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Pakeitimas 41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

1 nurodomoji dalis 

 

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 43 

straipsnį ir 168 straipsnio 4 dalies b 

punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė 

pasiūlymą Parlamentui (C8–0143/2014), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 

43 straipsnio 2 dalį ir 168 straipsnio 

4 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija 

pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8–

0143/2014), 

Or. en 

Pagrindimas 

Šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra 43 straipsnio 2 dalis, pagal kurią priimant teisės aktus, 

kuriais siekiama bendros žemės ūkio politikos tikslų, naudojama įprasta teisėkūros 

procedūra. 

Pakeitimas 42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) gyvulininkystė Sąjungos žemės ūkyje 

užima labai svarbią vietą. Vaistiniams 

pašarams taikomos taisyklės turi didelio 

poveikio gyvūnų, įskaitant nemaistinius 

gyvūnus, laikymui ir auginimui, taip pat 

gyvūninių produktų gamybai; 

(2) gyvulininkystė, gyvūnų sveikata ir 

gerovė Sąjungos žemės ūkyje užima labai 

svarbią vietą. Vaistiniams pašarams 

taikomos taisyklės turi didelio poveikio 

gyvūnų, įskaitant nemaistinius gyvūnus, 

laikymui ir auginimui, taip pat gyvūninių 

produktų gamybai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

John Stuart Agnew 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) vadovaujantis subsidiarumo principu 

valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 

nustatyti visiems gyvūnams skirtų 

vaistinių pašarų gamybos, pateikimo 

rinkai ir naudojimo taisykles, kurias 

tinkama taikyti jų teritorijoje; taigi 

Tarybos direktyva 90/167/EEB turėtų būti 

panaikinta; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į ūkininkavimo sistemų, pašarų gamybos įrenginių, gyvūnų augintinių laikymo 

praktikos ir teikiamų veterinarijos paslaugų įvairovę valstybėse narėse, neįmanoma Sąjungos 

lygmeniu tinkamai suderinti tinkamų taisyklių dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai 

ir naudojimo, taigi būtų teisinga, kad atsakomybė šiuo klausimu tektų valstybėms narėms. 

 

Pakeitimas 44 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) gydymas vaistais, ypač 

antimikrobinėmis medžiagomis, niekada 

neturėtų pakeisti geros žemės ūkio, 

biologinio saugumo ir valdymo praktikos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) vaistiniams pašarams, kaip pašarų 

rūšiai, taikomas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/20056, 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 767/20097, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/20038 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2002/32/EB9. Turėtų 

būti nustatytos vaistiniams pašarams ir 

tarpiniams produktams taikomos specialios 

nuostatos, susijusios su infrastruktūros 

objektais ir įranga, personalu, gamybos 

kokybės kontrole, laikymu ir vežimu, 

registrų tvarkymu, skundais ir produktų 

atšaukimu, procedūrų vykdymu remiantis 

rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų 

valdymo taškų (RVASVT) principais ir 

ženklinimu; 

(6) vaistiniams pašarams ir tarpiniams 

produktams, kaip pašarų rūšims, taikomas 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 183/20056, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 767/20097, Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/20038 

ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2002/32/EB9. Turėtų būti nustatytos 

vaistiniams pašarams ir tarpiniams 

produktams taikomos specialios nuostatos, 

susijusios su infrastruktūros objektais ir 

įranga, personalu, gamybos kokybės 

kontrole, laikymu ir vežimu, registrų 

tvarkymu, skundais ir produktų atšaukimu, 

procedūrų vykdymu remiantis rizikos 

veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo 

taškų (RVASVT) principais ir ženklinimu; 

__________________ __________________ 

6 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

nustatantis pašarų higienos reikalavimus 

(OL L 35, 2005 2 8, p. 1). 

6 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

nustatantis pašarų higienos reikalavimus 

(OL L 35, 2005 2 8, p. 1). 

7 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 

dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo (OL 

L 229, 2009 9 1, p. 1). 

7 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 

dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo (OL 

L 229, 2009 9 1, p. 1). 

 
8 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti 

gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, 

p. 29). 

8 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti 

gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, 

p. 29). 

9 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų gyvūnų 

pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10). 

9 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų gyvūnų 

pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10). 

