessä on tärkeää mainita, että sekä lääkerehu että välituotteet kuuluvat asetuksen 

(EY) N:o 183/2005 ja asetuksen (EY) N:o 767/2009 soveltamisalaan, joten niiden tulisi olla 

samojen sääntöjen mukaisia (erityisesti muun muassa jäljitettävyyden ja HACCP-

järjestelmän osalta). 

 

Tarkistus  48 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Lääkerehua tulisi valmistaa käyttäen 

ainoastaan hyväksyttyjä eläinlääkkeitä, ja 

kaikkien käytettävien yhdisteiden 

yhteensopivuus olisi varmistettava, jotta 

tuote on turvallinen ja tehokas. Lisäksi olisi 

säädettävä erityisistä eläinlääkkeiden 

lisäämistä rehuun koskevista 

lisävaatimuksista tai -ohjeista, jotta 

eläinten turvallinen ja tehokas hoito 

voidaan varmistaa. 

(9) Lääkerehua tulisi valmistaa käyttäen 

ainoastaan hyväksyttyjä eläinlääkkeitä, ja 

kaikkien käytettävien yhdisteiden 

yhteensopivuus olisi varmistettava, jotta 

tuote on turvallinen ja tehokas. Lisäksi olisi 

säädettävä erityisistä eläinlääkkeiden 

lisäämistä rehuun koskevista 

lisävaatimuksista tai -ohjeista, jotta 

eläinten turvallinen ja tehokas hoito 

voidaan varmistaa. Asetettujen 

annostusten olisi perustuttava 



 

AM\1066386FI.doc 9/153 PE560.826v01-00 

 FI 

lähtökohtaisesti laitoksen 

keskimääräiseen tarpeeseen. 

Pienimuotoisen maatalouden 

erityispiirteiden huomioon ottamiseksi ja 

parhaan mahdollisen hoidon ja 

saatavuuden mahdollistamiseksi 

varsinkin pienille tai syrjäisille maatiloille 

olisi voitava säilyttää jo vakiintuneet 

valvontajärjestelmät, mikäli on 

varmistettu, että lääkerehun 

määrääminen, valmistus ja käyttö 

tapahtuvat eläinlääkärin ohjeiden 

mukaan ja valvonnassa ja ulkoisen 

prosessivalvonnan alaisuudessa. 

Or. de 

 

Tarkistus  49 

Norbert Erdős 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Lääkerehua tulisi valmistaa käyttäen 

ainoastaan hyväksyttyjä eläinlääkkeitä, ja 

kaikkien käytettävien yhdisteiden 

yhteensopivuus olisi varmistettava, jotta 

tuote on turvallinen ja tehokas. Lisäksi olisi 

säädettävä erityisistä eläinlääkkeiden 

lisäämistä rehuun koskevista 

lisävaatimuksista tai -ohjeista, jotta 

eläinten turvallinen ja tehokas hoito 

voidaan varmistaa. 

(9) Lääkerehua tulisi valmistaa käyttäen 

ainoastaan hyväksyttyjä eläinlääkkeitä, ja 

kaikkien käytettävien yhdisteiden 

yhteensopivuus olisi varmistettava, jotta 

tuote on turvallinen ja tehokas. 

Eläinlääkkeiden hyväksynnän haltija on 

vastuussa yhteensopivuuden arvioinnista. 
Lisäksi olisi säädettävä erityisistä 

eläinlääkkeiden lisäämistä rehuun 

koskevista lisävaatimuksista tai -ohjeista, 

jotta eläinten turvallinen ja tehokas hoito 

voidaan varmistaa. 

Or. hu 

Perustelu 

Mielestäni on mahdotonta hyväksyä, että rehualan toimija olisi vastuussa eläinlääkkeiden ja 

rehujen yhteensopivuuden arvioinnista. Vastuu on kohdistettava eläinlääkkeiden hyväksynnän 

haltijaan. 
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Tarkistus  50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Lääkerehun 

vaikuttavien aineiden jäämien siirtymistä 

muuhun kuin kohderehuun olisi vältettävä 

tai se olisi pidettävä mahdollisimman 

vähäisenä. Eläinten terveyden, ihmisten 

terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 

lääkerehujen sisältämien vaikuttavien 

aineiden jäämien siirtymiselle olisi 

vahvistettava enimmäismäärät, jotka 

perustuvat Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset raja-

arvot ottaen huomioon väistämätön 

jäämien siirtyminen ja kyseessä olevien 

vaikuttavien aineiden aiheuttama riski. 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Lääkerehun 

vaikuttavien aineiden jäämien siirtyminen 

muuhun kuin kohderehuun olisi estettävä 

eläinten terveyden, ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelemiseksi. 

Or. en 
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Tarkistus  51 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Lääkerehun 

vaikuttavien aineiden jäämien siirtymistä 

muuhun kuin kohderehuun olisi vältettävä 

tai se olisi pidettävä mahdollisimman 

vähäisenä. Eläinten terveyden, ihmisten 

terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 

lääkerehujen sisältämien vaikuttavien 

aineiden jäämien siirtymiselle olisi 

vahvistettava enimmäismäärät, jotka 

perustuvat Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset raja-

arvot ottaen huomioon väistämätön 

jäämien siirtyminen ja kyseessä olevien 

vaikuttavien aineiden aiheuttama riski. 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Lääkerehun 

vaikuttavien aineiden jäämien siirtymistä 

muuhun kuin kohderehuun olisi vältettävä 

tai se olisi pidettävä mahdollisimman 

vähäisenä. Eläinten terveyden, ihmisten 

terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 

muun kuin kohderehun sisältämien 

vaikuttavien aineiden jäämille olisi 

vahvistettava enimmäismäärät, jotka 

perustuvat Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tällä välin tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset 

enimmäisrajat peruslähestymistavan 

mukaisesti ottaen huomioon väistämätön 

jäämien siirtyminen ja kyseessä olevien 

vaikuttavien aineiden aiheuttama riski. 

Or. it 
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Tarkistus  52 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Lääkerehun 

vaikuttavien aineiden jäämien siirtymistä 

muuhun kuin kohderehuun olisi vältettävä 

tai se olisi pidettävä mahdollisimman 

vähäisenä. Eläinten terveyden, ihmisten 

terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 

lääkerehujen sisältämien vaikuttavien 

aineiden jäämien siirtymiselle olisi 

vahvistettava enimmäismäärät, jotka 

perustuvat Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset raja-

arvot ottaen huomioon väistämätön 

jäämien siirtyminen ja kyseessä olevien 

vaikuttavien aineiden aiheuttama riski. 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Lääkerehun 

vaikuttavien aineiden jäämien siirtymistä 

muuhun kuin kohderehuun olisi vältettävä 

tai se olisi pidettävä mahdollisimman 

vähäisenä. Eläinten terveyden, ihmisten 

terveyden ja ympäristön suojelemiseksi 

muiden kuin kohderehujen sisältämien 

vaikuttavien aineiden jäämien 

siirtymismäärille olisi vahvistettava 

enimmäisrajat, jotka perustuvat Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tällä välin tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset 

enimmäisrajat ottaen huomioon 

väistämätön jäämien siirtyminen ja 

kyseessä olevien vaikuttavien aineiden 

aiheuttama riski. 

Or. en 
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Tarkistus  53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Lääkerehun 

vaikuttavien aineiden jäämien siirtymistä 

muuhun kuin kohderehuun olisi 

vältettävä tai se olisi pidettävä 

mahdollisimman vähäisenä. Eläinten 

terveyden, ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelemiseksi lääkerehujen 

sisältämien vaikuttavien aineiden jäämien 

siirtymiselle olisi vahvistettava 

enimmäismäärät, jotka perustuvat 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset raja-

arvot ottaen huomioon väistämätön 

jäämien siirtyminen ja kyseessä olevien 

vaikuttavien aineiden aiheuttama riski. 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Muun kuin 

kohderehun vaikuttavien aineiden jäämien 

siirtyminen olisi pidettävä 

mahdollisimman vähäisenä. Eläinten 

terveyden, ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelemiseksi lääkerehujen 

sisältämien vaikuttavien aineiden jäämien 

määrälle olisi vahvistettava 

enimmäisrajat, jotka perustuvat Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset raja-

arvot ottaen huomioon väistämätön 

jäämien siirtyminen ja kyseessä olevien 

vaikuttavien aineiden aiheuttama riski. 

Or. en 
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Tarkistus  54 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Lääkerehun 

vaikuttavien aineiden jäämien siirtymistä 

muuhun kuin kohderehuun olisi 

vältettävä tai se olisi pidettävä 

mahdollisimman vähäisenä. Eläinten 

terveyden, ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelemiseksi lääkerehujen 

sisältämien vaikuttavien aineiden jäämien 

siirtymiselle olisi vahvistettava 

enimmäismäärät, jotka perustuvat 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset raja-

arvot ottaen huomioon väistämätön 

jäämien siirtyminen ja kyseessä olevien 

vaikuttavien aineiden aiheuttama riski. 

(12) Jäämien siirtymistä valmistuserästä 

toiseen saattaa esiintyä rehun valmistuksen, 

käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen 

aikana, jos eri ainesosia sisältäville rehuille 

käytetään samoja valmistus- ja 

käsittelylaitteita, varastointitiloja tai 

kuljetusvälineitä. Tämän asetuksen 

soveltamiseksi käsitettä ”jäämien 

siirtyminen” käytetään ilmaisemaan 

lääkerehun sisältämän vaikuttavan aineen 

jäämien siirtymistä muuhun kuin 

kohderehuun, kun taas termin 

”ristikontaminaatio” katsotaan tarkoittavan 

saastumista, joka aiheutuu jäämien tai 

minkä tahansa tahattoman aineen 

siirtymisestä rehuun. Jäämien siirtymistä 

olisi vältettävä tai sitä olisi vähennettävä 

ehdottomaan minimiin. Eläinten 

terveyden, ihmisten terveyden ja 

ympäristön suojelemiseksi lääkerehujen 

sisältämien vaikuttavien aineiden jäämien 

siirtymiselle olisi vahvistettava 

enimmäismäärät, jotka perustuvat 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteelliseen riskinarviointiin ja joissa 

otetaan huomioon hyvät tuotantotavat ja 

ALARA-periaate (niin pieni kuin on 

kohtuudella mahdollista). Tässä 

asetuksessa olisi vahvistettava yleiset raja-

arvot ottaen huomioon väistämätön 

jäämien siirtyminen ja kyseessä olevien 

vaikuttavien aineiden aiheuttama riski. 

Or. en 
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Tarkistus  55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Lääkerehun merkintöjen olisi oltava 

asetuksessa (EY) N:o 767/2009 säädettyjen 

yleisten periaatteiden mukaisia, ja niihin 

olisi sovellettava erityisiä 

merkintävaatimuksia, jotta käyttäjälle 

voidaan antaa lääkerehun oikean 

annostelun edellyttämät tiedot. Niin ikään 

olisi vahvistettava eläinlääkkeen merkityn 

sisällön enimmäispoikkeamat todellisesta 

sisällöstä. 

(13) Lääkerehun merkintöjen olisi oltava 

asetuksessa (EY) N:o 767/2009 säädettyjen 

yleisten periaatteiden mukaisia, ja niihin 

olisi sovellettava erityisiä 

merkintävaatimuksia, jotta käyttäjälle 

voidaan antaa lääkerehun oikean 

annostelun edellyttämät tiedot. Olisi 

kiellettävä eläinlääkkeen merkityn sisällön 

poikkeamat todellisesta sisällöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Lääkerehun merkintöjen olisi oltava 

asetuksessa (EY) N:o 767/2009 säädettyjen 

yleisten periaatteiden mukaisia, ja niihin 

olisi sovellettava erityisiä 

merkintävaatimuksia, jotta käyttäjälle 

voidaan antaa lääkerehun oikean 

annostelun edellyttämät tiedot. Niin ikään 

olisi vahvistettava eläinlääkkeen merkityn 

sisällön enimmäispoikkeamat todellisesta 

sisällöstä. 

(13) Lääkerehun merkintöjen olisi oltava 

asetuksessa (EY) N:o 767/2009 säädettyjen 

yleisten periaatteiden mukaisia, niihin olisi 

sovellettava erityisiä merkintävaatimuksia 

ja niiden olisi sisällettävä tiivistä, selkeää 

ja helposti ymmärrettävää tietoa, jotta 

loppukäyttäjälle voidaan antaa lääkerehun 

oikean annostelun edellyttämät tiedot. Niin 

ikään olisi vahvistettava eläinlääkkeen 

merkityn sisällön enimmäispoikkeamat 

todellisesta sisällöstä. 

Or. ro 

 

Tarkistus  57 

Norbert Erdős 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Lääkerehu olisi pidettävä kaupan 

suljetuissa säiliöissä turvallisuussyistä ja 

käyttäjän etujen suojaamiseksi. 

Poistetaan. 

Or. hu 

Perustelu 

Pakkausten osalta asetusluonnoksessa on ristiriita johdanto-osan tämän kappaleen ja 

10 artiklan välillä; suosittelen näin ollen johdanto-osan kappaleen poistamista. 

 

Tarkistus  58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Lääkerehu olisi pidettävä kaupan 

suljetuissa säiliöissä turvallisuussyistä ja 

käyttäjän etujen suojaamiseksi. 

(14) Lääkerehu olisi pidettävä kaupan 

suljetuissa säiliöissä turvallisuussyistä ja 

käyttäjän etujen suojaamiseksi. 

Tarkoituksenmukaisista poikkeuksista 

olisi kuitenkin säädettävä silloin, kun 

kyseisen vaatimuksen soveltaminen ei ole 

välttämätöntä ihmisten tai eläinten 

terveyden tai kuluttajien etujen 

suojelemiseksi ja kun soveltamisesta 

aiheutuisi tarpeetonta hallinnollista ja 

teknistä rasitetta. 

Or. en 

Perustelu 

Rehukuljetuksista annetussa asetuksessa (EY) N:o 767/2009 olevan 23 artiklan mukaiset 

poikkeukset olisi sisällytettävä tähän asetukseen, jotta varmistetaan yhtenevyys joissakin 

jäsenvaltioissa noudatettaviin lääkerehun kuljetusjärjestelyihin nähden. 
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Tarkistus  59 

Ulrike Müller 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 

hyväksyttävä rehualan toimijat, jotka 

valmistavat – riippumatta sitä toimivatko 

nämä rehutehtaassa, erityisvarustetun 

myllyauton avulla tai tilalla – varastoivat, 

kuljettavat tai saattavat markkinoille 

lääkerehua ja välituotteita, 

asetuksessa (EY) N:o 183/2005 säädetyn 

hyväksyntäjärjestelmän mukaisesti sekä 

rehun turvallisuuden että tuotteiden 

jäljitettävyyden varmistamiseksi. Olisi 

säädettävä siirtymämenettelystä, jota 

sovelletaan direktiivin 90/167/ETY 

mukaisesti jo hyväksyttyihin laitoksiin. 

(16) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 

hyväksyttävä rehualan toimijat, jotka 

valmistavat – riippumatta sitä toimivatko 

nämä rehutehtaassa, erityisvarustetun 

myllyauton avulla tai tilalla – varastoivat, 

kuljettavat tai saattavat markkinoille 

lääkerehua ja välituotteita, 

asetuksessa (EY) N:o 183/2005 säädetyn 

hyväksyntäjärjestelmän mukaisesti sekä 

rehun turvallisuuden että tuotteiden 

jäljitettävyyden varmistamiseksi. Olisi 

säädettävä siirtymämenettelystä, jota 

sovelletaan direktiivin 90/167/ETY 

mukaisesti jo hyväksyttyihin laitoksiin. 

Hyväksyntää ei pitäisi vaatia tiloilta, jotka 

antavat eläimille lääkkeitä suun kautta 

rehussa. 

Or. de 

Perustelu 

Hyväksyntä maanviljelijöille rehualan toimijoina on kohtuutonta eikä edes välttämätöntä. 

Vaadittavan ajan ja kustannusten takia alkutuottajien rekisteröinnin olisi riitettävä kuten 

tähänkin asti. 

 

Tarkistus  60 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 

hyväksyttävä rehualan toimijat, jotka 

valmistavat – riippumatta sitä toimivatko 

nämä rehutehtaassa, erityisvarustetun 

(16) Toimivaltaisen viranomaisen olisi 

hyväksyttävä rehualan toimijat, jotka 

valmistavat – riippumatta sitä toimivatko 

nämä rehutehtaassa, erityisvarustetun 
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myllyauton avulla tai tilalla – varastoivat, 

kuljettavat tai saattavat markkinoille 

lääkerehua ja välituotteita, 

asetuksessa (EY) N:o 183/2005 säädetyn 

hyväksyntäjärjestelmän mukaisesti sekä 

rehun turvallisuuden että tuotteiden 

jäljitettävyyden varmistamiseksi. Olisi 

säädettävä siirtymämenettelystä, jota 

sovelletaan direktiivin 90/167/ETY 

mukaisesti jo hyväksyttyihin laitoksiin. 

myllyauton avulla tai tilalla – varastoivat, 

kuljettavat tai saattavat markkinoille 

lääkerehua ja välituotteita, 

asetuksessa (EY) N:o 183/2005 säädetyn 

hyväksyntäjärjestelmän mukaisesti sekä 

rehun turvallisuuden että tuotteiden 

jäljitettävyyden varmistamiseksi. Olisi 

säädettävä siirtymämenettelystä, jota 

sovelletaan direktiivin 90/167/ETY 

mukaisesti jo hyväksyttyihin laitoksiin. 

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisessa 

hyväksynnässä ja rekisteröinnissä olisi 

otettava huomioon alkutuotannon 

erityispiirteet, jotta erityisesti pienille ja 

syrjäisille maatiloille mahdollistetaan 

paras mahdollinen eläinlääkärien hoito ja 

saatavuus lääkerehun muodossa. 

Or. de 

 

Tarkistus  61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu hoidettavien eläinten tutkimisen 

jälkeen. Mahdollisuutta valmistaa 

lääkerehua ennen eläinlääkemääräyksen 

esittämistä valmistajalle ei kuitenkaan 

pitäisi sulkea pois. 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu hoidettavien eläinten tutkimisen 

jälkeen. 

Or. pt 

 

Tarkistus  62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu hoidettavien eläinten tutkimisen 

jälkeen. Mahdollisuutta valmistaa 

lääkerehua ennen eläinlääkemääräyksen 

esittämistä valmistajalle ei kuitenkaan 

pitäisi sulkea pois. 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu hoidettavien eläinten tutkimisen 

jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu hoidettavien eläinten tutkimisen 

jälkeen. Mahdollisuutta valmistaa 

lääkerehua ennen eläinlääkemääräyksen 

esittämistä valmistajalle ei kuitenkaan 

pitäisi sulkea pois. 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys. 

Mahdollisuutta valmistaa lääkerehua ennen 

eläinlääkemääräyksen esittämistä 

valmistajalle ei kuitenkaan pitäisi sulkea 

pois. 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Daniel Buda 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 
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toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu hoidettavien eläinten tutkimisen 

jälkeen. Mahdollisuutta valmistaa 

lääkerehua ennen eläinlääkemääräyksen 

esittämistä valmistajalle ei kuitenkaan 

pitäisi sulkea pois. 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu tutkimisen ja eläinlääketieteellisen 

diagnoosin laatimisen tai hoidettavien 

eläinten säännöllisen terveystarkastuksen 

jälkeen. Mahdollisuutta valmistaa 

lääkerehua ennen eläinlääkemääräyksen 

esittämistä valmistajalle ei kuitenkaan 

pitäisi sulkea pois. 

Or. ro 

 

Tarkistus  65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu hoidettavien eläinten tutkimisen 

jälkeen. Mahdollisuutta valmistaa 

lääkerehua ennen eläinlääkemääräyksen 

esittämistä valmistajalle ei kuitenkaan 

pitäisi sulkea pois. 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu eläinten tutkimisen ja diagnoosin 

tekemisen jälkeen, tai jos eläinlääkärillä 

on omakohtaista tietoa eläimen tilasta. 

Kirjallinen tai sähköinen 

eläinlääkemääräys tarvitaan aina, kun 

lääkkeen jakelusta vastaa kuka tahansa 

muu kuin eläinlääkäri. Mahdollisuutta 

valmistaa lääkerehua ennen 

eläinlääkemääräyksen esittämistä 

valmistajalle ei kuitenkaan pitäisi sulkea 

pois. 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva eläinlääkemääräys, joka on 

annettu hoidettavien eläinten tutkimisen 

jälkeen. Mahdollisuutta valmistaa 

lääkerehua ennen eläinlääkemääräyksen 

esittämistä valmistajalle ei kuitenkaan 

pitäisi sulkea pois. 

(17) Jotta lääkerehun turvallinen käyttö 

voitaisiin varmistaa, sitä pitäisi voida 

toimittaa ja käyttää ainoastaan esitettäessä 

voimassa oleva kirjallinen tai sähköinen 

eläinlääkemääräys, jonka eläinlääkäri tai 

muu ammattihenkilö, jolla on tähän 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön 

mukainen kelpoisuus, on antanut 

rajallista ajanjaksoa varten hoidettavien 

eläinten tutkimisen ja diagnosoinnin 

jälkeen. Mahdollisuutta valmistaa 

lääkerehua ennen eläinlääkemääräyksen 

esittämistä valmistajalle ei kuitenkaan 

pitäisi sulkea pois. 

Or. en 

 

Tarkistus  67 
Julie Girling, James Nicholson 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Sen varmistamiseksi, että 

jakelulinjoja ja eläinlääkkeiden saataville 

asettamista ei rajoiteta, jäsenvaltiossa 

mahdollisesti toimiva, lain nojalla 

määritelty ja ammatillisesti pätevä 

eläinlääkintäalan neuvonantaja voi jatkaa 

tiettyjen eläinlääkkeiden määräämistä ja 

saataville asettamista. 

Or. en 

Perustelu 

Asianmukaisten kansallisten viranomaisten olisi määritettävä henkilöt, joilla on lupa määrätä 

tiettyjä eläinlääkkeitä. Niitä, joilla on asianmukainen pätevyys ja jotka ovat 

asuinjäsenvaltionsa tunnustamia, ei kielletä määräämästä ja asettamasta saataville tiettyjä 

eläinlääkkeitä. 



 

PE560.826v01-00 22/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

 

Tarkistus  68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

lääkerehua käytetään 

elintarviketuotantoeläimillä erityisen 

varovaisesti ja varmistetaan siten 

kansanterveyden suojelun korkea taso, olisi 

säädettävä erityisistä lääkemääräyksen 

käyttöä ja voimassaoloa, varoajan 

noudattamista ja eläintenpitäjän kirjanpitoa 

koskevista vaatimuksista. 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

lääkerehua käytetään 

elintarviketuotantoeläimillä ja muilla kuin 

elintarviketuotantoeläimillä erityisen 

varovaisesti, millä tarkoitetaan 

asianmukaista lääkkeiden käyttöä 

lääkemääräystä noudattaen, ja 

varmistetaan siten kansanterveyden 

suojelun korkea taso, olisi säädettävä 

erityisistä lääkemääräyksen käyttöä ja 

voimassaoloa, varoajan noudattamista ja 

eläintenpitäjän kirjanpitoa koskevista 

vaatimuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

lääkerehua käytetään 

elintarviketuotantoeläimillä erityisen 

varovaisesti ja varmistetaan siten 

kansanterveyden suojelun korkea taso, olisi 

säädettävä erityisistä lääkemääräyksen 

käyttöä ja voimassaoloa, varoajan 

noudattamista ja eläintenpitäjän kirjanpitoa 

koskevista vaatimuksista. 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

lääkerehua käytetään 

elintarviketuotantoeläimillä erityisen 

varovaisesti ja varmistetaan siten eläinten 

terveyden ja kansanterveyden suojelun 

korkea taso, eläinten terveys mukaan 

lukien, olisi säädettävä erityisistä 

lääkemääräyksen käyttöä ja voimassaoloa, 

varoajan noudattamista ja eläintenpitäjän 

kirjanpitoa koskevista vaatimuksista. 

Or. en 
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Tarkistus  70 

Daniel Buda 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

lääkerehua käytetään 

elintarviketuotantoeläimillä erityisen 

varovaisesti ja varmistetaan siten 

kansanterveyden suojelun korkea taso, olisi 

säädettävä erityisistä lääkemääräyksen 

käyttöä ja voimassaoloa, varoajan 

noudattamista ja eläintenpitäjän kirjanpitoa 

koskevista vaatimuksista. 

(18) Jotta voidaan varmistaa, että 

lääkerehua käytetään eläimillä erityisen 

varovaisesti ja varmistetaan siten 

kansanterveyden suojelun korkea taso, olisi 

säädettävä erityisistä lääkemääräyksen 

käyttöä ja voimassaoloa, varoajan 

noudattamista ja eläintenpitäjän kirjanpitoa 

koskevista vaatimuksista. 

Or. ro 

 

Tarkistus  71 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 
elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista toteuttaa toimenpiteitä 

mikrobilääkkeiden, erityisesti 

antibioottien, kokonaiskäytön 

vähentämiseksi 

elintarviketuotantoeläimillä. 

 Mikrobilääkkeiden käyttö lääkerehussa 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen olisi kiellettävä. 

Mikrobilääkkeiden, erityisesti 

antibioottien, käyttö lääkerehussa ennen 

sairauden diagnosoimista tai kliinisten 

oireiden ilmenemistä olisi sallittava 
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ainoastaan hyvin poikkeuksellisissa 

oloissa ja lääkemääräyksen antaneen 

henkilön epidemiologiseen ja kliiniseen 

tietämykseen perustuvan 

lääkemääräyksen mukaisesti. Niitä ei saa 

koskaan käyttää rutiininomaisesti eikä 

kompensoimaan puutteellisia hygienia- 

tai hoito-olosuhteita. 

Or. en 

Perustelu 

Lääkerehu on vain yksi keino antaa eläinlääkkeitä, ja mikrobilääkkeitä sisältävän lääkerehun 

käytön rajoittaminen ei riitä poistamaan kansanterveydellistä kokonaisriskiä, jonka 

mikrobilääkeresistenssi aiheuttaa käytettäessä eri antotapoja. Mikrobilääkkeiden käyttö 

suorituskyvyn lisäämisen on jo kielletty, ja niiden käyttö taudinehkäisyyn pitäisi sallia vain 

poikkeuksellisissa oloissa lääkemääräyksen antaneen henkilön ohjeiden perusteella. 

 

Tarkistus  72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn, lukuun ottamatta 

tilanteita, joissa tällaista lääkitystä 

tarvitaan eläintautien puhkeamisen 

ehkäisemiseksi, eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

Or. ro 
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Tarkistus  73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. 

Mikrobilääkkeitä sisältävää lääkerehua ei 

saisi käyttää elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn, ellei tällaista käyttöä ole 

sallittu [eläinlääkkeistä annetun] 

asetuksen (EU) N:o .../2015 mukaisesti. 

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaista 

antibioottien käyttökieltoa 

kasvunedistäjinä on noudatettava tiukasti. 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

eläimiin. Eläimille tarkoitettuja 

mikrobilääkkeitä sisältävää lääkerehua 

käyttäen toteutettavaa joukkolääkintää ei 

pitäisi käyttää kuin perustelluissa 

tapauksissa, joissa yksilökohtainen hoito 

ei onnistu. Etenkään ei pitäisi sallia 

mikrobilääkkeitä sisältävän lääkerehun 

käyttöä taudinehkäisyyn (profylaktisesti) 

eikä eläinten suorituskyvyn lisäämiseen. 



 

PE560.826v01-00 26/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

Or. en 

Perustelu 

Lääkerehua käytetään usein eläinryhmien hoitoon. Olisi aina harkittava yksilökohtaista 

hoitoa ennen eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä sisältävän lääkerehun käyttöä. 

 

Tarkistus  75 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttöä. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä eläinten 

suorituskyvyn lisäämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttöä. Etenkään 

antibioottien ennalta ehkäisevää käyttöä 

ei pitäisi sallia. 
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lisäämiseen. 

Or. en 

Perustelu 

Mikrobilääkkeitä sisältävän lääkerehun käytön rajoittaminen on tärkeää kaikkien eläinten 

kohdalla eikä ainoastaan elintarviketuotantoeläinten. Ilmaisu ”käyttö taudinehkäisyyn" on 

korvattu täsmällisemmällä termillä. 

 

Tarkistus  77 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Ihmisten 

terveyden kannalta ratkaisevan tärkeitä 

mikrobilääkkeitä ei pitäisi käyttää 

lainkaan. Etenkään ei pitäisi sallia niin 

sanottua lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä mikrobilääkkeiden 

käyttöä elintarviketuotantoeläinten 

suorituskyvyn lisäämiseen. 

Or. en 

Perustelu 

Ihmisten kannalta ratkaisevan tärkeät mikrobilääkkeet pitäisi varata ihmisille. WHO on 

laatinut luettelon näistä mikrobilääkkeistä, jotka ovat ihmisen terveyden kannalta ratkaisevan 

tärkeitä. Lisäksi ”käyttö taudinehkäisyyn” on epämääräinen termi, jota on helppo tulkita 

väärin. Otamme muissa tarkistuksissa käyttöön termin ”ehkäisevät toimenpiteet”, joilla 

ensisijaisesti vähennetään mikrobilääkkeiden käytön tarvetta, joten haluamme erottaa 

toisistaan mikrobilääkkeiden ennalta ehkäisevän käytön ja toimenpiteet, joilla ehkäistään 

niiden käyttöä. 
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Tarkistus  78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeiden 

käyttö eläimiin. Lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn tai 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen ei pitäisi sallia. Komission 

olisi edistettävä innovointia 

ravintoratkaisujen kehittämisessä eläinten 

hyvinvoinnin varmistamiseksi niin, että 

sen seurauksena eläinlääkinnällisen 

hoidon, erityisesti mikrobilääkkeiden, 

tarve vähenisi.  

Or. en 

 

Tarkistus  79 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

eläimiin. Antibioottien käyttö 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen kiellettiin jo vuonna 2006. 

Myöskään mikrobilääkkeitä sisältävän 

lääkerehun rutiininomaista ennalta 

ehkäisevää käyttöä ei pitäisi sallia.  

Or. it 
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Tarkistus  80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Etenkään ei 

pitäisi sallia lääkerehun käyttöä 

taudinehkäisyyn eikä 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

(19) Kun otetaan huomioon 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttama 

vakava riski kansanterveydelle, on 

aiheellista rajoittaa mikrobilääkkeitä 

sisältävän lääkerehun käyttö ainoastaan 

elintarviketuotantoeläimiin. Olisi 

kiellettävä lääkerehun käyttö 

taudinehkäisyyn ja 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) Metafylaksiaa ei pitäisi sallia 

sikojen ja lehmien kaltaisten isojen 

eläinten kohdalla, koska niitä olisi 

hoidettava yksilökohtaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (19 b) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 

mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2006 

annettua kieltoa käyttää antibiootteja 

kasvunedistäjinä olisi noudatettava 

tiukasti ja se olisi pantava 

asianmukaisesti täytäntöön. 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 c) Ennen hoitoa mikrobilääkkeillä 

olisi toteutettava vaihtoehtoisia 

toimenpiteitä, joilla ehkäistään 

yksittäisissä eläimissä diagnosoitujen 

tautien leviäminen kokonaisiin 

eläinryhmiin esimerkiksi erottamalla 

eläin fyysisesti ryhmästä tai kasvattamalla 

eläimiä pienemmissä ryhmissä. 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Olisi otettava käyttöön 

käyttämättömien tai vanhentuneiden 

tuotteiden keruujärjestelmä, jotta voidaan 

hallita tällaisten tuotteiden mahdollisesti 

(20) Olisi otettava käyttöön 

käyttämättömien tai vanhentuneiden 

tuotteiden keruujärjestelmä, jotta voidaan 

hallita tällaisten tuotteiden mahdollisesti 
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aiheuttama riski eläinten tai ihmisten 

terveydelle tai ympäristön suojelulle. 

aiheuttama riski eläinten tai ihmisten 

terveydelle tai ympäristön suojelulle. 

Keruupisteissä olisi pidettävä kirjaa 

palautetusta käyttämättömästä 

lääkerehusta, joka sisältää eläimille 

tarkoitettuja mikrobilääkkeitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Vesivarojen hallinnasta vastaavien 

toimivaltaisten viranomaisten olisi 

pidettävä vaikuttavien aineiden 

lääkemääräyksiä koskeva rekisteri ajan 

tasalla, jotta voidaan jäljittää 

ekosysteemeihin leviäviä kemiallisia 

aineita. 

Or. en 

 

Tarkistus  86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) lääkerehun ja välituotteiden valmistus, 

varastointi ja kuljetus; 

a) muille kuin elintarviketuotantoeläimille 

ja elintarviketuotantoeläimille tarkoitetun 
lääkerehun ja välituotteiden valmistus, 

varastointi ja kuljetus; 

Or. en 
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Tarkistus  87 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) lääkerehun ja välituotteiden valmistus, 

varastointi ja kuljetus; 

a) elintarviketuotantoeläimille ja muille 

kuin elintarviketuotantoeläimille 

tarkoitetun lääkerehun ja välituotteiden 

valmistus, varastointi ja kuljetus; 

Or. en 

 

Tarkistus  88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) lääkerehun ja välituotteiden saattaminen 

markkinoille, tuonti mukaan luettuna, ja 

käyttö; 

b) muille kuin elintarviketuotantoeläimille 

ja elintarviketuotantoeläimille tarkoitetun 
lääkerehun ja välituotteiden saattaminen 

markkinoille, tuonti mukaan luettuna, ja 

käyttö; 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) lääkerehun ja välituotteiden saattaminen 

markkinoille, tuonti mukaan luettuna, ja 

käyttö; 

b) lääkerehun ja välituotteiden saattaminen 

markkinoille, tuonti kolmansista maista 

mukaan luettuna, ja käyttö; 

Or. en 
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Tarkistus  90 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) lääkerehun ja välituotteiden saattaminen 

markkinoille, tuonti mukaan luettuna, ja 

käyttö; 

b) lääkerehun ja välituotteiden saattaminen 

markkinoille, tuonti kolmansista maista 

mukaan luettuna, ja käyttö; 

Or. it 

 

Tarkistus  91 

Ulrike Müller 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tätä asetusta ei sovelleta rehussa tai 

juomavedessä käytettäviksi 

hyväksyttyihin, suun kautta annettaviin 

valmiisiin lääkkeisiin eikä tällaisten 

lääkkeiden ja rehun sekoituksia, jotka 

valmistetaan eläimiä pitävällä tilalla 

välittömästi annettaviksi. 

Or. de 

Perustelu 

Suun kautta annettavia lääkkeitä koskevissa säännöksissä on säädetty riittävästi siitä, miten 

niitä on käytettävä. Se sulkee pois sekoituksen rehuun juuri ennen ruokintaa. 

 

Tarkistus  92 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tätä asetusta ei sovelleta rehun 

seassa annettavina jauheina pienten 

ryhmien lääkitystä varten tai 

juomavedessä käytettäviksi 

hyväksyttyihin, suun kautta annettaviin 

valmiisiin eläinlääkkeisiin. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää erottaa nimenomaisesti toisistaan tämän ehdotuksen soveltamisala ja eroaa 

eläinlääkkeitä koskevan ehdotuksen soveltamisalasta. Olisi määriteltävä selvästi, että 

”jauheet” (joihin on lupa ja joita on tarkoitus ruiskuttaa rehun pinnalle tai sekoittaa suoraan 

maatilalla pieneen määrään pienille eläinryhmille annettavaa rehua) eivät kuulu tämän 

asetuksen soveltamisalaan. Vastaavasti ”juomavedessä käytettävät jauheet” olisi jätettävä 

tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

 

Tarkistus  93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) ’rehun lisäaineen’ ja ’päiväannoksen’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 1831/2003 2 artiklan 2 kohdassa; 

(b) ’rehun lisäaineen’, 

’mikrobilääkkeiden’, ’antibiootin’ ja 

’päiväannoksen’ määritelmiä, jotka 

vahvistetaan asetuksen (EY) 

N:o 1831/2003 2 artiklan 2 kohdassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(c) ’elintarviketuotantoeläimen’, 

’rehuaineiden’, ’rehuseoksen’, 

’täydennysrehun’, ’kivennäisrehun’, 

’merkintöjen’, ’etiketin’, 

’vähimmäissäilyvyyden’ ja ’erän’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdassa; 

(c) ’elintarviketuotantoeläimen’, ’muun 

kuin elintarviketuotantoeläimen’, 

’turkiseläimen’, ’rehuaineiden’, 

’rehuseoksen’, ’täydennysrehun’, 

’kivennäisrehun’, ’merkintöjen’, ’etiketin’, 

’vähimmäissäilyvyyden’ ja ’erän’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdassa; 

Or. en 

Perustelu 

Muut kuin elintarviketuotantoeläimet olisi otettava mukaan, koska niiden hoidossa tarvitaan 

saman tyyppistä rehua. 

 

Tarkistus  95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) ’elintarviketuotantoeläimen’, 

’rehuaineiden’, ’rehuseoksen’, 

’täydennysrehun’, ’kivennäisrehun’, 

’merkintöjen’, ’etiketin’, 

’vähimmäissäilyvyyden’ ja ’erän’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdassa; 

(c) ’elintarviketuotantoeläimen’ ja ’muiden 

kuin elintarviketuotantoeläinten’, 

’rehuaineiden’, ’rehuseoksen’, 

’täydennysrehun’, ’kivennäisrehun’, 

’merkintöjen’, ’etiketin’, 

’vähimmäissäilyvyyden’ ja ’erän’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(c) ’elintarviketuotantoeläimen’, 

’rehuaineiden’, ’rehuseoksen’, 

’täydennysrehun’, ’kivennäisrehun’, 

’merkintöjen’, ’etiketin’, 

’vähimmäissäilyvyyden’ ja ’erän’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdassa;  

(c) ’elintarviketuotantoeläimen’, ’muun 

kuin elintarviketuotantoeläimen’, 
’rehuaineiden’, ’rehuseoksen’, 

’täydennysrehun’, ’kivennäisrehun’, 

’merkintöjen’, ’etiketin’, 

’vähimmäissäilyvyyden’ ja ’erän’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdassa;  

Or. it 

 

Tarkistus  97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) ’elintarviketuotantoeläimen’, 

’rehuaineiden’, ’rehuseoksen’, 

’täydennysrehun’, ’kivennäisrehun’, 

’merkintöjen’, ’etiketin’, 

’vähimmäissäilyvyyden’ ja ’erän’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdassa; 

(c) ’elintarviketuotantoeläimen’, ’muiden 

kuin elintarviketuotantoeläinten’, 
’rehuaineiden’, ’rehuseoksen’, 

’täydennysrehun’, ’kivennäisrehun’, 

’merkintöjen’, ’etiketin’, 

’vähimmäissäilyvyyden’ ja ’erän’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 3 artiklan 2 kohdassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) ’laitoksen’ määritelmää, joka 

vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 183/2005 

3 artiklassa; 

(d) ’laitoksen’ ja ’rehualan toimijan’ 

määritelmiä, jotka vahvistetaan asetuksen 

(EY) N:o 183/2005 3 artiklassa; 
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Or. en 

 

Tarkistus  99 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) ’eläinlääkkeen’, ’varoajan’, 

’eläinlääkkeen vahvuuden’ ja 

’eläinlääkemääräyksen’ määritelmiä, jotka 

vahvistetaan direktiivin 2001/82/EY 

1 artiklassa. 

(f) ’eläinlääkkeen’, ’varoajan’, 

’eläinlääkkeen vahvuuden’, 

’eläinlääkemääräyksen’ ja ’lääkerehua 

varten tarkoitetun premiksin’ määritelmiä, 

jotka vahvistetaan direktiivin 2001/82/EY 

1 artiklassa. 

Or. en 

Perustelu 

’Lääkerehua varten tarkoitetun premiksin’ määritelmää olisi tarkistettava, koska tämä 

lääkerehun esisekoite on eläinlääke ja asianmukainen lääkemuoto, jota saa ensisijaisesti 

käyttää lääkerehuihin sekoitettuna kaikilta osin myyntiluvan mukaisissa olosuhteissa. 

 

Tarkistus  100 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (f a) ’mikrobilääkkeiden’ ja 

’antibioottien’ määritelmiä, joka 

vahvistetaan [eläinlääkkeistä annetussa] 

asetuksessa (EU) N:o 2015/.... 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) ’lääkerehulla’ yhden tai useamman 

eläinlääkkeen tai välituotteen ja yhden tai 

useamman rehun seosta, joka on valmista 

syötettäväksi suoraan eläimille ilman 

edelleenkäsittelyä; 

(a) ’lääkerehulla’ eläinlääkkeen tai 

välituotteen ja yhden tai useamman rehun 

seosta, joka on valmista syötettäväksi 

suoraan eläimille ilman edelleenkäsittelyä, 

seoksen lääkeosan parantavien tai 

ehkäisevien ominaisuuksien ja seoksen 

elintarvikeosan ravitsemuksellisten 

ominaisuuksien vuoksi; 

Or. fr 

Perustelu 

On välttämätöntä kirjata lääkerehun tavoitteet määritelmään direktiivin 2001/82/EY 

määritelmän perusteella, jotta voidaan tarkentaa hoitavat tai ennaltaehkäisevät ominaisuudet 

ja sen ravitsemukselliset ominaisuudet (jotka tuleva elintarvikeosasta).  

 

Tarkistus  102 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) ’lääkerehulla’ yhden tai useamman 

eläinlääkkeen tai välituotteen ja yhden tai 

useamman rehun seosta, joka on valmista 

syötettäväksi suoraan eläimille ilman 

edelleenkäsittelyä; 

(a) ’lääkerehulla’ eläinlääkkeen tai 

välituotteen ja yhden tai useamman rehun 

seosta, joka on valmista syötettäväksi 

suoraan eläimille ilman edelleenkäsittelyä, 

seoksen lääkeosan parantavien tai 

ehkäisevien ominaisuuksien ja seoksen 

elintarvikeosan ravitsemuksellisten 

ominaisuuksien vuoksi; 

Or. fr 

 

Tarkistus  103 

Nicola Caputo 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) ’lääkerehulla’ yhden tai useamman 

eläinlääkkeen tai välituotteen ja yhden tai 

useamman rehun seosta, joka on valmista 

syötettäväksi suoraan eläimille ilman 

edelleenkäsittelyä; 

(a) ’lääkerehulla’ yhden tai useamman 

tähän tarkoitukseen hyväksytyn 

eläinlääkkeen tai välituotteen ja yhden tai 

useamman rehun valmistuksen tuloksena 

syntyvää rehua, joka on valmista 

syötettäväksi suoraan eläimille ilman 

edelleenkäsittelyä; 

Or. it 

Perustelu 

Lääkerehun määritelmässä tulisi selventää lääkerehun oikeudellinen asema, eikä sitä pitäisi 

sitoa seoksen käsitteeseen, joka voi rajoittaa määritelmää liikaa. Olemassa on myös muita 

nousevia teknologioita, jotka voivat auttaa pienentämään jäämien siirtymisen riskiä. 

 

Tarkistus  104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) ’lääkerehulla’ yhden tai useamman 

eläinlääkkeen tai välituotteen ja yhden tai 

useamman rehun seosta, joka on valmista 

syötettäväksi suoraan eläimille ilman 

edelleenkäsittelyä; 

(a) ’lääkerehulla’ yhden tai useamman 

tähän tarkoitukseen hyväksytyn 

eläinlääkkeen tai välituotteen ja yhden tai 

useamman rehun valmistuksen tulosta, 

joka on valmista syötettäväksi suoraan 

eläimille ilman edelleenkäsittelyä; 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) ’lääkerehulla’ yhden tai useamman 

eläinlääkkeen tai välituotteen ja yhden tai 

useamman rehun seosta, joka on valmista 

syötettäväksi suoraan eläimille ilman 

edelleenkäsittelyä; 

(a) ’lääkerehulla’ yhden tai useamman 

eläinlääkkeen tai välituotteen ja 

rehuseoksen seosta, joka on valmista 

syötettäväksi suoraan eläimille ilman 

edelleenkäsittelyä; 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) ’välituotteella’ yhden tai useamman 

eläinlääkkeen ja yhden tai useamman 

rehun seosta, joka on tarkoitettu 

lääkerehun valmistukseen; 

(b) ’välituotteena käytettävällä 

lääkerehulla’ yhden tai useamman 

eläinlääkkeen ja yhden tai useamman 

raaka-aineen seosta, joka on tarkoitettu 

lääkerehun valmistukseen; 

Or. es 

Perustelu 

On asianmukaisempaa puhua yhden tai useamman eläinlääkkeen ja yhden tai useamman 

raaka-aineen eikä rehun seoksesta, koska on otettava huomioon, että termin ”rehu” 

käyttäminen ilman tarkempaa määritelmää tarkoittaa, että kyseeseen voisivat tulla 

esimerkiksi kaikenlaiset rehut ja niiden lisäaineet. 