Or. en 

 

Pakeitimas 46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) vaistiniams pašarams, kaip pašarų 

rūšiai, taikomas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/20056, 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 767/20097, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/20038 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2002/32/EB9. Turėtų 

būti nustatytos vaistiniams pašarams ir 

tarpiniams produktams taikomos specialios 

nuostatos, susijusios su infrastruktūros 

objektais ir įranga, personalu, gamybos 

kokybės kontrole, laikymu ir vežimu, 

registrų tvarkymu, skundais ir produktų 

atšaukimu, procedūrų vykdymu remiantis 

rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų 

valdymo taškų (RVASVT) principais ir 

ženklinimu; 

(6) vaistiniams pašarams, kaip pašarų 

rūšiai, taikomas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/20056, 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 767/20097, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/20038 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2002/32/EB9. Turėtų 

būti nustatytos vaistiniams pašarams ir 

tarpiniams produktams taikomos specialios 

nuostatos, susijusios su infrastruktūros 

objektais ir įranga, personalu, gyvūnų 

gerove, gamybos kokybės kontrole, 

laikymu ir vežimu, registrų tvarkymu, 

skundais ir produktų atšaukimu, procedūrų 

vykdymu remiantis rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiųjų valdymo taškų 

(RVASVT) principais ir ženklinimu; 

__________________ __________________ 

6 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

nustatantis pašarų higienos reikalavimus 

(OL L 35, 2005 2 8, p. 1). 

6 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

nustatantis pašarų higienos reikalavimus 

(OL L 35, 2005 2 8, p. 1). 

7 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 

dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo (OL 

L 229, 2009 9 1, p. 1). 

7 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 

dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo (OL 

L 229, 2009 9 1, p. 1). 

8 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti 

gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, 

p. 29). 

8 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti 

gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, 

p. 29). 

9 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų gyvūnų 

pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10). 

9 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų gyvūnų 

pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10). 

Or. en 
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Pakeitimas 47 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) vaistiniams pašarams, kaip pašarų 

rūšiai, taikomas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/20056, 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 767/20097, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/20038 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2002/32/EB9. Turėtų 

būti nustatytos vaistiniams pašarams ir 

tarpiniams produktams taikomos specialios 

nuostatos, susijusios su infrastruktūros 

objektais ir įranga, personalu, gamybos 

kokybės kontrole, laikymu ir vežimu, 

registrų tvarkymu, skundais ir produktų 

atšaukimu, procedūrų vykdymu remiantis 

rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų 

valdymo taškų (RVASVT) principais ir 

ženklinimu; 

(6) vaistiniams pašarams ir tarpiniams 

produktams, kaip pašarų rūšiai, taikomas 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 183/20056, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 767/20097, Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1831/20038 

ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2002/32/EB9. Turėtų būti nustatytos 

vaistiniams pašarams ir tarpiniams 

produktams taikomos specialios nuostatos, 

susijusios su infrastruktūros objektais ir 

įranga, personalu, gamybos kokybės 

kontrole, laikymu ir vežimu, registrų 

tvarkymu, skundais ir produktų atšaukimu, 

procedūrų vykdymu remiantis rizikos 

veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo 

taškų (RVASVT) principais ir ženklinimu; 

__________________ __________________ 

6 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

nustatantis pašarų higienos reikalavimus 

(OL L 35, 2005 2 8, p. 1). 

6 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

nustatantis pašarų higienos reikalavimus 

(OL L 35, 2005 2 8, p. 1). 

7 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 

dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo (OL 

L 229, 2009 9 1, p. 1). 

7 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 

dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo (OL 

L 229, 2009 9 1, p. 1). 

8 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti 

gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, 

p. 29). 

8 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti 

gyvūnų mityboje (OL L 268, 2003 10 18, 

p. 29). 

9 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų gyvūnų 

pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10). 

9 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų gyvūnų 

pašaruose (OL L 140, 2002 5 30, p. 10). 

Or. it 
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Pagrindimas 

Šiuo klausimu svarbu patikslinti, kad vaistiniai pašarai ir tarpiniai produktai patenka į 

Reglamento (EB) Nr. 183/2005 ir Reglamento (EB) Nr. 767/2009 taikymo sritį, taigi jie turėtų 

atitikti tokias pačias taisykles (visų pirma kalbant apie atsekamumą, rizikos veiksnių analizės 

ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principus ir kt.). 

 

Pakeitimas 48 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) vaistiniai pašarai turėtų būti gaminami 

naudojant tik tokius veterinarinius vaistus, 

kuriems yra suteiktas leidimas, be to, dėl 

produkto saugos ir veiksmingumo turėtų 

būti užtikrintas visų naudojamų 

sudedamųjų dalių suderinamumas. 

Saugiam ir veiksmingam gyvūnų gydymui 

užtikrinti reikėtų numatyti papildomus 

specialius veterinarinių vaistų įterpimo į 

pašarus reikalavimus ar nurodymus; 

(9) vaistiniai pašarai turėtų būti gaminami 

naudojant tik tokius veterinarinius vaistus, 

kuriems yra suteiktas leidimas, be to, dėl 

produkto saugos ir veiksmingumo turėtų 

būti užtikrintas visų naudojamų 

sudedamųjų dalių suderinamumas. 

Saugiam ir veiksmingam gyvūnų gydymui 

užtikrinti reikėtų numatyti papildomus 

specialius veterinarinių vaistų įterpimo į 

pašarus reikalavimus ar nurodymus; 

Nustatytos įterpimo normos turėtų būti iš 

principo pritaikytos ūkio vidutiniams 

poreikiams. Siekiant atsižvelgti į 

konkrečias smulkiųjų ūkių sektoriaus 

ypatybes ir ypač siekiant, kad maži ar 

atokūs ūkiai optimizuotų gyvulių 

priežiūrą, turėtų būti leidžiama išsaugoti 

sukurtas kontrolės sistemas, jei 

užtikrinama, kad vaistinių pašarų receptų 

išrašymas, gamyba ir naudojimas vyksta 

pagal veterinaro nurodymus ir jam 

prižiūrint bei kad jiems taikoma išorės 

proceso kontrolė; 

Or. de 

 

Pakeitimas 49 

Norbert Erdős 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) vaistiniai pašarai turėtų būti gaminami 

naudojant tik tokius veterinarinius vaistus, 

kuriems yra suteiktas leidimas, be to, dėl 

produkto saugos ir veiksmingumo turėtų 

būti užtikrintas visų naudojamų 

sudedamųjų dalių suderinamumas. 

Saugiam ir veiksmingam gyvūnų gydymui 

užtikrinti reikėtų numatyti papildomus 

specialius veterinarinių vaistų įterpimo į 

pašarus reikalavimus ar nurodymus; 

(9) vaistiniai pašarai turėtų būti gaminami 

naudojant tik tokius veterinarinius vaistus, 

kuriems yra suteiktas leidimas, be to, dėl 

produkto saugos ir veiksmingumo turėtų 

būti užtikrintas visų naudojamų 

sudedamųjų dalių suderinamumas. 

Veterinarinių vaistų leidimo turėtojas 

atsakingas už tai, kad būtų atliktas 

suderinamumo vertinimas. Saugiam ir 

veiksmingam gyvūnų gydymui užtikrinti 

reikėtų numatyti papildomus specialius 

veterinarinių vaistų įterpimo į pašarus 

reikalavimus ar nurodymus; 

Or. hu 

Pagrindimas 

Manau, jog nepriimtina, kad pašarų ūkio subjektui tenka atsakomybė už tai, kad būtų atliktas 

veterinarinių vaistų ir pašarų suderinamumo vertinimas. Už tai turi būti atsakingas 

veterinarinių vaistų leidimo turėtojas. 

 

Pakeitimas 50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 
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tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Reikėtų vengti vaistiniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos į netikslinius pašarus arba tokia 

pernaša turėtų būti kuo mažesnė. Kad 

būtų apsaugota gyvūnų ir žmonių sveikata 

bei aplinka, remiantis Europos maisto 

saugos tarnybos atliktu moksliniu rizikos 

vertinimu ir atsižvelgiant į taikomą gerąją 

gamybos praktiką bei ALARA principą 

(kiek praktiškai įmanoma mažesnės 

koncentracijos principą) turėtų būti 

nustatytas didžiausias vaistinių pašarų 

sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos lygis. Atsižvelgiant į tai, kad 

pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

reglamente turėtų būti nustatytos 

bendrosios ribinės vertės; 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Siekiant apsaugoti gyvūnų ir 

žmonių sveikatą bei aplinką, vaistiniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 

pernaša į netikslinius pašarus turėtų būti 

draudžiama; 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Reikėtų vengti vaistiniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos į netikslinius pašarus arba tokia 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Reikėtų vengti vaistiniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos į netikslinius pašarus arba tokia 
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pernaša turėtų būti kuo mažesnė. Kad būtų 

apsaugota gyvūnų ir žmonių sveikata bei 

aplinka, remiantis Europos maisto saugos 

tarnybos atliktu moksliniu rizikos 

vertinimu ir atsižvelgiant į taikomą gerąją 

gamybos praktiką bei ALARA principą 

(kiek praktiškai įmanoma mažesnės 

koncentracijos principą) turėtų būti 

nustatytas didžiausias vaistinių pašarų 

sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos lygis. Atsižvelgiant į tai, kad 

pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

reglamente turėtų būti nustatytos 

bendrosios ribinės vertės; 

pernaša turėtų būti kuo mažesnė. Kad būtų 

apsaugota gyvūnų ir žmonių sveikata bei 

aplinka, remiantis Europos maisto saugos 

tarnybos atliktu moksliniu rizikos 

vertinimu ir atsižvelgiant į taikomą gerąją 

gamybos praktiką bei ALARA principą 

(kiek praktiškai įmanoma mažesnės 

koncentracijos principą) turėtų būti 

nustatytas didžiausias netiksliniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 

liekanų lygis. Atsižvelgiant į tai, kad 

pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

reglamente laikantis pagrindinių principų 

turėtų būti laikinai nustatyta bendroji 

didžiausia ribinė vertė; 

Or. it 

 

Pakeitimas 52 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Reikėtų vengti vaistiniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos į netikslinius pašarus arba tokia 

pernaša turėtų būti kuo mažesnė. Kad būtų 

apsaugota gyvūnų ir žmonių sveikata bei 

aplinka, remiantis Europos maisto saugos 

tarnybos atliktu moksliniu rizikos 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Reikėtų vengti vaistiniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos į netikslinius pašarus arba tokia 

pernaša turėtų būti kuo mažesnė. Kad būtų 

apsaugota gyvūnų ir žmonių sveikata bei 

aplinka, remiantis Europos maisto saugos 

tarnybos atliktu moksliniu rizikos 
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vertinimu ir atsižvelgiant į taikomą gerąją 

gamybos praktiką bei ALARA principą 

(kiek praktiškai įmanoma mažesnės 

koncentracijos principą) turėtų būti 

nustatytas didžiausias vaistinių pašarų 

sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos lygis. Atsižvelgiant į tai, kad 

pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

reglamente turėtų būti nustatytos 

bendrosios ribinės vertės; 

vertinimu ir atsižvelgiant į taikomą gerąją 

gamybos praktiką bei ALARA principą 

(kiek praktiškai įmanoma mažesnės 

koncentracijos principą) turėtų būti 

nustatytos didžiausios netikslinių pašarų 

sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos ribinės vertės. Atsižvelgiant į tai, 

kad pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

reglamente turėtų būti laikinai nustatyta 

bendroji didžiausia ribinė vertė; 

Or. en 

 

Pakeitimas 53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Reikėtų vengti vaistiniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos į netikslinius pašarus arba tokia 

pernaša turėtų būti kuo mažesnė. Kad būtų 

apsaugota gyvūnų ir žmonių sveikata bei 

aplinka, remiantis Europos maisto saugos 

tarnybos atliktu moksliniu rizikos 

vertinimu ir atsižvelgiant į taikomą gerąją 

gamybos praktiką bei ALARA principą 

(kiek praktiškai įmanoma mažesnės 

koncentracijos principą) turėtų būti 

nustatytas didžiausias vaistinių pašarų 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Veikliųjų medžiagų pernaša į 

netikslinius pašarus turėtų būti kuo 

mažesnė. Kad būtų apsaugota gyvūnų ir 

žmonių sveikata bei aplinka, remiantis 

Europos maisto saugos tarnybos atliktu 

moksliniu rizikos vertinimu ir atsižvelgiant 

į taikomą gerąją gamybos praktiką bei 

ALARA principą (kiek praktiškai įmanoma 

mažesnės koncentracijos principą) turėtų 

būti nustatytos didžiausios vaistinių pašarų 

sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų 

liekanų ribinės vertės. Atsižvelgiant į tai, 
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sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos lygis. Atsižvelgiant į tai, kad 

pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

reglamente turėtų būti nustatytos 

bendrosios ribinės vertės; 

kad pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

reglamente turėtų būti nustatytos 

bendrosios ribinės vertės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Reikėtų vengti vaistiniuose 

pašaruose esančių veikliųjų medžiagų 
pernašos į netikslinius pašarus arba tokia 

pernaša turėtų būti kuo mažesnė. Kad būtų 

apsaugota gyvūnų ir žmonių sveikata bei 

aplinka, remiantis Europos maisto saugos 

tarnybos atliktu moksliniu rizikos 

vertinimu ir atsižvelgiant į taikomą gerąją 

gamybos praktiką bei ALARA principą 

(kiek praktiškai įmanoma mažesnės 

koncentracijos principą) turėtų būti 

nustatytas didžiausias vaistinių pašarų 

sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos lygis. Atsižvelgiant į tai, kad 

pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

(12) pernaša galima gaminant, perdirbant, 

laikant ir vežant pašarus, kai pašarams, 

kuriuos sudaro skirtingos sudedamosios 

dalys, naudojama ta pati gamybos ar 

perdirbimo įranga, saugyklos ar transporto 

priemonės. Šiame reglamente sąvoka 

„pernaša“ konkrečiai vartojama 

vaistiniuose pašaruose esančios veikliosios 

medžiagos liekanų pernešimui į 

netikslinius pašarus apibrėžti, o terminas 

„kryžminė tarša“ turi būti suprantamas kaip 

tarša, atsiradusi dėl pernašos arba dėl bet 

kurios nenumatytos medžiagos pernešimo į 

pašarus. Reikėtų vengti pernašos arba ji 

turėtų būti kiek įmanoma sumažinta. Kad 

būtų apsaugota gyvūnų ir žmonių sveikata 

bei aplinka, remiantis Europos maisto 

saugos tarnybos atliktu moksliniu rizikos 

vertinimu ir atsižvelgiant į taikomą gerąją 

gamybos praktiką bei ALARA principą 

(kiek praktiškai įmanoma mažesnės 

koncentracijos principą) turėtų būti 

nustatytas didžiausias vaistinių pašarų 

sudėtyje esančių veikliųjų medžiagų 

pernašos lygis. Atsižvelgiant į tai, kad 

pernaša yra neišvengiama, ir į susijusių 

veikliųjų medžiagų keliamą riziką, šiame 

reglamente turėtų būti nustatytos 
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reglamente turėtų būti nustatytos 

bendrosios ribinės vertės; 

bendrosios ribinės vertės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) vaistiniai pašarai turėtų būti 

ženklinami laikantis Reglamente (EB) 

Nr. 767/2009 nustatytų bendrųjų principų 

ir specialių ženklinimo reikalavimų, kad 

naudotojas gautų informacijos, kuri 

reikalinga norint teisingai duoti vaistinius 

pašarus. Taip pat turėtų būti nustatytos 

vaistinių pašarų etiketėje nurodomos 

sudėties nuokrypio nuo faktinės sudėties 

ribinės vertės; 

(13) vaistiniai pašarai turėtų būti 

ženklinami laikantis Reglamente (EB) 

Nr. 767/2009 nustatytų bendrųjų principų 

ir specialių ženklinimo reikalavimų, kad 

naudotojas gautų informacijos, kuri 

reikalinga norint teisingai duoti vaistinius 

pašarus. Turėtų būti draudžiamas vaistinių 

pašarų etiketėje nurodomos sudėties 

nuokrypis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) vaistiniai pašarai turėtų būti 

ženklinami laikantis Reglamente (EB) 

Nr. 767/2009 nustatytų bendrųjų principų 

ir specialių ženklinimo reikalavimų, kad 

naudotojas gautų informacijos, kuri 

reikalinga norint teisingai duoti vaistinius 

pašarus. Taip pat turėtų būti nustatytos 

vaistinių pašarų etiketėje nurodomos 

sudėties nuokrypio nuo faktinės sudėties 

ribinės vertės; 

(13) vaistiniai pašarai turėtų būti 

ženklinami laikantis Reglamente (EB) 

Nr. 767/2009 nustatytų bendrųjų principų 

ir specialių ženklinimo reikalavimų ir 

ženklinant turi būti pateikiama glausta, 

aiški ir lengvai suprantama informacija, 

kad galutinis naudotojas gautų 

informacijos, kuri reikalinga norint 

teisingai duoti vaistinius pašarus. Taip pat 

turėtų būti nustatytos vaistinių pašarų 

etiketėje nurodomos sudėties nuokrypio 
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nuo faktinės sudėties ribinės vertės; 

Or. ro 

 

Pakeitimas 57 

Norbert Erdős 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) dėl saugumo ir siekiant apsaugoti 

naudotojų interesus vaistiniai pašarai 

turėtų būti parduodami sandariose 

talpyklėse; 

Išbraukta. 

Or. hu 

Pagrindimas 

Kalbant apie pakavimą, esama prieštaravimo tarp šios reglamento projekto 

konstatuojamosios dalies ir 10 straipsnio. Taigi rekomenduoju išbraukti šią konstatuojamąją 

dalį. 