 

Tarkistus  107 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) ’välituotteella’: yhden tai useamman 

eläinlääkkeen ja yhden tai useamman rehun 

seosta, joka on tarkoitettu lääkerehun 

(b) ’välilääkerehulla’: yhden tai 

useamman tähän tarkoitukseen 

hyväksytyn eläinlääkkeen ja yhden tai 
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valmistukseen; useamman rehun seoksesta syntyvää 

rehua, joka on tarkoitettu lääkerehun 

valmistukseen; 

Or. it 

Perustelu 

Komission ehdotuksen sisältämä määritelmä on kaksiselitteinen, ja sitä on selvennettävä. 

 

Tarkistus  108 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) ’rehualan toimijalla’ luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 

vastuulla on varmistaa tämän asetuksen 

vaatimusten noudattaminen valvontaansa 

kuuluvassa rehualan yrityksessä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) ’rehualan toimijalla’ luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 

vastuulla on varmistaa tämän asetuksen 

vaatimusten noudattaminen valvontaansa 

kuuluvassa rehualan yrityksessä; 

(f) ’lääkerehualan toimijalla’ luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 

vastuulla on varmistaa tämän asetuksen 

vaatimusten noudattaminen valvontaansa 

kuuluvassa rehualan yrityksessä, mukaan 

lukien välittäjät ja kasvattajat, jotka 

käyttävät pitämilleen eläimille tarkoitettua 

lääkerehua; 

Or. fr 
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Perustelu 

On lisättävä kaksi määritelmää: lääkerehun valmistajan ja välittäjän määritelmä. 

 

Tarkistus  110 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) ’rehualan toimijalla’ luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 

vastuulla on varmistaa tämän asetuksen 

vaatimusten noudattaminen valvontaansa 

kuuluvassa rehualan yrityksessä; 

(f) ’lääkerehualan toimijalla’ luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 

vastuulla on varmistaa tämän asetuksen 

vaatimusten noudattaminen valvontaansa 

kuuluvassa rehualan yrityksessä, mukaan 

lukien välittäjät ja kasvattajat, jotka 

käyttävät pitämilleen eläimille tarkoitettua 

lääkerehua; 

Or. fr 

 

Tarkistus  111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) ’jakelijalla’ rehualan toimijaa, joka 

toimittaa lääkerehua pakattuna ja 

käyttövalmiina eläintenpitäjälle; 

(g) ’jakelijalla’ rehualan toimijaa, joka 

toimittaa lääkerehua pakattuna ja 

käyttövalmiina muille jakelijoille ja 

suoraan eläintenpitäjälle; 

Or. en 

 

Tarkistus  112 

Norbert Erdős 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – h alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(h) ’rahtisekoittajalla’ rehualan toimijaa, 

jolla on lääkerehun valmistusta varten 

varustetusta kuorma-autosta koostuva 

rehualan laitos; 

Poistetaan. 

Or. hu 

Perustelu 

Ammattilaisten mukaan erityisesti varustetussa kuorma-autossa (johon tarvitaan lupa) ei 

voida taata samaa tasalaatuisuutta ja luotettavuutta tuotantopaikalla kuin rehutehtaassa, 

jonka on täytettävä tiukat erityisvaatimukset. Näin ollen en kannata lääkerehun valmistusta 

rahtisekoittajissa. 

 

Tarkistus  113 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(h) ’rahtisekoittajalla’ rehualan toimijaa, 

jolla on lääkerehun valmistusta varten 

varustetusta kuorma-autosta koostuva 

rehualan laitos; 

(h) ’rahtisekoittajalla’ rehualan toimijaa, 

jolla on tiloilla tapahtuvaa lääkerehun 

valmistusta varten yksi tai useampi 

rahtisekoituslaitteisto; 

Or. en 

Perustelu 

Kuorma-autojen lisäksi on olemassa laitteistoja, joita vetävät esimerkiksi traktorit. 

 

Tarkistus  114 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(i) ’tilasekoittajalla’ rehualan toimijaa, joka 

valmistaa lääkerehua sitä käyttävällä 

tilalla. 

(i) ’tilasekoittajalla’ rehualan toimijaa, joka 

valmistaa lääkerehua omistuksessaan 

olevilla elintarviketuotantoeläintiloilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i a) ’mikrobilääkkeillä’ synteettistä tai 

luonnollista vaikuttavaa ainetta, joka 

tuhoaa mikro-organismeja ja estää niiden 

kasvun tai kyvyn lisääntyä ihmisissä tai 

eläimissä. Mikrobilääkkeisiin kuuluvat 

bakteerilääkkeet, viruslääkkeet, 

sienilääkkeet ja alkueläimiin vaikuttavat 

lääkeaineet. 

Or. en 

 

Tarkistus  116 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i a) ʼmikrobilääkkeelläʼ hoitoon tai 

tartuntojen ehkäisemiseen käytettävää, 

mikro-organismeihin suoraan vaikuttavaa 

yhdistettä. Mikrobilääkkeisiin kuuluvat 

bakteerilääkkeet, viruslääkkeet, 

sienilääkkeet ja alkueläimiin vaikuttavat 

lääkeaineet. 

Or. en 
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Perustelu 

Mikrobilääkkeiden määritelmää olisi muutettava, jotta ilmaistaan selkeästi ja selvennetään 

tämän tärkeän ryhmän laajuutta ja kattavuutta (ottaen myös huomioon, että lääkeresistenssin 

kehittyminen ei liity ainoastaan mikrobilääkkeisiin vaan myös muihin aineisiin, jotka on 

lueteltu edellä olevassa määritelmässä). Esitetty määritelmä on lääkevirastojen johtajien 

lokakuussa 2012 hyväksymä. 

 

Tarkistus  117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i a) ’mikrobilääkkeillä’ yleiskäsitettä, 

jolla viitataan hoitoon tai tartuntojen 

ehkäisemiseen käytettävään, mikro-

organismeihin suoraan vaikuttavaan 

yhdisteeseen; 

Or. ro 

 

Tarkistus  118 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i b) ’antibiootilla’ mikrobilääkkeitä, joita 

käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon; 

Or. en 

Perustelu 

Nämä on erotettava ’mikrobilääkkeiden’ laajemmasta määritelmästä, joka kattaa myös 

viruslääkkeet, sienilääkkeet ja alkueläimiin vaikuttavat lääkeaineet. 
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Tarkistus  119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i c) ’loislääkkeillä’ etiologialtaan 

erilaisten loistautien hoitoon käytettäviä 

lääkeaineita; 

Or. ro 

 

Tarkistus  120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i d) ’ristikontaminaatiolla’ saastumista, 

joka aiheutuu jäämien tai minkä tahansa 

tahattoman aineen siirtymisestä rehuun; 

Or. en 

 

Tarkistus  121 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i e) ’ennalta ehkäisevällä 

(profylaktisella) hoidolla’ eläimen tai 

eläinryhmän hoitoa ennen taudin 

kliinisten oireiden ilmenemistä, jotta 

ehkäistään taudin tai tartunnan 

puhkeaminen. 

Or. en 
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Perustelu 

Ilmaisun ”käyttö taudinehkäisyyn” selventämiseksi on lisättävä täsmällinen eri hoitomuotojen 

erottelu. Esitetty termi on lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävän 

eurooppalaisen foorumin (EPRUMA) toukokuussa 2013 hyväksymä termi. 

 

Tarkistus  122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i e) ’ennalta ehkäisevällä 

(profylaktisella) hoidolla’ eläimen tai 

eläinryhmän hoitoa ennen taudin 

kliinisten oireiden ilmenemistä, jotta 

ehkäistään taudin tai tartunnan 

puhkeaminen. 

Or. en 

Perustelu 

Selvennetään termiä ’käyttö taudinehkäisyyn’. 

 

Tarkistus  123 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i e) ’ennalta ehkäisevällä 

(profylaktisella) hoidolla’ eläimen tai 

eläinryhmän hoitoa ennen taudin 

kliinisten oireiden ilmenemistä, jotta 

ehkäistään taudin tai tartunnan 

puhkeaminen. 

Or. en 



 

PE560.826v01-00 48/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

Perustelu 

Ilmaisun ”käyttö taudinehkäisyyn” selventämiseksi on lisättävä täsmällinen eri hoitomuotojen 

erottelu. EPRUMA (lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävä 

eurooppalainen foorumi) hyväksyi esitetyn määritelmän toukokuussa 2013. (Jos määritelmä 

sisällytetään eläinlääkkeisiin liittyvään säädökseen, siihen olisi ehkä asianmukaista 

sisällyttää viittaus tähän säädökseen.) 

 

Tarkistus  124 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i e) ’ennalta ehkäisevällä 

(profylaktisella) hoidolla’ eläimen tai 

eläinryhmän hoitoa ennen taudin 

kliinisten oireiden ilmenemistä, jotta 

ehkäistään taudin tai tartunnan 

puhkeaminen; 

Or. it 

Perustelu 

Ilmaisun ’käyttö taudinehkäisyyn’ selventämiseksi on lisättävä täsmällinen eri hoitomuotojen 

erottelu. Esitetty termi on lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävän 

eurooppalaisen foorumin (EPRUMA) toukokuussa 2013 hyväksymä termi. 

 

Tarkistus  125 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i e alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i e) ’tautien ennaltaehkäisyllä’ 

eläinryhmän hoitoa ennen taudin 

kliinisten oireiden ilmenemistä; 

Or. en 



 

AM\1066386FI.doc 49/153 PE560.826v01-00 

 FI 

Perustelu 

Tarkistus tehdään ennalta ehkäisevän hoidon (profylaktisen hoidon) ja jälkihoidon 

(metafylaktisen hoidon) erottamiseksi toisistaan. 

 

Tarkistus  126 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i f) ’jälkihoidolla (metafylaktisella 

hoidolla)’ osassa eläinryhmää tehdyn 

kliinisten tautitapausten diagnosoinnin 

jälkeen eläinryhmälle annettavaa hoitoa, 

jonka tarkoituksena on hoitaa kliinisesti 

sairaita eläimiä ja hillitä taudin leviämistä 

läheisessä kontaktissa oleviin ja vaaralle 

alttiisiin eläimiin, jotka ovat saattaneet jo 

saada (vähäoireisen) tartunnan. 

Or. en 

Perustelu 

Ilmaisun ”käyttö taudinehkäisyyn” selventämiseksi on lisättävä täsmällinen eri hoitomuotojen 

erottelu. Esitetty termi on lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävän 

eurooppalaisen foorumin (EPRUMA) toukokuussa 2013 hyväksymä termi. 

 

Tarkistus  127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i f) ’jälkihoidolla (metafylaktisella 

hoidolla)’ osassa eläinryhmää tehdyn 

kliinisten tautitapausten diagnosoinnin 

jälkeen eläinryhmälle annettavaa hoitoa, 

jonka tarkoituksena on hoitaa kliinisesti 

sairaita eläimiä ja hillitä taudin leviämistä 
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läheisessä kontaktissa oleviin ja vaaralle 

alttiisiin eläimiin, jotka ovat saattaneet jo 

saada tartunnan. 

Or. en 

Perustelu 

Selvennetään termiä ’käyttö taudinehkäisyyn’. 

 

Tarkistus  128 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i f) ’jälkihoidolla (metafylaktisella 

hoidolla)’ osassa eläinryhmää tehdyn 

kliinisten tautitapausten diagnosoinnin 

jälkeen eläinryhmälle annettavaa hoitoa, 

jonka tarkoituksena on hoitaa kliinisesti 

sairaita eläimiä ja hillitä taudin leviämistä 

läheisessä kontaktissa oleviin ja vaaralle 

alttiisiin eläimiin, jotka ovat saattaneet jo 

saada (vähäoireisen) tartunnan; 

Or. it 

Perustelu 

Ilmaisun ’käyttö taudinehkäisyyn’ selventämiseksi on lisättävä täsmällinen eri hoitomuotojen 

erottelu. Esitetty termi on lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävän 

eurooppalaisen foorumin (EPRUMA) toukokuussa 2013 hyväksymä termi. 

 

Tarkistus  129 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i f alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (i f) ’ryhmälle annettavalla hoidolla 

(metafylaktisella hoidolla)’ osassa 

eläinryhmää, mukaan lukien kliinisesti 

terveet yksilöt, joiden oletetaan saaneen 

tartunnan, tehdyn kliinisten 

tautitapausten diagnosoinnin jälkeen 

eläinryhmälle annettavaa hoitoa, jonka 

tarkoituksena on hoitaa kliinisesti sairaita 

eläimiä ja hillitä taudin leviämistä 

läheisessä kontaktissa oleviin ja vaaralle 

alttiisiin eläimiin, jotka ovat saattaneet jo 

saada (vähäoireisen) tartunnan; 

Or. en 

 

Tarkistus  130 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i f) ’jälkihoidolla (metafylaktisella 

hoidolla)’ osassa eläinryhmää tehdyn 

kliinisten tautitapausten diagnosoinnin 

jälkeen eläinryhmälle annettavaa hoitoa, 

jonka tarkoituksena on hoitaa kliinisesti 

sairaita eläimiä ja hillitä taudin leviämistä 

läheisessä kontaktissa oleviin ja vaaralle 

alttiisiin eläimiin, jotka ovat saattaneet jo 

saada (vähäoireisen) tartunnan. 

Or. en 

Perustelu 

Ilmaisun ”käyttö taudinehkäisyyn” selventämiseksi on lisättävä täsmällinen eri hoitomuotojen 

erottelu. EPRUMA (lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävä 

eurooppalainen foorumi) hyväksyi esitetyn määritelmän toukokuussa 2013. (Jos määritelmä 

sisällytetään eläinlääkkeisiin liittyvään säädökseen, siihen olisi ehkä asianmukaista 

sisällyttää viittaus tähän säädökseen.) 
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Tarkistus  131 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i g alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i g) ’parantavalla (terapeuttisella) 

hoidolla’ sairaan eläimen tai eläinryhmän 

hoitoa, kun tauti tai tartunta on 

diagnosoitu. 

Or. en 

Perustelu 

Ilmaisun ”käyttö taudinehkäisyyn” selventämiseksi on lisättävä täsmällinen eri hoitomuotojen 

erottelu. Esitetty termi on lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävän 

eurooppalaisen foorumin (EPRUMA) toukokuussa 2013 hyväksymä termi. 

 

Tarkistus  132 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i g alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i g) ’parantavalla (terapeuttisella) 

hoidolla’ sairaan eläimen tai eläinryhmän 

hoitoa, kun tauti tai tartunta on 

diagnosoitu. 

Or. en 

Perustelu 

Lääkerehun käyttö olisi määriteltävä selkeästi hoidoksi (parantava/terapeuttinen hoito) tai 

metafylaksiaksi (jälkihoito). EPRUMA (lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa 

edistävä eurooppalainen foorumi) hyväksyi ehdotetun määritelmän toukokuussa 2013. (Jos 

määritelmä sisällytetään eläinlääkkeitä koskevaan säädökseen, siihen olisi ehkä 

asianmukaista sisällyttää viittaus tähän säädökseen.) 
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Tarkistus  133 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i g alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i g) ’parantavalla (terapeuttisella) 

hoidolla’ sairaan eläimen tai eläinryhmän 

hoitoa, kun tauti tai tartunta on 

diagnosoitu. 

Or. it 

Perustelu 

Ilmaisun ’käyttö taudinehkäisyyn’ selventämiseksi on lisättävä täsmällinen eri hoitomuotojen 

erottelu. Esitetty termi on lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävän 

eurooppalaisen foorumin (EPRUMA) toukokuussa 2013 hyväksymä termi. 

 

Tarkistus  134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i h alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i h) ’lääkerehun valmistajalla’ kaikkia 

lääkerehualan toimijoita, jotka 

valmistavat lääkerehua; 

Or. fr 

Perustelu 

On lisättävä kaksi määritelmää: lääkerehun valmistajan ja välittäjän määritelmä. 

 

Tarkistus  135 

Michel Dantin 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i h alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i h) ’lääkerehun valmistajalla’ kaikkia 

lääkerehualan toimijoita, jotka 

valmistavat lääkerehua; 

Or. fr 

 

Tarkistus  136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i i alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i i) ’välittäjällä’ kaikkia henkilöitä, jotka 

harjoittavat lääkerehun myynti- tai 

ostotoimintaa, lukuun ottamatta 

lääkerehun jakelua, johon ei kuulu 

fyysistä käsittelyä ja jossa neuvotellaan 

itsenäisesti tai luonnollisen henkilön tai 

oikeushenkilön nimissä; 

Or. fr 

Perustelu 

On lisättävä kaksi määritelmää: lääkerehun valmistajan ja välittäjän määritelmä. 

 

Tarkistus  137 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – i i alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (i i) ’välittäjällä’ kaikkia henkilöitä, jotka 

harjoittavat lääkerehun myynti- tai 

ostotoimintaa, lukuun ottamatta 

lääkerehun jakelua, johon ei kuulu 
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fyysistä käsittelyä ja jossa neuvotellaan 

itsenäisesti tai luonnollisen henkilön tai 

oikeushenkilön nimissä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  138 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rehualan toimijoiden on valmistettava, 

varastoitava, kuljetettava ja saatettava 

markkinoille lääkerehu ja välituotteet 

liitteen I mukaisesti. 

Rehualan toimijoiden on valmistettava, 

varastoitava, kuljetettava ja saatettava 

markkinoille lääkerehu ja välituotteet 

liitteen I mukaisesti. 

Elintarviketuotantoeläinten pitäjät eivät 

saa valmistaa omaa eläimille tarkoitettuja 

mikrobilääkkeitä sisältävää lääkerehua. 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rehualan toimijoiden on valmistettava, 

varastoitava, kuljetettava ja saatettava 

markkinoille lääkerehu ja välituotteet 

liitteen I mukaisesti. 

Rehualan toimijoiden on noudatettava 

lääkerehun ja välituotteiden 

valmistuksessa, varastoinnissa, 

kuljetuksessa ja markkinoille 

saattamisessa liitteen I vaatimuksia. Tämä 

ei koske maatiloja, jotka valmistavat 

lääkerehua ja antavat sitä omille 

eläimilleen 16 artiklan mukaisesti. 

Or. de 
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Perustelu 

Liitteen I soveltamisessa on tehtävä ero teollisten valmistajien ja maatilojen välille. 

Asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisessa hyväksynnässä ja rekisteröinnissä on otettava 

huomioon alkutuotannon erityispiirteet. Koska kyseiset tilat eivät saata lääkerehua 

markkinoille vaan valmistavat sitä vain omille eläimilleen eläinlääkemääräyksen mukaan, 

tiloille riittävät 16 artiklan mukaiset säännökset käytöstä. 

 

Tarkistus  140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rehualan toimijoiden on valmistettava, 

varastoitava, kuljetettava ja saatettava 

markkinoille lääkerehu ja välituotteet 

liitteen I mukaisesti. 

Lääkerehualan toimijoiden on 

valmistettava, varastoitava, kuljetettava ja 

saatettava markkinoille lääkerehu ja 

välituotteet liitteen I mukaisesti. 

Or. fr 

Perustelu 

Asetuksen II luvussa esitetyt velvollisuudet eivät ole oikeasuhteisia, ja niitä on teknisesti 

vaikea soveltaa kasvattajiin, jotka vain annostelevat lääkerehun omille eläimilleen. Heidän on 

kuitenkin sovellettava käyttöä koskevia erityissäännöksiä 16 artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  141 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rehualan toimijoiden on valmistettava, 

varastoitava, kuljetettava ja saatettava 

markkinoille lääkerehu ja välituotteet 

liitteen I mukaisesti. 

Lääkerehualan toimijoiden on 

valmistettava, varastoitava, kuljetettava ja 

saatettava markkinoille lääkerehu ja 

välituotteet liitteen I mukaisesti. 

Or. fr 
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Tarkistus  142 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rehualan toimijoiden on valmistettava, 

varastoitava, kuljetettava ja saatettava 

markkinoille lääkerehu ja välituotteet 

liitteen I mukaisesti. 

Rehualan toimijoiden on valmistettava, 

varastoitava, kuljetettava ja saatettava 

markkinoille lääkerehu ja välituotteet 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 ja asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 vaatimusten sekä 

tämän asetuksen liitteissä I ja II 

asetettujen lisävaatimusten mukaisesti. 

Or. it 

 

Tarkistus  143 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön kansallisia 

säännöksiä, joilla kielletään 

rahtisekoittajat tai säännellään niiden 

käyttöä sen alueella. 

Or. en 

Perustelu 

Rahtisekoittajat saattavat aiheuttaa riskejä jäämien siirtymisen vuoksi sekä epidemiologisia 

riskejä (ottaen huomioon, että lääkerehut on tarkoitettu sairaiden eläimien hoitoon, ja siksi 

rahtisekoittajat ja -ajoneuvot voivat siirtää tauteja tilalta toiselle). Tämänhetkinen kokemus 

rahtisekoittajista kattaa tilanteet, joissa esisekoitteita käytetään pääasiassa ennalta 

ehkäisevästi, mikä ei vastaa pahinta mahdollista skenaariota. 

 

Tarkistus  144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön 

rajoituksia, joiden nojalla se voi kieltää 

tai säännellä omalla alueellaan 

rahtisekoittajia. 

Or. fr 

Perustelu 

Kasvattajien valvonta on erittäin monimutkaista muun muassa monien jäsenvaltioiden 

alueella harjoitettavan toiminnan tapauksessa (rajatylittävä toiminta). 

 

Tarkistus  145 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön 

rajoituksia, joiden nojalla se voi kieltää 

tai säännellä omalla alueellaan 

rahtisekoittajia. 

Or. fr 

 

Tarkistus  146 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Tässä asetuksessa tai siitä johdetuissa 

säädöksissä annetuissa rehualan 

toimijoita koskevissa vaatimuksissa on 

otettava huomioon erityisesti 

tilasekoittajien suorittaman lääkerehun 
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käytön toteutettavuus ja käytännöllisyys. 

Or. de 

 

Tarkistus  147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c. Poikkeuksena 1 kohtaan II luvun 

säännöksiä ei sovelleta kasvattajiin, jotka 

käyttävät lääkerehua vain omille 

eläimilleen. 

Or. fr 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden on voitava kieltää tai säännellä rahtisekoittajia. Näillä laitteilla ei itse 

asiassa voida taata lääkeaineiden yhtenäistä jakautumista koko valmistettuun 

lääkerehuerään. Erän yhtenäisyys on kuitenkin olennaisen tärkeä laatutekijä eläinten 

pitämisen täytäntöönpanossa. 

 

Tarkistus  148 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c. Poikkeuksena 1 kohtaan II luvun 

säännöksiä ei sovelleta kasvattajiin, jotka 

käyttävät lääkerehua vain omille 

eläimilleen. 

Or. fr 
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Tarkistus  149 

Ulrike Müller 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

laadittava ja toteutettava vaara-analyysin ja 

kriittisten valvontapisteiden järjestelmän, 

jäljempänä ’HACCP-järjestelmä’, 

periaatteisiin perustuva yksi tai useampi 

kirjallinen menettely ja pidettävä niitä yllä 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti. 

Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

laadittava ja toteutettava vaara-analyysin ja 

kriittisten valvontapisteiden järjestelmän, 

jäljempänä ’HACCP-järjestelmä’, 

periaatteisiin perustuva yksi tai useampi 

kirjallinen menettely ja pidettävä niitä yllä 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti. 

Sekoituksiin, jotka koostuvat rehusta ja 

suun kautta annettaviksi hyväksytyistä 

lääkkeistä, jotka on valmistettu 

annettaviksi välittömästi maatiloilla, ei 

sovelleta säännöstä kirjallisesta 

menettelystä. 

Or. de 

Perustelu 

Maanviljelijät eivät selviydy HACCP:hen perustuvasta dokumentoinnista, ja tällainen 

säännös on siksi kohtuuton. 

 

Tarkistus  150 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

laadittava ja toteutettava vaara-analyysin ja 

kriittisten valvontapisteiden järjestelmän, 

jäljempänä ’HACCP-järjestelmä’, 

periaatteisiin perustuva yksi tai useampi 

Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

laadittava ja toteutettava vaara-analyysin ja 

kriittisten valvontapisteiden järjestelmän, 

jäljempänä ’HACCP-järjestelmä’, 

periaatteisiin perustuva yksi tai useampi 
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kirjallinen menettely ja pidettävä niitä yllä 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti. 

kirjallinen menettely ja pidettävä niitä yllä 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti. 

Tilasekoittajia koskevat jo vakiintuneet 

valvontajärjestelmät voidaan säilyttää, 

mikäli on varmistettu, että niissä 

noudatetaan HACCP-järjestelmän 

periaatteita. 

Or. de 

Perustelu 

Jo asetuksen (EY) N:o 183/2005 täytäntöönpanon yhteydessä edellytettiin, että rehujen 

primäärituottajat noudattavat kirjanpidossaan HACCP-järjestelmän periaatteita. Tätä 

kirjanpitoa olisi voitava käyttää jatkossakin. 

 

Tarkistus  151 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehua ja välituotteita saa valmistaa 

ainoastaan lääkerehun valmistukseen 

hyväksytyistä eläinlääkkeistä 

direktiivissä 2001/82/EY vahvistettujen 

edellytysten mukaisesti. 

1. Lääkerehua ja välituotteita saa valmistaa 

ainoastaan lääkerehun valmistukseen 

hyväksytyistä esisekoitteista 

direktiivissä 2001/82/EY (tai 

asianmukainen viittaus uuteen 

asetukseen) vahvistettujen edellytysten 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Sanamuotoa ’esisekoitteet’ olisi suositeltavaa käyttää (katso edellä olevan tarkistuksen 5 

perustelu). 

 

Tarkistus  152 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) eläinlääke lisätään rehuun liitteen II 

mukaisesti; 

(a) lääkerehua varten tarkoitettu 

esisekoite tai välituote lisätään rehuun 

hoitavan eläinlääkärin 

lääkemääräyksessä asetettujen 

edellytysten mukaisesti; 

Or. en 

Perustelu 

Olisi määriteltävä selvästi, että valmistajan on noudatettava tarkasti hoitavan eläinlääkärin 

määräyksiä. 

 

Tarkistus  153 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) lääkerehu valmistetaan lääkerehuun 

lisättävien eläinlääkkeiden osalta 

direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitetun valmisteyhteenvedon 

asiaankuuluvien edellytysten mukaisesti; 

(b) lääkerehu valmistetaan rehuun 

lisättävien eläinlääkkeiden osalta hoitavan 

eläinlääkärin lääkemääräyksen ja 

[eläinlääkkeistä annetun] asetuksen 

(EU) 2015/... ... artiklassa tarkoitetun 

valmisteyhteenvedon asiaankuuluvien 

edellytysten mukaisesti; 

Or. en 

Perustelu 

Artiklan 2 kohdan a alakohdan lisäksi 2 kohdan b alakohdassa olisi korostettava, että on 

noudatettava lääkemääräystä ja valmisteyhteenvetoa (tämä on myyntiluvan edellytysten 

noudattamisen kannalta tärkeää, koska niiden mukaan lääkerehua varten tarkoitettu 

esisekoite on arvioitu ja hyväksytty turvallisen ja tehokkaan käytön näkökulmasta). 

 

Tarkistus  154 

Paolo De Castro 
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Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) lääkerehu valmistetaan lääkerehuun 

lisättävien eläinlääkkeiden osalta 

direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitetun valmisteyhteenvedon 

asiaankuuluvien edellytysten mukaisesti; 

(b) lääkerehu valmistetaan lääkerehuun 

lisättävien eläinlääkkeiden osalta 

direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitetun valmisteyhteenvedon 

asiaankuuluvien edellytysten mukaisesti; 

tämä sisältää erityisesti säännöksiä, jotka 

koskevat eläinlääkkeiden ja rehujen 

mahdollista yhteisvaikutusta, joka 

heikentää lääkerehun turvallisuutta tai 

tehoa; 

Or. it 

 

Tarkistus  155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) lääkerehu valmistetaan lääkerehuun 

lisättävien eläinlääkkeiden osalta 

direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitetun valmisteyhteenvedon 

asiaankuuluvien edellytysten mukaisesti; 

(b) lääkerehu valmistetaan lääkerehuun 

lisättävien eläinlääkkeiden osalta 

direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitetun valmisteyhteenvedon 

asiaankuuluvien edellytysten mukaisesti; se 

sisältää erityisesti säännöksiä, jotka 

koskevat eläinlääkkeiden ja rehujen 

yhteisvaikutusta, joka voi heikentää 

lääkerehun turvallisuutta tai tehoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(c) eläinlääkkeillä ja rehulla ei ole 

mahdollista olla lääkerehun turvallisuutta 

tai tehoa heikentävää yhteisvaikutusta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  157 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) eläinlääkkeillä ja rehulla ei ole 

mahdollista olla lääkerehun turvallisuutta 

tai tehoa heikentävää yhteisvaikutusta; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  158 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) rehun lisäainetta, jolle on vahvistettu 

enimmäispitoisuus kyseistä rehun 

lisäainetta koskevassa 

hyväksymissäädöksessä, ei lisätä 

lääkerehuun, jos lisäainetta käytetään jo 

kyseisen eläinlääkkeen vaikuttavana 

aineena. 

(d) kokkidiostaatteja tai 

histomonostaatteja ei ole rehussa, jota 

käytetään lääkerehun tuotantoon, jos 

niitä käytetään myös kyseisen 

eläinlääkkeen vaikuttavana aineena. 

Muiden rehujen lisäaineiden osalta 

valmistajan on lääkerehun koostumusta 

suunniteltaessa kysyttävä eläinlääkäriltä 

ohjeita yhteensopivuudesta ja 

mahdollisista vaikutuksista valmiin 

lääkerehun turvallisuus- ja tehoprofiiliin 

ja otettava huomioon se, että niitä voi olla 

lääkerehun valmistukseen käytettävässä 

rehussa, erityisesti niissä tapauksissa, 
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joissa niitä on myös lääkerehua varten 

tarkoitettujen esisekoitteissa vaikuttavana 

aineena. 

Or. en 

Perustelu 

Lopullinen lääkerehu on valmistettava eläinlääkärin lääkemääräyksen tai ohjeiden mukaisesti 

erityisesti silloin, kun aineen yhtäaikainen käyttö on hyväksyttyä, koska rehun lisäaineet 

(esimerkiksi kokkidiostaatit) ja eläinlääkkeiksi hyväksytyt aineet voivat aiheuttaa 

yhteensopimattomuuden riskin ja vaikuttaa turvallisuuteen ja tehoon. 

 

Tarkistus  159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d a) jos eläinlääkkeen vaikuttava aine on 

sama aine kuin kyseisen rehun sisältämä 

lisäaine, aineen kokonaispitoisuus 

lääkerehussa ei ylitä 

valmisteyhteenvedossa ja 

eläinlääkemääräyksessä asetettua 

enimmäispitoisuutta. 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d b) lääkerehun tuotantoon käytettävä 

rehu on kaikkien eläinrehuja koskevan 

unionin lainsäädännön asiaankuuluvien 

edellytysten mukaista; 
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Or. en 

Perustelu 

Lääkerehua varten tarkoitettuun esisekoitteeseen – eläinlääkkeeseen – sekoitetun rehun olisi 

oltava riittävän laadukasta ja alan voimassa olevien säädösten edellytykset olisi täytettävä. 

 

Tarkistus  161 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (d c) lääkerehu tuotetaan 

valmisteyhteenvedossa määriteltyjen 

sääntöjen mukaisesti niin, että 

varmistetaan sen säilyvyys määrättynä 

hoitoaikana. 

Or. en 

Perustelu 

Tiettyjä lääkerehua varten tarkoitettuja esisekoitteita sisältävän valmiin lääkerehun säilyvyys 

(jonka kesto on määritelty tarkasti myyntilupamenettelyssä arvioitujen parametrien 

perusteella) on varmistettava, ja sen olisi myös oltava hoitavan eläinlääkärin määräämän 

hoitoajan mukainen. 

 

Tarkistus  162 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehua valmistavien rehualan 

toimijoiden on varmistettava eläinlääkkeen 

tai välituotteen tasainen lisääminen rehuun. 

1. Lääkerehua valmistavien lääkerehualan 

toimijoiden on varmistettava eläinlääkkeen 

tai välituotteen tasainen lisääminen rehuun. 

 Välituotteita valmistavien lääkerehualan 

toimijoiden on varmistettava 

eläinlääkkeen tai välituotteen tasainen 
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lisääminen rehuun. 

Or. fr 

 

Tarkistus  163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

vahvistaa kriteerit, joiden mukaan 

määritetään eläinlääkkeen tasainen 

lisääminen lääkerehuun tai välituotteeseen, 

ottaen huomioon kyseisten eläinlääkkeiden 

ja sekoitusteknologian ominaispiirteet. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

vahvistaa kriteerit, joiden mukaan 

määritetään eläinlääkkeen tasainen 

lisääminen lääkerehuun tai välituotteeseen, 

ottaen huomioon kyseisten eläinlääkkeiden 

ja valmistusteknologian (kuten 

sekoituksen ja ruiskutuksen) 
ominaispiirteet. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

vahvistaa kriteerit, joiden mukaan 

määritetään eläinlääkkeen tasainen 

lisääminen lääkerehuun tai välituotteeseen, 

ottaen huomioon kyseisten eläinlääkkeiden 

ja sekoitusteknologian ominaispiirteet. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 

vahvistaa kriteerit, joiden mukaan 

määritetään eläinlääkkeen tasainen 

lisääminen lääkerehuun tai välituotteeseen, 

ottaen huomioon kyseisten eläinlääkkeiden 

ja valmistusteknologian ominaispiirteet. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 20 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 
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Or. it 

 

Tarkistus  165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

välttämiseksi. 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

estämiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

välttämiseksi. 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

välttämiseksi ALARA-periaatteen 

mukaisesti, jotta vältetään eläinten 

terveydelle, ihmisten terveydelle tai 

ympäristölle aiheutuvat riskit. 

Or. en 

 

Tarkistus  167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

välttämiseksi. 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

minimoimiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  168 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

välttämiseksi.  

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

minimoimiseksi.  

Or. it 

 

Tarkistus  169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

välttämiseksi. 

1. Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

sovellettava 3 ja 4 artiklan mukaisia 

toimenpiteitä jäämien siirtymisen 

välttämiseksi tai Euroopan 
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elintarviketurvallisuusviraston 

määrittelemien määrien rajoittamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot. 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan erityisille 

vaikuttaville aineille jäämien siirtymisen 

raja-arvot, jos ne aiheuttavat Euroopan 

elintarviketurvallisuusviraston 

riskiarvioinnin mukaan riskin eläinten tai 

ihmisten terveydelle tai ympäristölle. 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot. 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan 

kohderehussa olevien vaikuttavien 

aineiden jäämien määrälle erityiset 

enimmäisraja-arvot. 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot. 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan muussa kuin 

kohderehussa olevien vaikuttavien 

aineiden jäämien määrälle erityiset 

enimmäisraja-arvot. 
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Or. it 

 

Tarkistus  175 

Norbert Erdős 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot. 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot. Raja-arvojen on perustuttava 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

kantaan. 

Or. hu 

 

Tarkistus  176 

Tibor Szanyi 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot. 

Siirretään komissiolle 19 artiklan 

mukaisesti valta antaa delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan vaikuttaville 

aineille erityiset jäämien siirtymisen raja-

arvot, jotta vältetään eläinten ja ihmisten 

terveydelle tai ympäristölle aiheutuvat 

riskit. 

Or. en 

 

Tarkistus  177 

Paolo De Castro 
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Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Komissio määrittää kunkin aineen 

jäämien siirtymisen raja-arvot Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

suorittaman tieteellisen riskinarvioinnin 

perusteella. 

Or. it 

 

Tarkistus  178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – -2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos vaikuttavalle aineelle ei ole 

vahvistettu erityisiä jäämien siirtymisen 

raja-arvoja, on sovellettava seuraavia 

jäämien siirtymisen raja-arvoja: 

Poistetaan. 

(a) kun vaikuttavana aineena on 

mikrobilääke, muussa kuin kohderehussa 

saa olla enintään 1 prosentti edeltävän 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta; 

 

(b) kun kyseessä on muu vaikuttava aine, 

muussa kuin kohderehussa saa olla 

enintään 3 prosenttia edeltävän 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Julie Girling 
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Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos vaikuttavalle aineelle ei ole vahvistettu 

erityisiä jäämien siirtymisen raja-arvoja, on 

sovellettava seuraavia jäämien siirtymisen 

raja-arvoja: 

Jos vaikuttavalle aineelle ei ole vahvistettu 

erityisiä jäämien siirtymisen raja-arvoja, on 

asetettava jäämien siirtymisen raja-arvoksi 

se, että kohderehussa saa olla enintään 

3 prosenttia edeltävän lääkerehun tai 

välituotteen viimeisen erän sisältämän 

vaikuttavan aineen pitoisuudesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tiettyjen vaikuttavien aineiden siirtymisen 

raja-arvot on määriteltävä Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteellisen riskinarvioinnin perusteella, 

ellei kyseisiä raja-arvoja ole vielä 

määritelty. 

  

Or. en 

 

Tarkistus  181 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) kun vaikuttavana aineena on 

mikrobilääke, muussa kuin kohderehussa 

saa olla enintään 1 prosentti edeltävän 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

Poistetaan. 
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sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  182 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) kun vaikuttavana aineena on 

mikrobilääke, muussa kuin kohderehussa 

saa olla enintään 1 prosentti edeltävän 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta; 

(a) kun vaikuttavana aineena on 

mikrobilääke, muussa kuin kohderehussa 

saa olla enintään 0,1 prosenttia edeltävän 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta; 

Or. en 

Perustelu 

Tarpeetonta altistumista vaikuttaville aineille on vältettävä mahdollisimman paljon. Yksi 

sadasosa vaikuttavaa ainetta on suuri määrä ottaen huomioon sen, että lääkkeessä on 

vaikuttavaa ainetta vain murto-osa. Tuotantolinjojen puhdistus, tuotantolinjojen erottelu 

linjoihin, joilla käsitellään mikrobilääkkeitä, ja linjoihin, joilla käsitellään muita lääkkeitä, 

sekä esipakkausten käyttö voivat auttaa saavuttamaan tämän. Vaikuttavia aineita voi olla 

maaperässä ja vedessä joitakin mikrogrammoja kilogrammaa kohti, joten yksi gramma 

tuhatta rehugrammaa kohti (0,1 prosenttia) ei varmastikaan aiheuta ongelmia. 

 

Tarkistus  183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) kun vaikuttavana aineena on 

mikrobilääke, muussa kuin kohderehussa 

saa olla enintään 1 prosentti edeltävän 

(a) kun vaikuttavana aineena on 

mikrobilääke, muussa kuin kohderehussa 

saa olla enintään 2 prosenttia edeltävän 



 

PE560.826v01-00 76/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta; 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  184 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) kun vaikuttavana aineena on 

mikrobilääke, muussa kuin kohderehussa 

saa olla enintään 1 prosentti edeltävän 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta; 

(a) kun on kyse aineesta, jolla on kyky 

valikoida resistenttejä kantoja, muussa 

kuin kohderehussa saa olla enintään 

1 prosentti edeltävän lääkerehun tai 

välituotteen viimeisen erän sisältämän 

vaikuttavan aineen pitoisuudesta; 

Or. en 

Perustelu 

Termiä mikrobilääke pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia aineita, joilla on kyky valikoida 

resistenttejä kantoja. Mikrobilääkkeet ja loislääkkeet (ulko- ja sisäloislääkkeet), ovat 

tällaisia, ja ne voivat olla ongelmana sekä eläinlääketieteessä ja eläintautien hoidossa että 

myös tietyissä ihmislääketieteen kannalta kiinnostavissa zoonoottisissa bakteereissa/loisissa. 

 

Tarkistus  185 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) kun kyseessä on muu vaikuttava aine, 

muussa kuin kohderehussa saa olla 

enintään 3 prosenttia edeltävän 

lääkerehun tai välituotteen viimeisen erän 

sisältämän vaikuttavan aineen 

pitoisuudesta. 

Poistetaan. 
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Or. en 

Perustelu 

Teksti on sisällytetty 2 artiklan 2 kohdan johdantokappaletta koskevaan tarkistukseen. 

 

Tarkistus  186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) kun kyseessä on muu vaikuttava aine, 

muussa kuin kohderehussa saa olla 

enintään 3 prosenttia edeltävän lääkerehun 

tai välituotteen viimeisen erän sisältämän 

vaikuttavan aineen pitoisuudesta. 

(b) kun kyseessä on muu vaikuttava aine, 

muussa kuin kohderehussa saa olla 

enintään 1 prosentti edeltävän lääkerehun 

tai välituotteen viimeisen erän sisältämän 

vaikuttavan aineen hyväksytystä 

enimmäispitoisuudesta, kun on kyse 

varoaikana käytettävästä rehusta tai 

’jatkuvasti elintarviketuotannossa olevan 

eläimen’ rehusta. 

Or. en 

 

Tarkistus  187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) kun kyseessä on muu vaikuttava aine, 

muussa kuin kohderehussa saa olla 

enintään 3 prosenttia edeltävän lääkerehun 

tai välituotteen viimeisen erän sisältämän 

vaikuttavan aineen pitoisuudesta. 

(b) kun kyseessä on muu vaikuttava aine, 

muussa kuin kohderehussa saa olla 

enintään 4 prosenttia edeltävän lääkerehun 

tai välituotteen viimeisen erän sisältämän 

vaikuttavan aineen pitoisuudesta. 

Or. en 
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Tarkistus  188 

Norbert Erdős 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) kun kyseessä on muu vaikuttava aine, 

muussa kuin kohderehussa saa olla 

enintään 3 prosenttia edeltävän lääkerehun 

tai välituotteen viimeisen erän sisältämän 

vaikuttavan aineen pitoisuudesta. 

(b) kun kyseessä on muu vaikuttava aine, 

muussa kuin kohderehussa saa olla 

enintään 3 prosenttia edeltävän lääkerehun 

tai välituotteen sisältämän vaikuttavan 

aineen sallitusta enimmäisannoksesta. 

Or. hu 

Perustelu 

Vaadin eläinlääkkeiden enimmäismäärien täysimääräistä yhdenmukaistamista muun kuin 

kohderehun osalta. Laskelman pohjana on oltava 3 prosenttia sallitusta enimmäisannoksesta 

eikä 3 prosenttia viimeisestä erästä. 

 

Tarkistus  189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioissa, joissa näiden 

määrien vähentäminen on työlästä, 

komission ja jäsenvaltioiden on 

edistettävä sitä, että mahdolliset 

rahoituslähteet auttavat viljelijöitä 

täyttämään nämä tavoitteet esimerkiksi 

Euroopan maatalouden tukirahastosta tai 

EU:n terveysohjelmasta. 

Or. en 

 

Tarkistus  190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 
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Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Komissiolla on valtuudet antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä kriteerien 

laatimiseksi seuraavia varten: 

 – erän määritelmä tämän artiklan 

mukaisesti; 

 – analyysimenetelmät, joita 

lääkerehualan toimijoiden on käytettävä; 

 – näytteenottomenetelmät ja 

analyysimenetelmät, joita lääkerehualan 

toimijoiden ja toimivaltaisten 

viranomaisten on käytettävä erityisten 

siirtymisen raja-arvojen noudattamisen 

tarkistamiseksi. 