 

Pakeitimas 58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) dėl saugumo ir siekiant apsaugoti 

naudotojų interesus vaistiniai pašarai turėtų 

būti parduodami sandariose talpyklėse; 

(14) dėl saugumo ir siekiant apsaugoti 

naudotojų interesus vaistiniai pašarai turėtų 

būti parduodami sandariose talpyklėse. Vis 

dėlto turėtų būti numatytos atitinkamos 

nukrypti leidžiančios nuostatos, jei to 

reikalavimo nereikia taikyti siekiant 

apsaugoti žmonių ar gyvūnų sveikatą ar 

vartotojų interesus ir jei dėl tokių 

nuostatų būtų sukurta pernelyg didelė 

administracinė ir techninė našta; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų transportavimo 23 straipsnyje nurodytos nukrypti 

leidžiančios nuostatos turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą, siekiant užtikrinti atitiktį 

dabartinei tam tikrose valstybėse narėse taikomai vaistinių pašarų transportavimo tvarkai. 

 

Pakeitimas 59 

Ulrike Müller 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) kad būtų užtikrinta pašarų sauga ir 

produktų atsekamumas, vaistinius pašarus 

ir tarpinius produktus gaminančius 

(nesvarbu, ar jie veiklą vykdo pašarų 

gamybos įmonėje, naudodami sunkvežimį 

su specialia vaistinių pašarų gamybos 

įranga, ar ūkyje), laikančius, vežančius ar 

pateikiančius rinkai pašarų ūkio subjektus 

pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 

nustatytą tvirtinimo sistemą turėtų 

patvirtinti kompetentinga institucija. Pagal 

Direktyvą 90/167/EEB jau patvirtintiems 

ūkio subjektams turėtų būti nustatyta 

pereinamojo laikotarpio procedūra; 

(16) kad būtų užtikrinta pašarų sauga ir 

produktų atsekamumas, vaistinius pašarus 

ir tarpinius produktus gaminančius 

(nesvarbu, ar jie veiklą vykdo pašarų 

gamybos įmonėje, naudodami sunkvežimį 

su specialia vaistinių pašarų gamybos 

įranga, ar ūkyje), laikančius, vežančius ar 

pateikiančius rinkai pašarų ūkio subjektus 

pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 

nustatytą tvirtinimo sistemą turėtų 

patvirtinti kompetentinga institucija. Pagal 

Direktyvą 90/167/EEB jau patvirtintiems 

ūkio subjektams turėtų būti nustatyta 

pereinamojo laikotarpio procedūra. 

Subjektams, kurie oraliniu būdu naudoti 

skirtus vaistus gyvūnams pateikia kaip 

vaistinius pašarus, neturėtų būti taikomas 

patvirtinimo reikalavimas; 

Or. de 

Pagrindimas 

Privaloma ūkininkų kaip pašarų ūkio subjektų patvirtinimo tvarka būtų neproporcinga ir 

nereikalinga. Atsižvelgiant į susijusias laiko sąnaudas ir išlaidas, turėtų būti palikta 

dabartinė pirminių gamintojų registravimo sistema. 
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Pakeitimas 60 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) kad būtų užtikrinta pašarų sauga ir 

produktų atsekamumas, vaistinius pašarus 

ir tarpinius produktus gaminančius 

(nesvarbu, ar jie veiklą vykdo pašarų 

gamybos įmonėje, naudodami sunkvežimį 

su specialia vaistinių pašarų gamybos 

įranga, ar ūkyje), laikančius, vežančius ar 

pateikiančius rinkai pašarų ūkio subjektus 

pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 

nustatytą tvirtinimo sistemą turėtų 

patvirtinti kompetentinga institucija. Pagal 

Direktyvą 90/167/EEB jau patvirtintiems 

ūkio subjektams turėtų būti nustatyta 

pereinamojo laikotarpio procedūra; 

(16) kad būtų užtikrinta pašarų sauga ir 

produktų atsekamumas, vaistinius pašarus 

ir tarpinius produktus gaminančius 

(nesvarbu, ar jie veiklą vykdo pašarų 

gamybos įmonėje, naudodami sunkvežimį 

su specialia vaistinių pašarų gamybos 

įranga, ar ūkyje), laikančius, vežančius ar 

pateikiančius rinkai pašarų ūkio subjektus 

pagal Reglamento (EB) Nr. 183/2005 

nustatytą tvirtinimo sistemą turėtų 

patvirtinti kompetentinga institucija. Pagal 

Direktyvą 90/167/EEB jau patvirtintiems 

ūkio subjektams turėtų būti nustatyta 

pereinamojo laikotarpio procedūra. 

Taikant patvirtinimo ir registravimo 

procedūrą, kaip numatyta pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 183/2005, reikėtų 

atsižvelgti į konkrečias pirminės gamybos 

ypatybes siekiant užtikrinti, kad visų 

pirma maži ar atokūs ūkiai, naudodami 

vaistinius pašarus, galėtų optimizuoti 

gyvulių priežiūrą; 

Or. de 

 

Pakeitimas 61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą po gydytinų gyvūnų 

apžiūros. Tačiau neturėtų būti atmetama 

galimybė vaistinius pašarus gaminti, kol 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą po gydytinų gyvūnų 

apžiūros; 
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gamintojui dar nepateiktas receptas; 

Or. pt 

 

Pakeitimas 62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą po gydytinų gyvūnų 

apžiūros. Tačiau neturėtų būti atmetama 

galimybė vaistinius pašarus gaminti, kol 

gamintojui dar nepateiktas receptas; 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą po gydytinų gyvūnų 

apžiūros; 

Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą po gydytinų gyvūnų 

apžiūros. Tačiau neturėtų būti atmetama 

galimybė vaistinius pašarus gaminti, kol 

gamintojui dar nepateiktas receptas; 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą. Tačiau neturėtų būti atmetama 

galimybė vaistinius pašarus gaminti, kol 

gamintojui dar nepateiktas receptas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 64 

Daniel Buda 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą po gydytinų gyvūnų 

apžiūros. Tačiau neturėtų būti atmetama 

galimybė vaistinius pašarus gaminti, kol 

gamintojui dar nepateiktas receptas; 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą atlikus gydytinų gyvūnų 

apžiūrą ir nustačius veterinarinę diagnozę 

arba remiantis nuolatiniu gydytinų 

gyvūnų sveikatos stebėjimu. Tačiau 

neturėtų būti atmetama galimybė vaistinius 

pašarus gaminti, kol gamintojui dar 

nepateiktas receptas; 

Or. ro 

 

Pakeitimas 65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą po gydytinų gyvūnų 

apžiūros. Tačiau neturėtų būti atmetama 

galimybė vaistinius pašarus gaminti, kol 

gamintojui dar nepateiktas receptas; 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą atlikus gyvūnų apžiūrą ir 

nustačius diagnozę arba veterinarijos 

gydytojui turint asmeninių žinių apie 

gyvūno būklę. Visuomet reikalaujama 

pateikti raštišką ar elektroninį receptą, kai 

vaistus išduoda ne veterinarijos gydytojas, 

o kitas asmuo. Tačiau neturėtų būti 

atmetama galimybė vaistinius pašarus 

gaminti, kol gamintojui dar nepateiktas 

receptas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 66 

Tibor Szanyi 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį veterinarinį 

receptą, išduotą po gydytinų gyvūnų 

apžiūros. Tačiau neturėtų būti atmetama 

galimybė vaistinius pašarus gaminti, kol 

gamintojui dar nepateiktas receptas; 

(17) norint užtikrinti saugų vaistinių pašarų 

naudojimą, jie turėtų būti tiekiami ir 

naudojami pateikus galiojantį raštišką ar 

elektroninį veterinarinį receptą, ribotam 

laikotarpiui išduotą gydytinų gyvūnų 

apžiūrą atlikusio ir diagnozę nustačiusio 

veterinarijos gydytojo ar kito specialisto, 

kuriam suteikta teisė tai daryti pagal 

taikomus nacionalinius teisės aktus. 

Tačiau neturėtų būti atmetama galimybė 

vaistinius pašarus gaminti, kol gamintojui 

dar nepateiktas receptas; 

Or. en 

 

Pakeitimas  67 
Julie Girling, James Nicholson 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17a) siekiant užtikrinti, kad veterinarinių 

vaistų paskirstymo ir tiekimo linijos 

nebūtų apribotos, tais atvejais, kai 

valstybėse narėse esama teisės aktų 

nuostatomis apibrėžtų ir tinkamą 

profesinę kvalifikaciją turinčių patarėjų 

gyvūnų vaistų klausimais, jiems leidžiama 

ir toliau išrašyti receptus ir tiekti tam 

tikrus veterinarinius vaistus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atitinkamos nacionalinės institucijos turėtų apibrėžti, kokiems asmenims suteikiami leidimai 

išrašyti tam tikrus veterinarinius vaistus. Asmenims, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir yra 

pripažinti valstybės narės, kurioje jie gyvena, nedraudžiama išrašyti ir tiekti tam tikrus 

veterinarinius vaistus. 
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Pakeitimas 68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) siekiant užtikrinti, kad maistinių 

gyvūnų vaistiniai pašarai būtų naudojami 

ypač apdairiai, ir taip sukurti aukšto 

visuomenės sveikatos apsaugos lygio 

užtikrinimo pagrindą, gyvūnų turėtojams 

turėtų būti numatytos specialios recepto 

naudojimo ir galiojimo, išlaukos laikymosi 

ir registrų tvarkymo sąlygos; 