 Nämä täytäntöönpanosäädökset on 

hyväksyttävä 20 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. fr 

Perustelu 

La définition du terme « lot » est très importante pour assurer une application harmonisée de 

cette disposition. En particulier, le fait, de pouvoir définir un lot comme l'ensemble des unités 

fabriquées dans un laps de temps donné, pourrait en pratique conduire à permettre une 

dilution de la présence résiduelle de substances médicamenteuses due à la contamination 

croisée.Il serait également nécessaire de permettre à la Commission de fixer les modalités de 

prélèvement et les analyses à effectuer (lieux de prélèvement).La Commission doit pouvoir 

fixer ces modalités par acte d’exécution. 

 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  191 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Komissiolla on valtuudet antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä kriteerien 

laatimiseksi seuraavia varten: 

 – erän määritelmä tämän artiklan 

mukaisesti; 

 – analyysimenetelmät, joita 

lääkerehualan toimijoiden on käytettävä; 

 – näytteenottomenetelmät ja 

analyysimenetelmät, joita lääkerehualan 

toimijoiden ja toimivaltaisten 

viranomaisten on käytettävä erityisten 

siirtymisen raja-arvojen noudattamisen 

tarkistamiseksi. 

 Nämä täytäntöönpanosäädökset on 

hyväksyttävä 20 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. fr 

 

Tarkistus  192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. Täytäntöönpanosäädöksen nojalla 

laaditaan yksityiskohtainen luettelo, jossa 

luetellaan tärkeysjärjestyksessä erilaiset 

vaikuttavat aineet, joita varten on 

hyväksyttävä erityiset siirtymisen raja-

arvot. Luettelon laatimisessa kuullaan 

virastoja (EFSA ja EMA). 

 Komissio antaa Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle [Julkaisutoimisto; lisätään 

päivämäärä [24] kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta] kertomuksen, 

jossa esitetään hyväksytyt erityiset 

siirtymisen raja-arvot. 
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Or. fr 

Perustelu 

Eri aineiden arvioinnin tärkeysjärjestyksen vahvistavan luettelon laatimisesta on säädettävä, 

ja eri arviointivirastojen (EFSA ja EMA) kuulemistavat on selkeytettävä. Tässä vaiheessa 

komission on annettava töiden edistymisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus 

tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan kahden vuoden kuluessa. 

 

Tarkistus  193 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. Täytäntöönpanosäädöksen nojalla 

laaditaan yksityiskohtainen luettelo, jossa 

luetellaan tärkeysjärjestyksessä erilaiset 

vaikuttavat aineet, joita varten on 

hyväksyttävä erityiset siirtymisen raja-

arvot. Luettelon laatimisessa kuullaan 

virastoja (EFSA ja EMA). 

 Komissio antaa Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle 24 kuukautta tämän 

asetuksen voimaantulosta kertomuksen, 

jossa esitetään hyväksytyt erityiset 

siirtymisen raja-arvot. 

Or. fr 

 

Tarkistus  194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita voidaan 

valmistaa ja varastoida, ennen kuin 

15 artiklassa tarkoitettu 

eläinlääkemääräys on annettu. Tätä 

Poistetaan. 
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säännöstä ei sovelleta tilasekoittajiin eikä 

lääkerehun tai välituotteiden 

valmistukseen eläinlääkkeistä 

direktiivin 2001/82/EY 10 tai 11 artiklan 

mukaisesti. 

Or. pt 

 

Tarkistus  195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita voidaan 

valmistaa ja varastoida, ennen kuin 

15 artiklassa tarkoitettu eläinlääkemääräys 

on annettu. Tätä säännöstä ei sovelleta 

tilasekoittajiin eikä lääkerehun tai 

välituotteiden valmistukseen 

eläinlääkkeistä direktiivin 2001/82/EY 

10 tai 11 artiklan mukaisesti. 

Lääkerehua ja välituotteita ei voida 

valmistaa ja varastoida, ennen kuin 

15 artiklassa tarkoitettu eläinlääkemääräys 

on annettu. 

Or. en 

 

Tarkistus  196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita voidaan 

valmistaa ja varastoida, ennen kuin 

15 artiklassa tarkoitettu eläinlääkemääräys 

on annettu. Tätä säännöstä ei sovelleta 

tilasekoittajiin eikä lääkerehun tai 

välituotteiden valmistukseen 

eläinlääkkeistä direktiivin 2001/82/EY 10 

tai 11 artiklan mukaisesti. 

Lääkerehua ja välituotteita voidaan 

valmistaa ja varastoida, ennen kuin 

15 artiklassa tarkoitettu eläinlääkemääräys 

on annettu. Tätä säännöstä ei sovelleta 

rahtisekoittajiin. 

Or. es 
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Perustelu 

Ei ole johdonmukaista, että säännöstä ei sovellettaisi tilasekoittajiin tiloilla, joilla on 

asianmukaiset tilat tällaisen toiminnan harjoittamista varten, ja että säännöstä sovellettaisiin 

rahtisekoittajiin. 

 

Tarkistus  197 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita voidaan 

valmistaa ja varastoida, ennen kuin 

15 artiklassa tarkoitettu eläinlääkemääräys 

on annettu. Tätä säännöstä ei sovelleta 

tilasekoittajiin eikä lääkerehun tai 

välituotteiden valmistukseen 

eläinlääkkeistä direktiivin 2001/82/EY 

10 tai 11 artiklan mukaisesti. 

Lääkerehua ja välituotteita voidaan 

valmistaa ja varastoida, ennen kuin 

15 artiklassa tarkoitettu eläinlääkemääräys 

on annettu. Tätä säännöstä ei sovelleta 

tilasekoittajiin, rahtisekoittajiin eikä 

lääkerehun tai välituotteiden valmistukseen 

eläinlääkkeistä direktiivin 2001/82/EY 

10 tai 11 artiklan mukaisesti, ellei se ole 

epidemiologisen ja kliinisen tietämyksen 

pohjalta perusteltua. 

Or. en 

 

Tarkistus  198 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita voidaan 

valmistaa ja varastoida, ennen kuin 

15 artiklassa tarkoitettu eläinlääkemääräys 

on annettu. Tätä säännöstä ei sovelleta 

tilasekoittajiin eikä lääkerehun tai 

välituotteiden valmistukseen 

eläinlääkkeistä direktiivin 2001/82/EY 10 

tai 11 artiklan mukaisesti. 

Lääkerehua ja välituotteita voidaan 

tuotantoteknisistä syistä valmistaa ja 

varastoida, ennen kuin 15 artiklassa 

tarkoitettu eläinlääkemääräys on annettu. 

Siinä tapauksessa valmistetun tai 

varastoidun lääkerehun laatu ja määrä on 

ilmoitettava toimivaltaiselle 

viranomaiselle. Tätä säännöstä ei sovelleta 

tilasekoittajiin tai rahtisekoittajiin eikä 

lääkerehun tai välituotteiden valmistukseen 
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eläinlääkkeistä direktiivin 2001/82/EY 10 

tai 11 artiklan mukaisesti. 

Or. de 

Perustelu 

Ennakkotuotanto ei saa johtaa 15 artiklan mukaisen eläinlääkemääräystä koskevan 

velvollisuuden kumoamiseen. Sen voi tehdä vain tuotantoteknisistä syistä, esimerkiksi jäämien 

siirtymisen tai saastumisen estämiseksi. Väärinkäytön välttämiseksi yrittäjän on ilmoitettava 

ennakkoon valmistetun lääkerehun laatu ja määrä valvontaviranomaiselle 

asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti. 

 

Tarkistus  199 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehun ja välituotteiden 

merkintöjen on oltava asetuksen (EY) 

N:o 767/2009 11 artiklan 1 kohdan, 

12 artiklan ja 14 artiklan lisäksi tämän 

asetuksen liitteen III mukaisia. 

1. Lääkerehun ja välituotteiden 

merkintöjen olisi oltava asetuksen (EY) 

N:o 767/2009 11 artiklan 1 ja 4 kohdan, 

12 artiklan, 14 artiklan, 15 artiklan b, d, e 

ja f kohdan, 17 artiklan 1 kohdan a, d, e 

ja f alakohdan sekä 17 artiklan 2 ja 

3 kohdan lisäksi tämän asetuksen 

liitteen III mukaisia. 

Or. it 

Perustelu 

Lääkerehuun ja rehua sisältäviin välituotteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 767/2009 

11 artiklan 1 kohdan, 12 artiklan ja 14 artiklan merkintävaatimusten lisäksi myös saman 

asetuksen 11 artiklan 4 kohdan, 15 artiklan ja 17 artiklan sekä liitteen IV 

merkintävaatimuksia. Vain lääkerehua ja välituotteita koskevat merkintävaatimukset tulisi 

mainita Euroopan komission ehdotuksen liitteessä III. 

 

Tarkistus  200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehun ja välituotteiden 

merkintöjen on oltava asetuksen (EY) 

N:o 767/2009 11 artiklan 1 kohdan, 

12 artiklan ja 14 artiklan lisäksi tämän 

asetuksen liitteen III mukaisia. 

1. Lääkerehun ja välituotteiden 

merkintöjen on oltava asetuksen (EY) 

N:o 767/2009 11 artiklan 1 ja 4 kohdan, 

12 artiklan, 14 artiklan, 15 artiklan ja 

17 artiklan lisäksi tämän asetuksen 

liitteen III mukaisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  201 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehun ja välituotteiden 

merkintöjen on oltava 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 11 artiklan 

1 kohdan, 12 artiklan ja 14 artiklan lisäksi 

tämän asetuksen liitteen III mukaisia. 

1. Lääkerehun ja välituotteiden, mikäli 

niitä ei syötetä välittömästi eläimille, 
merkintöjen on oltava 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 11 artiklan 

1 kohdan, 12 artiklan ja 14 artiklan lisäksi 

tämän asetuksen liitteen III mukaisia. 

Or. de 

Perustelu 

Lääkerehuihin, jotka tilasekoittaja syöttää heti eläimille, ei tarvitse liittää erillisiä merkintöjä. 

 

Tarkistus  202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Lääkerehuun tai välituotteeseen 

merkittyjen koostumusarvojen ja asetuksen 

3. Lääkerehuun tai välituotteeseen 

merkittyjen koostumusarvojen ja 
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(EY) N:o 882/2004 mukaisessa virallisessa 

valvonnassa määritettyjen arvojen väliset 

sallitut poikkeamat vahvistetaan 

liitteessä IV. 

virallisessa valvonnassa määritettyjen 

arvojen välisiä poikkeamia ei sallita. 

Or. en 

 

Tarkistus  203 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Lääkerehuun tai välituotteeseen 

merkittyjen koostumusarvojen ja 

asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisessa 

virallisessa valvonnassa määritettyjen 

arvojen väliset sallitut poikkeamat 

vahvistetaan liitteessä IV. 

3. Asetuksen (EY) N:o 767/2009 

liitteessä IV lueteltujen poikkeamien 

lisäksi lääkerehuun tai välituotteeseen 

merkittyjen vaikuttavien ainesosien 

määrien ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 

mukaisessa virallisessa valvonnassa 

määritettyjen arvojen väliset sallitut 

poikkeamat vahvistetaan liitteessä IV. 

Or. it 

 

Tarkistus  204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Lääkerehuun tai välituotteeseen 

merkittyjen koostumusarvojen ja asetuksen 

(EY) N:o 882/2004 mukaisessa virallisessa 

valvonnassa määritettyjen arvojen väliset 

sallitut poikkeamat vahvistetaan 

liitteessä IV. 

3. Lääkerehuun tai välituotteeseen 

merkittyjen koostumusarvojen ja asetuksen 

(EY) N:o 882/2004 mukaisessa virallisessa 

valvonnassa määritettyjen arvojen ja 

vaikuttavien aineiden määrän väliset 

sallitut poikkeamat vahvistetaan 

liitteessä IV. 

Or. en 
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Tarkistus  205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita saa saattaa 

markkinoille ainoastaan suljetuissa 

pakkauksissa tai säiliöissä. Pakkaukset ja 

säiliöt on suljettava siten, että suljin 

vaurioituu avattaessa eikä sitä voi käyttää 

uudelleen. 

Lääkerehua ja välituotteita saa saattaa 

markkinoille ainoastaan suljetuissa 

pakkauksissa tai säiliöissä. Pakkaukset ja 

säiliöt on suljettava siten, että suljin 

vaurioituu avattaessa eikä sitä voi käyttää 

uudelleen. Tarkoituksenmukaisista 

poikkeuksista olisi säädettävä niissä 

tapauksissa, kun kyseisen vaatimuksen 

soveltaminen ei ole välttämätöntä 

ihmisten tai eläinten terveyden tai 

kuluttajien etujen suojelemiseksi ja kun 

soveltamisesta aiheutuisi tarpeetonta 

hallinnollista ja teknistä rasitetta. 

Or. en 

Perustelu 

Rehukuljetuksista annetussa asetuksessa (EY) N:o 767/2009 olevan 23 artiklan mukaiset 

poikkeukset olisi sisällytettävä tähän asetukseen, jotta varmistetaan yhtenevyys joissakin 

jäsenvaltioissa noudatettaviin lääkerehun kuljetusjärjestelyihin nähden. 

 

Tarkistus  206 

Norbert Erdős 

 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita saa saattaa 

markkinoille ainoastaan suljetuissa 

pakkauksissa tai säiliöissä. Pakkaukset ja 

säiliöt on suljettava siten, että suljin 

vaurioituu avattaessa eikä sitä voi käyttää 

uudelleen. 

Lääkerehua ja välituotteita saa saattaa 

markkinoille ainoastaan suljetuissa 

pakkauksissa – säkkipakkaukset mukaan 

lukien – tai säiliöissä. Pakkaukset ja säiliöt 

on suljettava siten, että suljin vaurioituu 

avattaessa eikä sitä voi käyttää uudelleen. 

Or. hu 



 

PE560.826v01-00 88/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

 

Tarkistus  207 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 a artikla 

 Kaupankäynti EU:n ulkopuolisten 

maiden kanssa 

 Kolmansista maista peräisin olevien 

elintarviketuotantoeläinten, joille on 

annettu mikrobilääkkeitä sisältävää 

lääkerehua sairauksien ehkäisemiseksi, 

tuonti on kielletty. Myös näistä eläimistä 

peräisin olevien elintarvikkeiden tuonti on 

kielletty. 

Or. fr 

 

Tarkistus  208 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 b artikla 

 Ekosysteemeihin levinneiden vaikuttavien 

aineiden jäljitettävyys 

 Lääkemääräyksen antavien 

ammattilaisten on täytettävä vaikuttavia 

aineita koskevien lääkemääräysten 

rekisteröintilomake. Vesivarojen 

hallinnasta tai ympäristöstä vastaavien 

toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä 

rekisteri ajan tasalla, jotta voidaan 

jäljittää ekosysteemeihin leviäviä 

kemiallisia aineita. 
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Or. en 

Perustelu 

Vesivarojen hallinnan parantamiseksi toimivaltaisten viranomaisten on tiedettävä, mitä 

vaikuttavia aineita leviää ympäristöön, mistä ne päätyvät vesistöihin. 

 

Tarkistus  209 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

huolehdittava siitä, että toimivaltainen 

viranomainen on hyväksynyt niiden 

valvonnassa olevat laitokset. 

Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien ja markkinoille saattavien 

lääkerehualan toimijoiden on 

huolehdittava siitä, että toimivaltainen 

viranomainen on hyväksynyt niiden 

valvonnassa olevat laitokset. Lääkerehua 

ja välituotteita kuljettavien lääkerehualan 

toimijoiden on varmistettava, että 

toimivaltainen viranomainen on 

rekisteröinyt niiden valvonnassa olevat 

laitokset. 

 Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta 

lääkerehualan toimijoihin, joilla on 

valtuudet toimittaa eläinlääkkeitä 

vähittäismyyntiin, eikä eläinten pitäjiin, 

jotka varastoivat tai käyttävät lääkerehua 

omia eläimiään varten. 

Or. fr 

 

Tarkistus  210 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 
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varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

huolehdittava siitä, että toimivaltainen 

viranomainen on hyväksynyt niiden 

valvonnassa olevat laitokset. 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

huolehdittava siitä, että toimivaltainen 

viranomainen on hyväksynyt niiden 

valvonnassa olevat laitokset. Tämä ei 

koske maatiloja, jotka valmistavat 

lääkerehun ja antavat sen omille 

eläimilleen. 

Or. de 

Perustelu 

Hyväksyntä ei ole aiheellista maatiloilla, jotka valmistavat lääkerehua vain antaakseen sitä 

omille eläimilleen – eläinlääkärin ohjeiden mukaan. 

 

Tarkistus  211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

huolehdittava siitä, että toimivaltainen 

viranomainen on hyväksynyt niiden 

valvonnassa olevat laitokset. 

Lääkerehua ja välituotteita valmistavien, 

varastoivien, kuljettavien ja markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

huolehdittava siitä, että toimivaltainen 

julkinen viranomainen on hyväksynyt 

niiden valvonnassa olevat laitokset. 

Or. en 

 

Tarkistus  212 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden olisi perustettava 

toimivaltaisia viranomaisia, jotka 

hyväksyvät lääkerehujen valmistajat ja 



 

AM\1066386FI.doc 91/153 PE560.826v01-00 

 FI 

tukkumyyjät. 

Or. en 

Perustelu 

Lisätään kohta, jossa annetaan jäsenvaltioille säännöt toimivaltaisen viranomaisen 

perustamisesta lääkerehujen valmistajien ja tukkumyyjien hyväksymistä varten. 

 

Tarkistus  213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehun toimittaminen 

eläintenpitäjille edellyttää 

eläinlääkemääräyksen esittämistä ja, jos 

lääkerehun valmistaa tilasekoittaja, 

eläinlääkemääräyksen hallussapitoa sekä 

2–6 kohdassa vahvistettujen edellytysten 

täyttymistä. 

1. Lääkerehun toimittaminen 

eläintenpitäjille edellyttää 

eläinlääkemääräyksen esittämistä ja, jos 

lääkerehun valmistaa tilasekoittaja, 

eläinlääkärin antaman 

eläinlääkemääräyksen hallussapitoa sekä 

2–6 kohdassa vahvistettujen edellytysten 

täyttymistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehun toimittaminen 

eläintenpitäjille edellyttää 

eläinlääkemääräyksen esittämistä ja, jos 

lääkerehun valmistaa tilasekoittaja, 

eläinlääkemääräyksen hallussapitoa sekä 

2–6 kohdassa vahvistettujen edellytysten 

täyttymistä. 

1. Lääkerehun toimittaminen 

eläintenpitäjille edellyttää 

eläinlääkemääräyksen esittämistä ja, jos 

lääkerehun valmistaa tilasekoittaja, 

eläinlääkärin tutkimuksen ja 

eläinlääketieteellisen diagnoosin 

laatimisen tai eläinten säännöllisen 

terveystarkastuskäynnin jälkeen annetun 



 

PE560.826v01-00 92/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

eläinlääkemääräyksen hallussapitoa sekä 

2–6 kohdassa vahvistettujen edellytysten 

täyttymistä. 

Or. ro 

 

Tarkistus  215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläinlääkemääräyksen on sisällettävä 

liitteessä V säädetyt tiedot. Valmistajan tai 

tarvittaessa jakelijan on säilytettävä 

alkuperäinen eläinlääkemääräys. 

Eläinlääkemääräyksen antaneen henkilön 

sekä eläintenpitäjän on säilytettävä 

lääkemääräyksen jäljennös. 

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on 

säilytettävä kolmen vuoden ajan niiden 

antamisesta. 

2. Eläinlääkemääräyksen on sisällettävä 

liitteessä V säädetyt tiedot. Valmistajan tai 

tarvittaessa jakelijan on säilytettävä 

alkuperäinen eläinlääkemääräys. 

Eläinlääkemääräyksen antaneen 

eläinlääkärin sekä eläintenpitäjän on 

säilytettävä lääkemääräyksen jäljennös. 

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on 

säilytettävä kolmen vuoden ajan niiden 

antamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  216 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläinlääkemääräyksen on sisällettävä 

liitteessä V säädetyt tiedot. Valmistajan tai 

tarvittaessa jakelijan on säilytettävä 

alkuperäinen eläinlääkemääräys. 

Eläinlääkemääräyksen antaneen henkilön 

sekä eläintenpitäjän on säilytettävä 

lääkemääräyksen jäljennös. 

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on 

säilytettävä kolmen vuoden ajan niiden 

antamisesta. 

2. Eläinlääkemääräyksen on sisällettävä 

[eläinlääkkeistä annetun] asetuksen (EU) 

N:o 2015/... 110 artiklassa säädetyt tiedot. 

Valmistajan tai tarvittaessa jakelijan on 

säilytettävä alkuperäinen 

eläinlääkemääräys. Eläinlääkemääräyksen 

antaneen henkilön sekä eläintenpitäjän on 

säilytettävä lääkemääräyksen jäljennös. 

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on 

säilytettävä kolmen vuoden ajan niiden 
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antamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  217 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläinlääkemääräyksen on sisällettävä 

liitteessä V säädetyt tiedot. Valmistajan tai 

tarvittaessa jakelijan on säilytettävä 

alkuperäinen eläinlääkemääräys. 

Eläinlääkemääräyksen antaneen henkilön 

sekä eläintenpitäjän on säilytettävä 

lääkemääräyksen jäljennös. 

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on 

säilytettävä kolmen vuoden ajan niiden 

antamisesta. 

2. Eläinlääkemääräyksen on sisällettävä 

liitteessä V säädetyt tiedot, jotka ovat 

eläinlääkkeistä annetun asetuksen1 a 

110 artiklan mukaisia. Valmistajan tai 

tarvittaessa jakelijan on säilytettävä 

alkuperäinen eläinlääkemääräys. 

Eläinlääkemääräyksen antaneen henkilön 

sekä eläintenpitäjän on säilytettävä 

lääkemääräyksen jäljennös. 

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on 

säilytettävä kolmen vuoden ajan niiden 

antamisesta. 

 __________________ 

 1 a Komission ehdotus 

COM(2014) 558 final. 

Or. de 

Perustelu 

Eläinlääkemääräyksiä koskevat säännökset on mukautettava komission tuoreeseen 

ehdotukseen eläinlääkkeistä. 

 

Tarkistus  218 

Norbert Lins, Jan Huitema, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläinlääkemääräyksen on sisällettävä 2. Eläinlääkemääräyksen on sisällettävä 
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liitteessä V säädetyt tiedot. Valmistajan tai 

tarvittaessa jakelijan on säilytettävä 

alkuperäinen eläinlääkemääräys. 

Eläinlääkemääräyksen antaneen henkilön 

sekä eläintenpitäjän on säilytettävä 

lääkemääräyksen jäljennös. 

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on 

säilytettävä kolmen vuoden ajan niiden 

antamisesta. 

liitteessä V säädetyt tiedot. Valmistajan tai 

tarvittaessa jakelijan on säilytettävä 

alkuperäinen eläinlääkemääräys. 

Eläinlääkemääräyksen antaneen 

eläinlääkärin tai muun ammattihenkilön, 

jolla on tähän sovellettavan kansallisen 

lainsäädännön mukainen kelpoisuus, 
sekä eläintenpitäjän on säilytettävä 

lääkemääräyksen jäljennös. 

Alkuperäiskappale ja jäljennökset on 

säilytettävä kolmen vuoden ajan niiden 

antamisesta. 

 (HUOM. Vastaavalla tarkistuksella on 

korvattava kyseinen sanamuoto kaikkialla 

ehdotuksessa.) 

Or. en 

 

Tarkistus  219 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Muita kuin elintarviketuotantoeläimiä 

lukuun ottamatta lääkerehua ei samalla 

eläinlääkemääräyksellä saa käyttää 

useampaan kuin yhteen hoitokertaan. 

3. Seura- ja lemmikkieläimiä lukuun 

ottamatta lääkerehua ei samalla 

eläinlääkemääräyksellä saa käyttää 

useampaan kuin yhteen hoitokertaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  220 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Hoitoajan on oltava hyväksytyn 

lääkerehuun sisältyvän esisekoitteen 

voimassa olevan valmisteyhteenvedon 

mukainen, eikä se saa olla yli kolme 
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viikkoa, jos lääkerehu sisältää 

esisekoitteita, joiden vaikuttavilla aineilla 

on kyky valikoida resistenttejä kantoja. 

Or. en 

Perustelu 

Lääkerehun käyttöä ohjaa eläinlääkärin lääkemääräys. Eläinlääkärin olisi ilmoitettava siinä 

hoitoaika ottaen huomioon valmisteyhteenvedon. On syytä huomata, että sekä hoidon 

pidentäminen että lyhentäminen voi lisätä resistenttien kantojen valintaa. Eläinlääkkeen 

lupamenettelyssä on hyväksytty asianmukainen hoitoaika. Tällä hetkellä mikään hyväksytty 

hoito ei kestä yli kolmea viikkoa. 

 

Tarkistus  221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Poiketen siitä, mitä edellä olevassa 

3 kohdassa säädetään, jos ilmenee 

15 artiklan 5 kohdan mukaisesti 

diagnosoitu sairaus ja osa lääkerehusta 

jää käyttämättä, sitä voidaan käyttää 

myöhemmin lääkemääräyksen mukaisesti, 

jos sitä säilytetään asianmukaisesti ja se 

on selvästi tunnistettavissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  222 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Eläinlääkemääräys on voimassa 

enintään kuuden kuukauden ajan muiden 

kuin elintarviketuotantoeläinten osalta ja 

Poistetaan. 
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kolmen viikon ajan 

elintarviketuotantoeläinten osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  223 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Eläinlääkemääräys on voimassa enintään 

kuuden kuukauden ajan muiden kuin 

elintarviketuotantoeläinten osalta ja 

kolmen viikon ajan 

elintarviketuotantoeläinten osalta. 

4. Eläinlääkemääräys on voimassa enintään 

kuuden kuukauden ajan sen antamisesta 

muiden kuin elintarviketuotantoeläinten 

osalta ja kahden viikon ajan 

elintarviketuotantoeläinten osalta. 

 Kun lääkerehun sisältämät eläinlääkkeet 

sisältävät aineita, joilla on kyky valita 

resistenttejä kantoja, lääkemääräys on 

voimassa enintään yhden viikon sen 

antamisesta. 

Or. en 

Perustelu 

Kaikkien aineiden osalta kaksi viikkoa on parempi kuin kolme viikkoa lukuun ottamatta 

mikrobilääkkeitä ja loislääkkeitä (eli aineita, joilla on kyky valikoida resistenttejä kantoja), 

kun taas yhden viikon voimassaoloaika on eläinten asianmukaisen annostuksen kannalta 

olennainen (ottaen huomioon merkittävät painonmuutokset, jotka johtuvat lihotettavien 

eläinten, kuten sikojen, painonnoususta). 

 

Tarkistus  224 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Eläinlääkemääräys on voimassa enintään 

kuuden kuukauden ajan muiden kuin 

4. Eläinlääkemääräys on voimassa enintään 

kuuden kuukauden ajan lemmikki- ja 
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elintarviketuotantoeläinten osalta ja 

kolmen viikon ajan 

elintarviketuotantoeläinten osalta. 

seuraeläinten osalta ja kolmen viikon ajan 

elintarviketuotantoeläinten ja 

turkiseläinten osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  225 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Eläinlääkemääräys on voimassa enintään 

kuuden kuukauden ajan muiden kuin 

elintarviketuotantoeläinten osalta ja 

kolmen viikon ajan 

elintarviketuotantoeläinten osalta. 

4. Eläinlääkemääräys on voimassa enintään 

kuuden kuukauden ajan muiden kuin 

elintarviketuotantoeläinten osalta ja 

kolmen kuukauden ajan 

elintarviketuotantoeläinten osalta. 

Or. de 

 

Tarkistus  226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Rokotteiden ja 

loisten häätöhoitojen rajoitetun ja 

satunnaisen ennalta ehkäisevän käytön 

perusteena voivat olla huomattavat ja 

välittömät terveysriskit. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

kyseisen henkilön on varmistettava, että 

kyseinen annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 
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vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  227 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön hoitamille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  228 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

hoitavan eläinlääkärin tutkimille eläimille 

ja ainoastaan diagnosoituun tautiin. 

Lääkemääräyksen antaneen eläinlääkärin 

on varmennettava, että kyseinen lääkitys 
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eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

on kohde-eläimille eläinlääketieteellisesti 

perusteltu. Lisäksi hänen on varmistettava, 

että kyseinen annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkerehua varten tarkoitettuja 

esisekoitteita. 

Or. en 

Perustelu 

Hoitava eläinlääkäri (eli eläinlääkäri, joka tuntee eläinlauman tai -parven anamneesin ja 

tilan) on lähtökohtaisesti ainoa, joka voi tehdä diagnoosin ja päättää hoidosta. Siksi on 

vahvistettava asianmukaista tietämystä eläinten taudeista ja lauman tai parven 

terveydentilasta omaavien eläinlääkärien asemaa. Sanamuotoa ’lääkerehua varten tarkoitetut 

esisekoitteet’ on suositeltavaa käyttää (katso edellä olevan tarkistuksen 5 perustelut). 

 

Tarkistus  229 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

eläinlääkärin tutkimille yksittäisille 

eläimille tai eläinryhmille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen eläinlääkärin on varmennettava, 

että kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. it 



 

PE560.826v01-00 100/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

 

Tarkistus  230 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

eläinlääkärin tutkimille eläimille ja 

ainoastaan diagnosoituun tautiin. 

Lääkemääräyksen antaneen eläinlääkärin 

on varmennettava, että kyseinen lääkitys 

on kohde-eläimille eläinlääketieteellisesti 

perusteltu. Lisäksi hänen on varmistettava, 

että kyseinen annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. it 

Perustelu 

Eläinlääkäri on määritelmän mukaisesti ainoa henkilö, joka voi tehdä diagnoosin ja päättää 

asianmukaisesta hoidosta. Hänen rooliaan on näin ollen vahvistettava. 

 

Tarkistus  231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

eläinlääkärin tutkimille eläimille ja 

ainoastaan diagnosoituun tautiin. 

Lääkemääräyksen antaneen eläinlääkärin 

on varmennettava, että kyseinen lääkitys 

on kohde-eläimille eläinlääketieteellisesti 
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hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

perusteltu. Lisäksi hänen on varmistettava, 

että kyseinen annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

eläinlääkärin tutkimille eläimille ja 

ainoastaan diagnosoituun tautiin. 

Lääkemääräyksen antaneen eläinlääkärin 

on varmennettava, että kyseinen lääkitys 

on kohde-eläimille eläinlääketieteellisesti 

perusteltu. Lisäksi hänen on varmistettava, 

että kyseinen annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 
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henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu, 

tutustuttuaan ruokintajärjestelmiin, 

sekoittamismahdollisuuksiin ja muihin 

tilakohtaisiin erityispiirteisiin. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  234 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläinryhmille ja 

ainoastaan diagnosoituun tautiin. 

Lääkemääräyksen antaneen henkilön on 

varmennettava, että kyseinen lääkitys on 

kohde-eläimille eläinlääketieteellisesti 

perusteltu. Lisäksi hänen on varmistettava, 

että kyseinen annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. de 

 

Tarkistus  235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 
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Ehdotus asetukseksi 

15 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

henkilön tutkimille eläimille ja ainoastaan 

diagnosoituun tautiin. Lääkemääräyksen 

antaneen henkilön on varmennettava, että 

kyseinen lääkitys on kohde-eläimille 

eläinlääketieteellisesti perusteltu. Lisäksi 

hänen on varmistettava, että kyseinen 

annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

5. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen antaneen 

valtuutetun henkilön tutkimille eläimille ja 

ainoastaan diagnosoituun tautiin. 

Lääkemääräyksen antaneen henkilön on 

varmennettava, että kyseinen lääkitys on 

kohde-eläimille eläinlääketieteellisesti 

perusteltu. Lisäksi hänen on varmistettava, 

että kyseinen annettava eläinlääke ei ole 

yhteensopimaton jonkin toisen hoidon tai 

käyttötarkoituksen kanssa ja että ei esiinny 

vasta-aiheita (kontraindikaatioita) tai 

yhteisvaikutusta, jos käytetään useita 

lääkkeitä. 

Or. ro 

 

Tarkistus  236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Eläinlääkemääräyksessä on oltava 

eläinlääkkeen valmisteyhteenvedon 

mukainen, asiaankuuluvien muuttujien 

perusteella laskettu eläinlääkkeen annostus. 

6. Eläinlääkemääräyksessä on oltava 

eläinlääkkeen valmisteyhteenvedon 

mukainen, asiaankuuluvien muuttujien 

perusteella laskettu eläinlääkkeen annostus 

ja lääkerehun määrä. Päiväannos on 

lisättävä sellaiseen lääkerehumäärään, 

jolla varmistetaan kohde-eläimen 

päiväannoksen saanti, ottaen huomioon, 

että sairaiden eläinten rehunkulutus 

saattaa poiketa tavanomaisesta 

päiväannoksesta. 

Or. en 
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Tarkistus  237 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Eläinlääkemääräyksessä on oltava 

eläinlääkkeen valmisteyhteenvedon 

mukainen, asiaankuuluvien muuttujien 

perusteella laskettu eläinlääkkeen annostus. 

6. Eläinlääkemääräyksessä on oltava 

eläinlääkkeen valmisteyhteenvedon 

mukainen, asiaankuuluvien muuttujien 

perusteella laskettu eläinlääkkeen annostus 

ja lääkerehun määrä. Eläinlääkkeen 

päiväannos on lisättävä sellaiseen 

rehumäärään, jolla varmistetaan kohde-

eläimen päiväannoksen saanti, ottaen 

huomioon, että sairaiden eläinten 

rehunkulutus saattaa poiketa 

tavanomaisesta päiväannoksesta. 

Or. it 

 

Tarkistus  238 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Eläinlääkemääräyksessä on oltava 

eläinlääkkeen valmisteyhteenvedon 

mukainen, asiaankuuluvien muuttujien 

perusteella laskettu eläinlääkkeen annostus. 

6. Eläinlääkemääräyksessä on oltava 

eläinlääkkeen valmisteyhteenvedon 

mukainen, asiaankuuluvien muuttujien 

perusteella laskettu eläinlääkkeen annostus 

ja asiaankuuluvien muuttujien perusteella 

laskettu lääkerehun määrä. 

Eläinlääkkeen päiväannos on lisättävä 

sellaiseen lääkerehumäärään, jolla 

varmistetaan kohde-eläimen 

päiväannoksen saanti, ottaen huomioon, 

että sairaiden eläinten rehunkulutus 

saattaa poiketa tavanomaisesta 

päiväannoksesta. 

Or. it 
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Tarkistus  239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Eläinlääkemääräyksessä on oltava 

eläinlääkkeen valmisteyhteenvedon 

mukainen, asiaankuuluvien muuttujien 

perusteella laskettu eläinlääkkeen annostus. 

6. Eläinlääkemääräyksessä on oltava 

eläinlääkkeen valmisteyhteenvedon 

mukainen, asiaankuuluvien muuttujien 

perusteella ja ottaen huomioon valmisteen 

ominaisuudet ja tarvittaessa 

maantieteelliset ja sesonkiin liittyvät 

olosuhteet laskettu eläinlääkkeen annostus. 

Or. ro 

 

Tarkistus  240 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Eläinlääkemääräyksen antajan on 

5 artiklan 2 kohdan d alakohdan 

mukaisesti varmistettava, että lääkerehu 

ja käsiteltyjen eläinten ruokkimiseen 

parhaillaan käytettävät elintarvikkeet 

eivät sisällä vaikuttavina aineina samaa 

kokkiodiostaattia. 

Or. fr 

 

Tarkistus  241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Jäsenvaltiot voivat valtuuttaa 
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hyväksytyt henkilöt määräämään 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön 

nojalla direktiivin 2001/82/EY 

10 artiklassa vahvistettujen ehtojen 

mukaisesti lääkerehua, joka sisältää 

useita eläinlääkkeitä. Yhdestä tai 

useammasta antibioottisesta aineesta 

koostuvia eläinlääkkeitä sisältävän 

lääkerehun määrääminen ei ole 

kuitenkaan sallittua. 

Or. fr 

Perustelu 

Kansanterveyden vuoksi on säilytettävä periaate lääkerehun valmistamisesta yhdestä 

ainoasta eläinlääkkeestä. 

 

Tarkistus  242 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 6 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 b. Jäsenvaltiot voivat valtuuttaa 

hyväksytyt henkilöt määräämään 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön 

nojalla direktiivin 2001/82/EY 

10 artiklassa vahvistettujen ehtojen 

mukaisesti lääkerehua, joka sisältää 

useita eläinlääkkeitä. Yhdestä tai 

useammasta antibioottisesta aineesta 

koostuvia eläinlääkkeitä sisältävän 

lääkerehun määrääminen ei ole 

kuitenkaan sallittua. 

Or. fr 

 

Tarkistus  243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 
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Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Käyttö elintarviketuotantoeläimillä Käyttö elintarviketuotantoeläimillä ja 

muilla eläimillä 

Or. en 

Perustelu 

Liittyy tarkistukseen 8, jolla kielletään ennalta ehkäisevä hoito kaikille eläimille, ei 

ainoastaan elintarviketuotantoeläimille, annettavalla antibiooteilla – tämän pitäisi ilmetä 

otsikosta. 

 

Tarkistus  244 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Käyttö elintarviketuotantoeläimillä Käyttö eläimillä 

Or. en 

 

Tarkistus  245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Käyttö elintarviketuotantoeläimillä Käyttö eläimillä 

Or. en 

 

Tarkistus  246 

Michel Dantin 
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Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Käyttö elintarviketuotantoeläimillä Käyttö 

Or. fr 

 

Tarkistus  247 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rehualan toimijoiden, jotka toimittavat 

lääkerehua elintarviketuotantoeläinten 

pitäjille, tai tilasekoittajien, jotka 

sekoittavat lääkerehua 

elintarviketuotantoeläimille, on 

varmistettava, että toimitetut tai sekoitut 

määrät eivät ylitä 

1. Rehualan toimijoiden, jotka toimittavat 

lääkerehua eläinten pitäjille, tai 

tilasekoittajien, jotka sekoittavat 

lääkerehua elintarviketuotantoeläimille, on 

varmistettava, että toimitetut tai sekoitut 

määrät eivät ylitä 

Or. en 

 

Tarkistus  248 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rehualan toimijoiden, jotka toimittavat 

lääkerehua elintarviketuotantoeläinten 

pitäjille, tai tilasekoittajien, jotka 

sekoittavat lääkerehua 

elintarviketuotantoeläimille, on 

varmistettava, että toimitetut tai sekoitut 

määrät eivät ylitä 

1. Rehualan toimijoiden, jotka toimittavat 

lääkerehua elintarviketuotantoeläinten 

pitäjille, tai tilasekoittajien, jotka 

sekoittavat lääkerehua 

elintarviketuotantoeläimille, on 

varmistettava, että toimitetut tai sekoitut 

määrät eivät ylitä lääkemääräyksen 

antaneen henkilön määräämiä määriä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  249 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rehualan toimijoiden, jotka toimittavat 

lääkerehua elintarviketuotantoeläinten 

pitäjille, tai tilasekoittajien, jotka 

sekoittavat lääkerehua 
elintarviketuotantoeläimille, on 

varmistettava, että toimitetut tai sekoitut 

määrät eivät ylitä 

1. Rehualan toimijoiden, jotka toimittavat 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua 

elintarviketuotantoeläinten pitäjille, on 

varmistettava, että toimitetut tai sekoitetut 

määrät eivät ylitä 

Or. en 

Perustelu 

On tehtävä ero eläimille annettavia mikrobilääkkeitä sisältävän lääkerehun ja eläimille 

annettavia mikrobilääkkeitä sisältämättömän lääkerehun välillä. Maatiloilla ei pitäisi 

sekoittaa lääkerehua ja eläimille annettavia mikrobilääkkeitä. 

 

Tarkistus  250 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rehualan toimijoiden, jotka toimittavat 

lääkerehua elintarviketuotantoeläinten 

pitäjille, tai tilasekoittajien, jotka 

sekoittavat lääkerehua 

elintarviketuotantoeläimille, on 

varmistettava, että toimitetut tai sekoitut 

määrät eivät ylitä 

1. Lääkerehualan toimijoiden, jotka 

toimittavat lääkerehua 

elintarviketuotantoeläinten pitäjille, tai 

tilasekoittajien, jotka sekoittavat 

lääkerehua elintarviketuotantoeläimille, on 

varmistettava, että toimitetut tai sekoitut 

määrät eivät ylitä 

Or. fr 
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Tarkistus  251 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) eläinlääkemääräyksessä esitettyjä 

määriä eivätkä 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

The use of medicated feedingstuffs is driven by the prescription of veterinarian, who should 

decide considering the approved SPC on the final duration of the treatment. Originally there 

was proposed to limit treatment/use of medicated feed containing antimicrobials by the period 

of max two weeks. It should be taken into consideration that both prolongation and 

shortening can provide pressure for resistance selection. Within the veterinary medicinal 

product (here premix) authorisation it was asses sed and approved, what is the right 

period of treatment, which should be finally followed in practice. Currently there are no 

longer durations of treatments than 3 weeks approved. 

 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

 

Tarkistus  252 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) eläinlääkemääräyksessä esitettyjä 

määriä eivätkä 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Teksti on sisällytetty 1 kohdan johdantokappaleeseen. 
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Tarkistus  253 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa 

kestävän hoidon edellyttämää määrää. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  254 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa 

kestävän hoidon edellyttämää määrää. 

Poistetaan. 

Or. it 

Perustelu 

Ainoa noudatettava eläinlääkemääräys on eläinlääkärin antama eläinlääkemääräys. 

 

Tarkistus  255 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa 

kestävän hoidon edellyttämää määrää. 

b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää. 

Or. de 

 

Tarkistus  256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa kestävän 

hoidon edellyttämää määrää. 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa kestävän 

hoidon edellyttämää määrää, ellei 

eläinlääkäri ole määrännyt sitä 

pidemmäksi ajaksi poikkeustapauksessa 

eläinlääketieteellisin perustein. 

Or. en 

 

Tarkistus  257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa kestävän 

hoidon edellyttämää määrää. 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kymmenen päivää 

kestävän hoidon edellyttämää määrää, ellei 

lääkemääräyksessä ole määrätty toisin 

valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
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Or. en 

 

Tarkistus  258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa kestävän 

hoidon edellyttämää määrää. 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa hoidon 

edellyttämää määrää tai 

valmisteyhteenvedossa mainitun keston 

edellyttämiä määriä, ellei [eläinlääkkeistä 

annetussa] asetuksessa (EU) 2015/... 

erityisesti muuta vahvisteta. 

Or. en 

Perustelu 

Lääkerehuasetus ja eläinlääkeasetus ovat sidoksissa toisiinsa. Tästä syystä on tärkeää, että 

tässä ehdotuksessa viitataan käyttöä ja kestoa koskeviin edellytyksiin, jotka vahvistetaan 

eläinlääkeasetuksessa. Joissakin tapauksissa mikrobilääkkeillä annettava hoito kestää kahta 

viikkoa pitempään, mikä on otettava huomioon lääkerehuasetuksessa. 

 

Tarkistus  259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa kestävän 

hoidon edellyttämää määrää. 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa kestävän 

hoidon edellyttämää määrää, paitsi jos 

määrätyn eläimille tarkoitetun 

mikrobilääkkeen valmisteyhteenvedossa 

vahvistetaan hoitoaika, jonka kesto on yli 
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viikon. 

Or. ro 

 

Tarkistus  260 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

eläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa kestävän 

hoidon edellyttämää määrää. 

(b) yhden kuukauden kestävän hoidon 

edellyttämää määrää tai, kun kyseessä on 

elintarviketuotantoeläimille ja 

turkiseläimille annettavia mikrobilääkkeitä 

sisältävä lääkerehu, kaksi viikkoa kestävän 

hoidon edellyttämää määrää. 

Or. en 

 

Tarkistus  261 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Eläimille tarkoitettuja 

mikrobilääkkeitä sisältämättömän 

lääkerehun osalta rehualan toimijoiden, 

jotka toimittavat lääkerehua 

elintarviketuotantoeläinten pitäjille, tai 

tilasekoittajien, jotka sekoittavat 

lääkerehua elintarviketuotantoeläimille, 

on varmistettava, että toimitetut tai 

sekoitut määrät eivät ylitä 

lääkemääräyksen mukaisia määriä. 

Or. en 
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Perustelu 

On lisättävä erillinen kohta, joka koskee mikrobilääkkeitä sisältämätöntä lääkerehua (joiden 

tilasekoittaminen on sallittua). 

 

Tarkistus  262 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

elintarviketuotantoeläinten pitäjät 

toteuttavat V a liitteessä lueteltuja 

taudinehkäisytoimia ennen 

mikrobilääkkeitä sisältävän lääkerehun 

käyttöä metafylaksiaa varten. 

 (Tämä tarkistus liittyy V a liitettä (uusi) 

koskevaan tarkistukseen.) 

Or. en 

Perustelu 

Olisi asetettava selkeitä metafylaksiaa koskevia ehtoja. 

 

Tarkistus  263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c. Ennen eläinlääkemääräyksen 

uusimista eläinlääkärin on suoritettava 

herkkyystestaus ja arvioitava, voidaanko 

hoito lopettaa tai onko sitä jatkettava tai 

muutettava. 

Or. en 
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Tarkistus  264 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden 

suorituskyvyn lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää. 

Or. it 

 

Tarkistus  265 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden 
suorituskyvyn lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten suorituskyvyn 

lisäämiseen. Mikrobilääkkeitä, erityisesti 

antibiootteja, sisältävän lääkerehun 

käyttö voidaan sallia poikkeustapauksissa 

ennen sairauden diagnosointia tai 

kliinisten oireiden ilmenemistä 

lääkemääräyksen antavan henkilön 

epidemiologisen ja kliinisen tietämyksen 

perusteella. 

Or. en 

Perustelu 

Lääkerehu on vain yksi keino antaa eläinlääkkeitä, ja mikrobilääkkeitä sisältävän lääkerehun 

käytön rajoittaminen ei riitä poistamaan kansanterveydellistä kokonaisriskiä, jonka 

mikrobilääkeresistenssi aiheuttaa käytettäessä eri antotapoja. Mikrobilääkkeiden käyttö 

suorituskyvyn lisäämisen on jo kielletty, ja niiden käyttö taudinehkäisyyn pitäisi sallia vain 



 

AM\1066386FI.doc 117/153 PE560.826v01-00 

 FI 

poikkeuksellisissa oloissa lääkemääräyksen antaneen henkilön ohjeiden perusteella. 

 

Tarkistus  266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja antibiootteja 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn, ellei tällaista käyttöä ole 

sallittu [eläinlääkkeistä annetun] 

asetuksen (EU) N:o .../2015 mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua on käytettävä hyvän 

eläintenhoidon periaatteiden mukaisesti 

eikä sitä saa koskaan käyttää eläinten 

ennalta ehkäisevään hoitoon 

(profylaktinen käyttö) eikä niiden 

suorituskyvyn lisäämiseen. 

Joukkolääkintää pitäisi käyttää vain 

perustelluissa tapauksissa, joissa 

yksilökohtainen hoito ei onnistu. 

Or. en 

 

Tarkistus  268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 



 

PE560.826v01-00 118/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja antibiootteja 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  269 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 
taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

eläinten taudinehkäisyyn eikä niiden 

suorituskyvyn lisäämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  270 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 
taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

taudinehkäisyyn eikä suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

Or. fr 
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Tarkistus  271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden 

suorituskyvyn lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

profylaktiseen hoitoon. Metafylaktista 

hoitoa voi käyttää tartunnan leviämisen 

minimoimiseen eläinryhmän sisällä 

silloin, kun tartunnanaiheuttajan 

läsnäolo on varmistettu. 

Or. en 

 

Tarkistus  272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden 

suorituskyvyn lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja antibiootteja 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää ennalta 

ehkäisevään (profylaktiseen) hoitoon. 

Mikrobilääkkeillä annettavaa 

profylaktista hoitoa ei saa koskaan 

käyttää rutiininomaisesti eikä 

kompensoimaan puutteellisia hygienia- 

tai hoito-olosuhteita. 

Or. en 

Perustelu 

Otetaan käyttöön lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävän eurooppalaisen 

foorumin määritelmiin perustuva selvennys. Johdanto-osan kappaleissa on jo mainittu 

kasvunedistämistä koskeva kielto. On tärkeää, että ennalta ehkäisevää hoitoa ei käytetä 

elintarviketuotantoeläimiin eikä muihinkaan eläimiin. 
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Tarkistus  273 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden 

suorituskyvyn lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää ennalta 

ehkäisevään (profylaktiseen) hoitoon. 

Mikrobilääkkeillä annettavaa 

profylaktista hoitoa ei saa koskaan 

käyttää rutiininomaisesti eikä 

kompensoimaan puutteellisia hygienia- 

tai hoito-olosuhteita. 

Or. en 

Perustelu 

Otetaan käyttöön lääkkeiden vastuullista käyttöä eläinten hoidossa edistävän eurooppalaisen 

foorumin määritelmiin perustuva selvennys. Johdanto-osan kappaleissa on jo mainittu 

kasvunedistämistä koskeva kielto. On tärkeää, että ennalta ehkäisevää hoitoa ei käytetä 

elintarviketuotantoeläimiin eikä muihinkaan eläimiin. 

 

Tarkistus  274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

2. Koska hyvän eläintenhoidon ja 

eläinlääkkeiden vastuullisen käytön 

välillä on suora yhteys, eläimille 

tarkoitettuja mikrobilääkkeitä sisältävää 

lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 

taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

Or. en 
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Tarkistus  275 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

elintarviketuotantoeläinten 
taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

2. Eläimille tarkoitettuja mikrobilääkkeitä 

sisältävää lääkerehua ei saa käyttää 

lemmikki- tai tuotantoeläinten 
taudinehkäisyyn eikä niiden suorituskyvyn 

lisäämiseen. 

Or. de 

Perustelu 

Antibioottien antaminen lemmikki- ja tuotantoeläimille taudinehkäisyä varten olisi 

periaatteessa kiellettävä eläintenhoidossa. 

 

Tarkistus  276 

Norbert Erdős 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Elintarviketuotantoeläimille 

lääkerehua antavien rehualan toimijoiden 

on pidettävä kirjaa direktiivin 2001/82/EY 

69 artiklan mukaisesti. Tämä kirjanpito 

on säilytettävä viiden vuoden ajan 

lääkerehun antamispäivästä myös siinä 

tapauksessa, että eläin on teurastettu 

kyseisten viiden vuoden aikana. 

Poistetaan. 

Or. hu 

Perustelu 

Direktiivin 2001/82/EY 69 artiklassa velvoitetaan elintarviketuotantoeläinten omistajat tai 

pitäjät pitämään kirjaa, ei rehualan toimijat. Näin ollen tämä kohta on poistettava, jotta 
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säilytetään yhdenmukaisuus direktiivin 2001/82/EY kanssa. 

 

Tarkistus  277 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Elintarviketuotantoeläimille 

lääkerehua antavien rehualan toimijoiden 

on pidettävä kirjaa direktiivin 2001/82/EY 

69 artiklan mukaisesti. Tämä kirjanpito on 

säilytettävä viiden vuoden ajan lääkerehun 

antamispäivästä myös siinä tapauksessa, 

että eläin on teurastettu kyseisten viiden 

vuoden aikana. 

4. Lääkerehun alalla toimivien rehualan 

toimijoiden ja elintarviketuotantoeläinten 

pitäjien, jotka antavat eläimille 

lääkerehua, on pidettävä kirjaa 

direktiivin 2001/82/EY 69 artiklan 

mukaisesti. Tämä kirjanpito on säilytettävä 

viiden vuoden ajan lääkerehun 

antamispäivästä myös siinä tapauksessa, 

että eläin on teurastettu kyseisten viiden 

vuoden aikana. 

Or. en 

Perustelu 

Sekä rehualan toimijoiden että lääkerehua saavien eläinten pitäjien olisi pidettävä kirjaa. 

 

Tarkistus  278 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Elintarviketuotantoeläimille lääkerehua 

antavien rehualan toimijoiden on pidettävä 

kirjaa direktiivin 2001/82/EY 69 artiklan 

mukaisesti. Tämä kirjanpito on säilytettävä 

viiden vuoden ajan lääkerehun 

antamispäivästä myös siinä tapauksessa, 

että eläin on teurastettu kyseisten viiden 

vuoden aikana. 

4. Elintarviketuotantoeläimille lääkerehua 

antavien rehualan toimijoiden on pidettävä 

kirjaa direktiivin 2001/82/EY 69 artiklan 

mukaisesti. Tämä kirjanpito on säilytettävä 

kolmen vuoden ajan lääkerehun 

antamispäivästä myös siinä tapauksessa, 

että eläin on teurastettu kyseisten viiden 

vuoden aikana. 
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Or. it 

 

Tarkistus  279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Elintarviketuotantoeläimille lääkerehua 

antavien rehualan toimijoiden on pidettävä 

kirjaa direktiivin 2001/82/EY 69 artiklan 

mukaisesti. Tämä kirjanpito on säilytettävä 

viiden vuoden ajan lääkerehun 

antamispäivästä myös siinä tapauksessa, 

että eläin on teurastettu kyseisten viiden 

vuoden aikana. 

4. Elintarviketuotantoeläimille lääkerehua 

antavien rehualan toimijoiden on pidettävä 

kirjaa direktiivin 2001/82/EY 69 artiklan 

mukaisesti. Tämä kirjanpito on säilytettävä 

viiden vuoden ajan lääkerehun 

antamispäivästä myös siinä tapauksessa, 

että eläin on teurastettu kyseisten viiden 

vuoden aikana. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että rekistereiden tiedot 

kerätään ja siirretään unionin 

eläinlääketietokantaan [eläinlääkkeistä 

annetun] asetuksen (EU) 2015/... 51 ja 

54 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  280 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Eläintarviketuotantoeläimillä käyttöä 

varten pakattu lääkerehu on varastoitava 

erikseen. Siilot, joissa on säilytetty 

lääkerehua, on tyhjennettävä ennen 

muiden rehujen säilyttämistä ja 

puhdistettava säännöllisesti. 

Or. fr 
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Tarkistus  281 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 4 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b. Määrättyä lääkerehua saa antaa 

ainoastaan eläinlääkemääräyksen 

antaneen henkilön hoitamalle 

eläinryhmälle ja ainoastaan 

lääkemääräyksen mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  282 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Vanhentuneiden tai käyttämättömien 

tuotteiden keruujärjestelmät 

Vanhentuneiden tuotteiden 

keruujärjestelmät 

Or. it 

 

Tarkistus  283 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vanhentuneiden tai käyttämättömien 

tuotteiden keruujärjestelmät 

Vanhentuneiden tuotteiden 

keruujärjestelmät 

Or. it 
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Tarkistus  284 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun hoidon 

antamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun hoidon 

antamiseksi. Jäsenvaltioiden on myös 

varmistettava, että lääkerehun 

valmistajille ja kotieläintuottajille 

annetaan tietoa siitä, missä keräyspisteitä 

sijaitsee ja miten he voivat viedä 

käyttämättömäksi jääneen lääkerehun 

näihin keräyspisteisiin. Jäsenvaltioiden 

on varmistettava, että keräyspisteiden 

ylläpitäjät pitävät kirjaa kerätystä 

lääkerehusta. Rekistereitä on säilytettävä 

viiden vuoden ajan keräämisen jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus  285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun hoidon 

Rehualan toimijoiden on varmistettava, 

että käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun hoidon 
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antamiseksi. antamiseksi. 

Or. es 

Perustelu 

On rehualan toimijoiden tehtävä vahvistaa 17 artiklassa tarkoitetun lääkerehun pois 

keräämistä ja hävittämistä koskevat menettelyt. Tarkistus on samansuuntainen 

asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteessä II olevassa valituksia ja tuotteiden vetämistä pois 

markkinoilta koskevassa kohdassa vahvistetun muita kuin lääkerehuja koskevan velvoitteen 

kanssa. 

Tarkistus  286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun hoidon 

antamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun hoidon 

antamiseksi. Tällaisissa tapauksissa 

eläinlääkintäkirjassa on ilmoitettava 

perustelut tällaiselle ylijäämälle. 

Or. pt 

Tarkistus  287 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 
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vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun 

hoidon antamiseksi. 

vanhentuneita. Kerätty materiaali tulee 

hävittää olemassa olevien säännösten 

mukaisesti. 

Or. it 

Perustelu 

Keruujärjestelmät tulisi järjestää vain vanhentuneille ja käyttökelvottomille tuotteille. 

Lääkerehun ylijäämät tulee hävittää jätteenä EU:n jätelainsäädännön mukaisesti. 

 

Tarkistus  288 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun 

hoidon antamiseksi. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita. Kerätty materiaali tulee 

hävittää olemassa olevien säännösten 

mukaisesti. 

Or. it 

 

Tarkistus  289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

käytössä on asianmukaiset järjestelmät, 

joiden avulla kerätään lääkerehu ja 

Jäsenvaltioiden on kehitettävä yhteistyössä 

alan toimijoiden kanssa asianmukaiset 

järjestelmät, joiden avulla kerätään 
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välituotteet siinä tapauksessa, että ne ovat 

vanhentuneita tai eläintenpitäjä on saanut 

lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun hoidon 

antamiseksi. 

lääkerehu ja välituotteet siinä tapauksessa, 

että ne ovat vanhentuneita tai eläintenpitäjä 

on saanut lääkerehua enemmän kuin hän 

todellisuudessa käyttää 

eläinlääkemääräyksessä tarkoitetun hoidon 

antamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  290 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Rehualan toimijoiden on annettava 

jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle 

viranomaiselle valmiin lääkerehun 

sisältämien eläinlääkkeiden 

myyntimäärien laskemiseen tarvittavat 

tiedot. 

 Jäsenvaltioiden on kerättävä 

asiaankuuluvat ja vertailukelpoiset tiedot 

mikrobilääkkeitä vaikuttavina aineina 

sisältävien lääkerehujen myyntimääristä. 

 Jäsenvaltioiden on lähetettävä tiedot 

mikrobilääkkeitä vaikuttavina aineina 

sisältävien lääkerehujen myyntimääristä 

toimivaltaiselle eurooppalaiselle 

viranomaiselle. 

 Tämä eurooppalainen viranomainen 

analysoi tiedot ja julkaisee 

vuosikertomuksen. 

Or. en 

Perustelu 

Euroopan komission toimintasuunnitelman mukaan mikrobilääkkeitä sisältävien tuotteiden 

myynnin ja käytön valvominen on erittäin suositeltavaa. Siksi katsotaan olevan hyödyllistä 

määritellä sellaisten lääkerehujen valvontaa koskevat säännöt, joiden sisältämät 

mikrobilääkkeet muodostavat valtavan osan eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden 

kokonaiskulutuksesta. 
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Tarkistus  291 

Hannu Takkula 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 jakso – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) rehun kanssa kosketuksiin joutuvat 

koneet voidaan kuivata märkäpesun 

jälkeen. 

(c) rehun kanssa kosketuksiin joutuvat 

koneet kosteaa rehua varten tarkoitettuja 

koneita lukuun ottamatta voidaan kuivata 

märkäpesun jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus  292 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 jakso – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rehualan toimijoilla on oltava 

käytössään riittävän suuri ja kyseisten 

tuotteiden valmistukseen asianmukaisesti 

koulutettu ja pätevä henkilöstö. Koko 

henkilöstölle on annettava kirjallinen 

selvitys kunkin tehtävistä, vastuualueista 

ja valtuuksista, erityisesti aina kun 

tehdään muutoksia, jotta tuotteiden laatu 

olisi aina halutunlainen. 

1. On nimettävä lääkerehun ja 

välituotteiden valmistuksesta vastaava 

pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö sekä 

laadunvarmistuksesta vastaava 

pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö. 

Heidän on oltava riippumattomia 

toisistaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  293 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 jakso – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

On nimettävä lääkerehun ja välituotteiden 

valmistuksesta vastaava 

pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö sekä 
laadunvarmistuksesta vastaava 

pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö. 

Valmistuksesta ja laadunvarmistuksesta 

vastaavilla henkilöillä on oltava 

eläinlääkintäalan pätevyys tai 

erityisosaamista. Valmistuksesta ja 

laadunvarmistuksesta vastaavat henkilöt 

eivät voi määrätä lääkerehua, joka on 

määrä valmistaa tai jota on määrä valvoa 

tiloissa, joissa he toimivat. 

Or. fr 

 

Tarkistus  294 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 jakso – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. On laadittava organisaatiokaavio, jossa 

ilmoitetaan työnjohdon pätevyys ja 

vastuualueet ja joka on saatettava 

toimivaltaisten viranomaisten saataville 

tarkastuksen yhteydessä. 

2. Valmistajan on taattava lääkerehuun ja 

eläinlääkkeisiin liittyviä erityisiä riskejä 

koskeva koulutus koko henkilökunnalle, 

jonka tehtäviin kuuluu tuotantoalueelle 

tai valvontalaboratorioihin meneminen 

(myös tekninen henkilöstö ja huolto- ja 

siivoushenkilöstö) sekä kaikille muille 

henkilöille, joiden toimet voisivat 

vaikuttaa tuotteiden laatuun. Vastikään 

rekrytoitujen henkilöstön jäsenten on 

saatava heille osoitettuja tehtäviä 

vastaava koulutus. Heidän 

jatkokoulutuksensa on taattava, ja sen 

käytännön tehokkuutta on arvioitava 

säännöllisesti. Koulutusohjelmien on 

oltava tapauksen mukaan joko 

valmistuksesta vastaavan pätevän 

henkilöstön tai laadunvarmistuksesta 

vastaavan pätevän henkilöstön saatavilla, 

ja näiden on hyväksyttävä se. 

Koulutusjaksoista on säilytettävä 

pöytäkirjat. 

Or. fr 
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Tarkistus  295 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2 jakso – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kaikilla valmistusalueelle menevillä 

henkilöillä on oltava suorittamiinsa 

toimiin soveltuvat suojavaatteet. Toimijan 

käsien ja suojaamattomien tuotteiden 

välistä suoraa kosketusta on vältettävä 

sekä kosketusta tuotteen kanssa 

kosketuksiin joutuvien materiaalin osien 

kanssa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 3 jakso – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jotta voidaan välttää ristikontaminaatio 

ja virheet, suorittaa tarkistuksia 

valmistuksen aikana ja taata lääkerehun ja 

välituotteiden valmistuksessa käytettävien 

tuotteiden tehokas jäljittäminen, on 

toteutettava teknisiä ja organisaatioon 

liittyviä toimenpiteitä. 

2. Jotta voidaan estää ristikontaminaatio ja 

virheet, suorittaa tarkistuksia valmistuksen 

aikana ja taata lääkerehun ja välituotteiden 

valmistuksessa käytettävien tuotteiden 

tehokas jäljittäminen, on toteutettava 

teknisiä ja organisaatioon liittyviä 

toimenpiteitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  297 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 3 jakso – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jotta voidaan välttää ristikontaminaatio 

ja virheet, suorittaa tarkistuksia 

valmistuksen aikana ja taata lääkerehun ja 

välituotteiden valmistuksessa käytettävien 

tuotteiden tehokas jäljittäminen, on 

toteutettava teknisiä ja organisaatioon 

liittyviä toimenpiteitä. 

2. Jotta voidaan minimoida 

ristikontaminaatio ja virheet, suorittaa 

tarkistuksia valmistuksen aikana ja taata 

lääkerehun ja välituotteiden valmistuksessa 

käytettävien tuotteiden tehokas 

jäljittäminen, on toteutettava teknisiä ja 

organisaatioon liittyviä toimenpiteitä. 

Or. it 

 

Tarkistus  298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 3 jakso – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Direktiivissä 2002/32/EY tarkoitettujen 

haitallisten aineiden ja muiden, ihmisten ja 

eläinten terveyden kannalta 

merkityksellisten vierasaineiden 

esiintymistä on seurattava, ja niiden 

esiintymisen minimoimiseksi on 

toteutettava asianmukaiset toimenpiteet. 

3. Direktiivissä 2002/32/EY tarkoitettujen 

haitallisten aineiden ja muiden, ihmisten ja 

eläinten terveyden kannalta 

merkityksellisten vierasaineiden 

esiintymistä ei sallita, ja niiden 

esiintymisen välttämiseksi on toteutettava 

asianmukaiset toimenpiteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  299 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 4 jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Rehualan toimijoilla on osana niiden 

laadunvarmistusjärjestelmää oltava 

käytettävissään laboratorio, jossa on 

asianmukainen henkilöstö ja laitteisto. 

1. Laadunvarmistussuunnitelmassa on 

määritettävä valmistuksen sekvensointia 

tai valmistuksen toimenpiteiden 

sääntöjenvastaisuuksia koskevat säännöt. 

Suunnitelmassa on myös tarvittaessa 

määritettävä valmistustoimet, jotka on 
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toteutettava erityislaitteiden avulla. 

Or. fr 

 

Tarkistus  300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 6 jakso – 2 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) tiedot eläinlääkemääräyksen antaneesta 

henkilöstä: vähintään nimi ja osoite. 

(i) tiedot eläinlääkemääräyksen antaneesta 

eläinlääkäristä: vähintään nimi ja osoite. 

Or. en 

 

Tarkistus  301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 6 jakso – 2 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) tiedot eläinlääkemääräyksen antaneesta 

henkilöstä: vähintään nimi ja osoite. 

(i) eläintenpitäjälle rehun toimittavaa 

jakelijaa varten tiedot 

eläinlääkemääräyksen antaneesta 

eläinlääkäristä: vähintään nimi ja osoite. 

Or. en 

 

Tarkistus  302 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 7 jakso – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

VALITUKSET JA TUOTTEIDEN 

PALAUTUSMENETTELY 

LÄÄKEVALVONTA, VALITUKSET JA 

TUOTTEIDEN 

PALAUTUSMENETTELY 
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Or. fr 

 

Tarkistus  303 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 7 jakso – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lääkerehua ja välituotteita markkinoille 

saattavien rehualan toimijoiden on 

perustettava valitusten kirjaamis- ja 

käsittelyjärjestelmä. 

1. Lääkerehua ja välituotteita markkinoille 

saattavien lääkerehualan toimijoiden on 

perustettava valitusten kirjaamis- ja 

käsittelyjärjestelmä. 

Or. fr 

 

Tarkistus  304 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 7 jakso – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Lääkerehualan toimijat lukuun 

ottamatta eläinten pitäjiä ilmoittavat 

lääkerehujen oletetuista 

haittavaikutuksista toimivaltaiselle 

viranomaiselle ja lääkerehun 

valmistuksessa käytettyä eläinlääkettä 

koskevan myyntiluvan haltijalle. Näiden 

ilmoitusten yhteydessä saadut 

asianmukaiset tiedot on liitettävä 

direktiivin 2001/82/EY VII osastossa 

kuvattuun 

eläinlääkevalvontajärjestelmään. 

Or. fr 

 

Tarkistus  305 

Michel Dantin 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 7 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a kohta 

 KOLMANSIEN OSAPUOLTEN 

SUORITTAMAT TOIMENPITEET 

 Kaikkia ulkoistettavia toimia on 

säädeltävä asianmukaisesti määritetyn, 

sovitun ja valvotun sopimuksen nojalla, 

jotta voidaan välttää kaikki 

väärinkäsitykset, jotka voisivat johtaa 

työhön tai tuotteeseen, jonka laatu on 

riittämätöntä. Määräyksen antajan ja 

alihankkijan välillä on tehtävä kirjallinen 

sopimus kunkin osapuolen velvoitteiden 

vahvistamiseksi selkeästi. Sopimuksessa 

on esitettävä selkeästi tapa, jolla 

valmistuksesta, kuljetuksesta ja 

laadunvarmistuksesta vastaavat pätevät 

henkilöt harjoittavat velvollisuuksiaan. 

 Kirjallisen sopimuksen on katettava 

kaikki määräyksen antajan osoittamat 

valmistus- ja/tai analyysi- ja/tai 

kuljetustoimet ja kaikkia niitä varten 

annettava tekniset säännökset. Kaikkien 

sopimuksen säännösten sekä kaikkien 

teknisten muutosehdotusten tai muiden 

säännösten on oltava tämän asetuksen 

säännösten mukaisia. 

Or. fr 

 

Tarkistus  306 

Elisabeth Köstinger 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. de 
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Perustelu 

Liitteen II säännökset eivät sovellu käytännössä alkutuotantoon, sillä pienet maatilat, joissa 

on vähän eläimiä, tarvitsevat vastaavasti pieniä määriä lääkerehua ja tilat on rakenteeltaan 

varustettu pienten rehumäärien käsittelyyn. 

Tarkistus  307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläinlääkkeen päiväannos on lisättävä 

sellaiseen lääkerehumäärään, jolla 

varmistetaan kohde-eläimen 

päiväannoksen saanti, ottaen huomioon, 

että sairaiden eläinten rehunkulutus 

saattaa poiketa tavanomaisesta 

päiväannoksesta. 

2. Eläinlääkkeen päiväannos on lisättävä 

lääkemääräyksen mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  308 

Nicola Caputo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Eläinlääkkeen päiväannos on lisättävä 

sellaiseen lääkerehumäärään, jolla 

varmistetaan kohde-eläimen 

päiväannoksen saanti, ottaen huomioon, 

että sairaiden eläinten rehunkulutus 

saattaa poiketa tavanomaisesta 

päiväannoksesta. 

2. Eläinlääkkeen päiväannos on lisättävä 

lääkemääräyksen mukaisesti. 

Or. it 

 

Tarkistus  309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite III – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lääkerehun ja välituotteiden merkintöjen 

on sisällettävä  

Lääkerehun ja välituotteiden merkintöjen 

on sisällettävä tämän liitteen ja 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 vaatimusten 

mukaisesti loppukäyttäjille 

yksinkertaisessa, selkeässä ja helposti 

ymmärrettävässä muodossa 

Or. ro 

 

Tarkistus  310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) ilmaisu ”lääkerehu” tai ”lääkerehuun 

tarkoitettu välituote” sekä tarvittaessa 

ilmaisu ”täysrehu” tai ”täydennysrehu” ja 

kohdelaji; 

1) ilmaisu ”lääkerehu” tai ”lääkerehuun 

tarkoitettu välituote” sekä tarvittaessa 

ilmaisu ”täysrehu” tai ”täydennysrehu”; 

Or. en 

 

Tarkistus  311 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) merkinnöistä vastaavan rehualan 

toimijan nimi tai toiminimi ja osoite; 

Poistetaan. 

Or. it 
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Tarkistus  312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) merkinnöistä vastaavan henkilön 

hyväksyntänumero 12 artiklan mukaisesti; 

3) merkinnöistä vastaavan henkilön ja 

valmistajan, jos tämä on eri kuin 

merkinnöistä vastaava henkilö, 
hyväksyntänumero 12 artiklan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  313 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) merkinnöistä vastaavan henkilön 

hyväksyntänumero 12 artiklan mukaisesti; 

3) merkinnöistä vastaavan henkilön ja 

valmistajan, jos tämä on eri kuin 

merkinnöistä vastaava henkilö, 
hyväksyntänumero 12 artiklan mukaisesti; 

Or. it 

 

Tarkistus  314 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4) lääkerehun tai välituotteen erän 

viitenumero; 

Poistetaan. 

Or. it 
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Tarkistus  315 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) lääkerehun nettomäärä 

painoyksikköinä kiinteän rehun osalta ja 

paino- tai tilavuusyksikköinä nestemäisen 

rehun osalta; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  316 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) eläinlääkkeet, joista mainitaan nimi, 

vaikuttava aine, vahvuus, lisätty määrä, 

myyntiluvan haltija ja myyntiluvan 

numero, ja näitä ennen merkitään otsake 

”lääke”; 

6) eläinlääkkeet, joista mainitaan nimi sekä 

vaikuttava aine ja sen lisätty määrä ja näitä 

ennen merkitään otsake ”lääke”; 

Or. it 

 

Tarkistus  317 

Stanislav Polčák 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) eläinlääkkeet, joista mainitaan nimi, 

vaikuttava aine, vahvuus, lisätty määrä, 

myyntiluvan haltija ja myyntiluvan 

numero, ja näitä ennen merkitään otsake 

”lääke”; 

6) eläinlääkkeet, joista mainitaan nimi, 

vaikuttava aine, vahvuus ja lisätty määrä, 

ja näitä ennen merkitään otsake ”lääke”; 
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Or. en 

Perustelu 

Nämä tiedot vaikuttavat viljelijän asianmukaisen käytön kannalta tarpeettomilta. 

 

Tarkistus  318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) eläinlääkkeet, joista mainitaan nimi, 

vaikuttava aine, vahvuus, lisätty määrä, 

myyntiluvan haltija ja myyntiluvan 

numero, ja näitä ennen merkitään otsake 

”lääke”; 

6) eläinlääkkeet, joista mainitaan nimi, 

vaikuttava aine ja sen lisätty määrä, 

vahvuus, myyntiluvan haltija ja 

myyntiluvan numero, ja näitä ennen 

merkitään otsake ”lääke”; 

Or. en 

 

Tarkistus  319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 7 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) eläinlääkkeiden käyttöaiheet ja 

mahdolliset vasta-aiheet ja 

haittatapahtumat, mikäli nämä tiedot ovat 

tarpeen käyttöä varten; 

7) eläinlääkkeiden mahdolliset vasta-aiheet 

ja haittatapahtumat, mikäli nämä tiedot 

ovat tarpeen käyttöä varten; 

Or. en 

Perustelu 

Käyttöaiheet ovat tarpeettomia, koska lääkerehun käytössä noudatetaan lääkemääräystä, 

jossa on jo mainittu eläimet ja hoidettava sairaus. 
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Tarkistus  320 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) eläinlääkkeiden käyttöaiheet ja 

mahdolliset vasta-aiheet ja 

haittatapahtumat, mikäli nämä tiedot ovat 

tarpeen käyttöä varten; 

7) mahdolliset vasta-aiheet ja 

haittatapahtumat, mikäli nämä tiedot ovat 

tarpeen käyttöä varten; 

Or. it 

 

Tarkistus  321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9) suositus lukea eläinlääkkeiden 

pakkausselosteet sekä hypertekstilinkki, 

josta ne ovat saatavilla, varoitus siitä, että 

tuote on tarkoitettu ainoastaan eläinten 

hoitoon, sekä varoitus siitä, että tuote ei saa 

olla lasten ulottuvilla eikä lasten näkyvillä; 

9) suositus lukea eläinlääkkeiden 

pakkausselosteet sekä hypertekstilinkki, 

josta ne ovat saatavilla, varoitus siitä, että 

tuote on tarkoitettu ainoastaan eläinten 

hoitoon, varoitus siitä, että tuote ei saa olla 

lasten ulottuvilla eikä lasten näkyvillä, 

sekä varoitus siitä, että lääkerehulla 

hoidettavien eläinten läheisyydessä olevat 

ihmiset saattavat joutua lääkkeen 

vaikutuksen alaisiksi; 

Or. ro 

 

Tarkistus  322 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 10 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

10) elintarviketuotantoeläimille Poistetaan. 
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tarkoitetun lääkerehun sisältämien 

lisäaineiden luettelo, jota ennen 

merkitään otsake ”lisäaineet”, asetuksen 

(EY) N:o 767/2009 liitteessä VI olevan 

I luvun mukaisesti, tai jos lääkerehu on 

tarkoitettu muille kuin 

elintarviketuotantoeläimille, mainitun 

asetuksen liitteessä VII olevan I luvun 

mukaisesti, ja soveltuvin osin kyseisen 

lisäaineen hyväksymistä koskevassa 

säädöksessä vahvistettujen 

merkintävaatimusten mukaisesti; 

Or. it 

 

Tarkistus  323 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 11 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

11) asetuksen (EY) N:o 767/2009 

24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 

luettelossa tai kyseisen asetuksen 

24 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa 

rekisterissä lueteltujen rehuaineiden 

nimet. Jos valmistuksessa käytetään 

useita rehuaineita, ne on lueteltava 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 17 artiklan 

1 kohdan e alakohdan ja 2 kohdan 

säännösten mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  324 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 12 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

12) elintarviketuotantoeläimille Poistetaan. 
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tarkoitetun lääkerehun ravintoaineet 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteessä VI 

olevan II luvun mukaisesti tai muille kuin 

elintarviketuotantoeläimille tarkoitetun 

lääkerehun ravintoaineet kyseisen 

asetuksen liitteessä VII olevan II luvun 

mukaisesti; 

Or. it 

 

Tarkistus  325 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 13 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

13) kun kyse on muille kuin 

elintarviketuotantoeläimille tarkoitetusta 

lääkerehusta, maksuton puhelinnumero 

tai muu yhteydenottokeino, jolla ostaja 

saa pakollisiin merkintöihin 

kuulumattomien tietojen lisäksi tiedot 

lääkerehun sisältämistä rehun lisäaineista 

tai lääkerehun sisältämistä rehuaineista, 

joista on käytetty asetuksen (EY) N:o 

767/2009 17 artiklan 2 kohdan 

c alakohdassa tarkoitettua ryhmän nimeä; 

Poistetaan. 

Or. it 

 

Tarkistus  326 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 14 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

14) kosteuspitoisuus, jos se on yli 

14 prosenttia; 

Poistetaan. 

Or. it 
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Tarkistus  327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 15 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

15) käyttöohjeet noudattaen 

eläinlääkemääräystä ja 
direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitettua valmisteyhteenvetoa; 

15) käyttöohjeet noudattaen 

direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitettua valmisteyhteenvetoa tai 

eläinlääkemääräystä, mikäli se on 

saatavilla valmistusajankohtana; 

Or. ro 

Tarkistus  328 

Julie Girling 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 15 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

15) käyttöohjeet noudattaen 

eläinlääkemääräystä ja 
direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitettua valmisteyhteenvetoa; 

15) käyttöohjeet noudattaen 

direktiivin 2001/82/EY 14 artiklassa 

tarkoitettua valmisteyhteenvetoa ja 

eläinlääkemääräystä, mikäli se on 

saatavilla valmistusajankohtana; 

Or. en 

 

Tarkistus  329 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 16 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 a) tieto, että lääkerehun 

epäasianmukainen hävittäminen 

aiheuttaa vakavan uhan ympäristölle ja 
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saattaa aiheuttaa 

mikrobilääkeresistenssiä; 

Or. en 

Perustelu 

Tietoa siitä, missä ja miten käyttämättömän aineksen voi asianmukaisesti hävittää, voi antaa 

hyperlinkillä. 

 

Tarkistus  330 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 16 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 b) tietoa siitä, missä ja miten 

käyttämättömän aineksen voi 

asianmukaisesti hävittää; 

Or. en 

 

Tarkistus  331 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 16 c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 c) mikrobilääkkeitä sisältävän 

lääkerehun osalta kehotus käyttää 

mikrobilääkkeitä ainoastaan viimeisenä 

keinona ja mahdollisimman harkitsevasti 

ja vastuullisesti. 

Or. en 
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Tarkistus  332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä kohdassa vahvistettuihin 

poikkeamiin kuuluvat tekniset poikkeamat 

ja analyysipoikkeamat. 

1. Tässä kohdassa vahvistettuihin 

poikkeamiin kuuluvat tekniset poikkeamat. 

Or. en 

 

Tarkistus  334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä kohdassa vahvistettuihin 

poikkeamiin kuuluvat tekniset poikkeamat 

ja analyysipoikkeamat. 

1. Tässä kohdassa vahvistettuihin 

poikkeamiin kuuluvat tekniset poikkeamat. 

Or. fr 

Perustelu 

Poikkeamien noudattaminen ottaen huomioon sekä tekniset poikkeamat että 

analyysipoikkeamat ei näytä toimivan käytännössä. Itse asiassa kaikkia analyysimenetelmiä ei 
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ole validoitu. Siten vain tekniset poikkeamat on otettava huomioon ja säädettävä vain yksi 

poikkeamaraja: +/- 10 prosenttia riippumatta pitoisuudesta ja kyseessä olevasta 

vaikuttavasta aineesta. 

 

Tarkistus  335 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä kohdassa vahvistettuihin 

poikkeamiin kuuluvat tekniset poikkeamat 

ja analyysipoikkeamat.  

1. Tässä kohdassa vahvistettuihin 

poikkeamiin kuuluvat tekniset poikkeamat. 

Or. fr 

 

Tarkistus  336 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä mikrobilääkkeen vaikuttavan 

aineen määrästä, sovelletaan 10 prosentin 

poikkeamaa. Muiden vaikuttavien aineiden 

osalta sovelletaan seuraavia sallittuja 

poikkeamia: 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä mikrobilääkkeen vaikuttavan 

aineen määrästä, sovelletaan 3 prosentin 

poikkeamaa. Muiden vaikuttavien aineiden 

osalta sovelletaan seuraavia sallittuja 

poikkeamia: 

Or. en 

Perustelu 

Mikrobilääkkeiden vaikutus huomioon ottaen 10 prosentin poikkeama on aivan liian suuri. 

 

Tarkistus  337 

Michel Dantin 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä mikrobilääkkeen vaikuttavan 

aineen määrästä, sovelletaan 10 prosentin 

poikkeamaa. Muiden vaikuttavien 

aineiden osalta sovelletaan seuraavia 

sallittuja poikkeamia: 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä vaikuttavan aineen määrästä, 

sovelletaan 10 prosentin poikkeamaa. 

Or. fr 

Tarkistus  338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä mikrobilääkkeen vaikuttavan 

aineen määrästä, sovelletaan 10 prosentin 

poikkeamaa. Muiden vaikuttavien 

aineiden osalta sovelletaan seuraavia 

sallittuja poikkeamia: 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä vaikuttavan aineen määrästä, 

sovelletaan 10 prosentin poikkeamaa. 

Or. fr 

Perustelu 

Poikkeamien noudattaminen ottaen huomioon sekä tekniset poikkeamat että 

analyysipoikkeamat ei näytä toimivan käytännössä. Itse asiassa kaikkia analyysimenetelmiä ei 

ole validoitu. Siten vain tekniset poikkeamat on otettava huomioon ja säädettävä vain yksi 

poikkeamaraja: +/- 10 prosenttia riippumatta pitoisuudesta ja kyseessä olevasta 

vaikuttavasta aineesta. 

 

Tarkistus  339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä mikrobilääkkeen vaikuttavan 

aineen määrästä, sovelletaan 10 prosentin 

poikkeamaa. Muiden vaikuttavien 

aineiden osalta sovelletaan seuraavia 

sallittuja poikkeamia: 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä vaikuttavan aineen määrästä, 

sovelletaan seuraavia sallittuja poikkeamia: 

Or. en 

 

Tarkistus  340 

Norbert Erdős 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä mikrobilääkkeen vaikuttavan 

aineen määrästä, sovelletaan 10 prosentin 

poikkeamaa. Muiden vaikuttavien aineiden 

osalta sovelletaan seuraavia sallittuja 

poikkeamia: 

Jos lääkerehun tai välituotteen 

koostumuksen todetaan eroavan etikettiin 

merkitystä mikrobilääkkeen vaikuttavan 

aineen määrästä, sovelletaan 10 prosentin 

poikkeamaa. Muiden vaikuttavien aineiden 

osalta sovelletaan seuraavia sallittuja 

poikkeamia: 

 Vaikuttavien aineiden määrä / kg 

Poikkeama 

 lääkerehua 

 > 500 mg • ± 20 % 

 > 100 mg ja ≤ 500 mg • ± 25 % 

 > 10 mg ja ≤ 100 mg • ± 30 % 

 ≤ 10 mg •± 35 % 

Or. hu 

Tarkistus  341 

Michel Dantin 

 



 

PE560.826v01-00 150/153 AM\1066386FI.doc 

FI 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta – taulukko 

 

Komission teksti 

Vaikuttavaa ainetta lääkerehukiloa kohti Poikkeama 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg ja ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg ja ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40 % 

 

Tarkistus 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta – taulukko 

 

Komission teksti 

Vaikuttavaa ainetta lääkerehukiloa kohti Poikkeama 

> 500 mg ± 10 % 

> 10 mg ja ≤ 500 mg ± 20 % 

> 0,5 mg ja ≤ 10 mg ± 30 % 

> 0,5 mg ± 40 % 

 

Tarkistus 

Poistetaan. 

Or. fr 

Perustelu 

Poikkeamien noudattaminen ottaen huomioon sekä tekniset poikkeamat että 

analyysipoikkeamat ei näytä toimivan käytännössä. Itse asiassa kaikkia analyysimenetelmiä ei 

ole validoitu. Siten vain tekniset poikkeamat on otettava huomioon ja säädettävä vain yksi 
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poikkeamaraja: +/- 10 prosenttia riippumatta pitoisuudesta ja kyseessä olevasta 

vaikuttavasta aineesta. 

 

Tarkistus  343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän asetuksen liitteessä III olevassa 

10 ja 12 kohdassa tarkoitettujen 

merkintätietojen osalta sovelletaan 

tapauksen mukaan 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteessä IV 

säädettyjä poikkeamia. 

Poistetaan. 

Or. fr 

Perustelu 

Poikkeamien noudattaminen ottaen huomioon sekä tekniset poikkeamat että 

analyysipoikkeamat ei näytä toimivan käytännössä. Itse asiassa kaikkia analyysimenetelmiä ei 

ole validoitu. Siten vain tekniset poikkeamat on otettava huomioon ja säädettävä vain yksi 

poikkeamaraja: +/- 10 prosenttia riippumatta pitoisuudesta ja kyseessä olevasta 

vaikuttavasta aineesta. 

 

Tarkistus  344 

Michel Dantin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän asetuksen liitteessä III olevassa 

10 ja 12 kohdassa tarkoitettujen 

merkintätietojen osalta sovelletaan 

tapauksen mukaan 

asetuksen (EY) N:o 767/2009 liitteessä IV 

säädettyjä poikkeamia. 

Poistetaan. 

Or. fr 
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Tarkistus  345 

Paolo De Castro 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän asetuksen liitteessä III olevassa 

10 ja 12 kohdassa tarkoitettujen 

merkintätietojen osalta sovelletaan 

tapauksen mukaan asetuksen (EY) 

N:o 767/2009 liitteessä IV säädettyjä 

poikkeamia. 

Poistetaan. 

Or. it 

Tarkistus  346 

Peter Eriksson 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Liite V a (uusi) 

 Ehkäisevät toimenpiteet 

 Ehkäiseviä toimenpiteitä, joita toteutetaan 

ennen kokonaisten ryhmien hoitoa 

mikrobilääkkeillä (metafylaksia): 

 – käytetään hyvää ja tervettä 

jalostuskantaa, joka saa kasvaa 

luonnollisella ja terveellisellä tavalla ja 

jonka geneettinen monimuotoisuus on 

asianmukainen; 

 – elinolot ovat lajin käyttäytymiseen 

liittyvien tarpeiden mukaisia, mukaan 

lukien sosiaalinen 

vuorovaikutus/hierarkiat; 

 – eläintiheys ei lisää sairauksien 

leviämisen riskiä; 

 – sairaat eläimet eristetään muista 

eläimistä; 

 – suuret eläinryhmät jaetaan pienempiin 
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ja fyysisesti toisistaan eristettyihin 

ryhmiin; 

 – pannaan täytäntöön voimassa olevat 

eläinten hyvinvointia koskevat säädökset 

seuraavien direktiivien nojalla: 

 neuvoston direktiivi 98/58/EY, annettu 

20 päivänä heinäkuuta 1998, 

tuotantoeläinten suojelusta (EYVL L 221, 

8.8.1998, s. 23); 

 neuvoston direktiivi 91/630/ETY, annettu 

19 päivänä marraskuuta 1991, sikojen 

suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL 

L 340, 11.12.1991, s. 33); 

 neuvoston direktiivi 91/629/ETY, annettu 

19 päivänä marraskuuta 1991, vasikoiden 

suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL 

L 340, 11.12.1991, s. 28). 

Or. en 

(YMP:n edunsaajat ovat jo noudattaneet viimeisessä kohdassa mainittuja voimassa olevia 

eläinten hyvinvointia koskevia säädöksiä siitä lähtien, kun täydentävät ehdot tulivat voimaan 

vuoden 2003 YMP:n uudistuksen jälkeen.) 

Perustelu 

Ehkäiseviä toimenpiteitä olisi toteutettava ennen niin sanottuja ennalta ehkäiseviä hoitoja 

antibiooteilla mikrobilääkkeiden käytön rajoittamiseksi niin, että ei kuitenkaan heikennetä 

eläinten terveyttä tai hyvinvointia. 

 