(18) siekiant užtikrinti, kad maistinių ir 

nemaistinių gyvūnų vaistiniai pašarai būtų 

naudojami itin apdairiai, o tai reiškia kad 

išrašyti vaistai turi būti naudojami 

tinkamai, kaip nurodyta pagal receptą, ir 

taip sukurti aukšto visuomenės sveikatos 

apsaugos lygio užtikrinimo pagrindą, 

gyvūnų turėtojams turėtų būti numatytos 

specialios recepto naudojimo ir galiojimo, 

išlaukos laikymosi ir registrų tvarkymo 

sąlygos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) siekiant užtikrinti, kad maistinių 

gyvūnų vaistiniai pašarai būtų naudojami 

ypač apdairiai, ir taip sukurti aukšto 

visuomenės sveikatos apsaugos lygio 

užtikrinimo pagrindą, gyvūnų turėtojams 

turėtų būti numatytos specialios recepto 

naudojimo ir galiojimo, išlaukos laikymosi 

ir registrų tvarkymo sąlygos; 

(18) siekiant užtikrinti, kad maistinių 

gyvūnų vaistiniai pašarai būtų naudojami 

ypač apdairiai, ir taip sukurti aukšto 

gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos 

apsaugos lygio užtikrinimo pagrindą, 

gyvūnų turėtojams turėtų būti numatytos 

specialios recepto naudojimo ir galiojimo, 

išlaukos laikymosi ir registrų tvarkymo 

sąlygos; 

Or. en 
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Pakeitimas 70 

Daniel Buda 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) siekiant užtikrinti, kad maistinių 

gyvūnų vaistiniai pašarai būtų naudojami 

ypač apdairiai, ir taip sukurti aukšto 

visuomenės sveikatos apsaugos lygio 

užtikrinimo pagrindą, gyvūnų turėtojams 

turėtų būti numatytos specialios recepto 

naudojimo ir galiojimo, išlaukos laikymosi 

ir registrų tvarkymo sąlygos; 

(18) siekiant užtikrinti, kad gyvūnų 

vaistiniai pašarai būtų naudojami ypač 

apdairiai, ir taip sukurti aukšto visuomenės 

sveikatos apsaugos lygio užtikrinimo 

pagrindą, gyvūnų turėtojams turėtų būti 

numatytos specialios recepto naudojimo ir 

galiojimo, išlaukos laikymosi ir registrų 

tvarkymo sąlygos; 

Or. ro 

 

Pakeitimas 71 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

imtis priemonių siekiant apskritai riboti 

antimikrobinių medžiagų, ypač antibiotikų, 

naudojimą auginant maistinius gyvūnus. 

 Turėtų būti draudžiama naudoti 

antimikrobines medžiagas vaistiniuose 

pašaruose maistinių gyvūnų 

produktyvumui gerinti. Antimikrobinių 

medžiagų, ypač antibiotikų, naudojimas 

vaistiniuose pašaruose prieš 

diagnozuojant ligą ar prieš pasireiškiant 

klinikiniams ligos simptomams turėtų būti 

leidžiamas tik labai išskirtinėmis 

aplinkybėmis ir tik gavus receptą 

remiantis jį išdavusio asmens 
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epidemiologinėmis ir klinikinėmis 

žiniomis. Jų niekada negalima naudoti 

reguliariai siekiant kompensuoti 

netinkamą higieną ar netinkamas 

gyvulininkystės sąlygas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Vaistiniai pašarai – tai tik vienas iš būdų pateikti veterinarinius vaistus ir vaistinių pašarų, 

kurių sudėtyje yra antimikrobinių medžiagų, naudojimo apribojimas yra nederamas atsakas į 

bendrą pavojų visuomenės sveikatai, kuris kyla dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 

naudojant įvairius vaistų pateikimo metodus. Antimikrobinių medžiagų naudojimas siekiant 

gerinti gyvūnų produktyvumą jau uždraustas, o prevencinis naudojimas gali būti leidžiamas 

tik esant išimtinėms aplinkybėms, remiantis receptą išdavusio asmens rekomendacija. 

 

Pakeitimas 72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai, išskyrus atvejus, 

kai toks gydymas vaistais būtinas siekiant 

užkirsti kelią epizootijų protrūkiui, ar jų 

produktyvumui gerinti; 

Or. ro 

 

Pakeitimas 73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Vaistiniai pašarai, 

kurių sudėtyje yra antimikrobinių 

medžiagų, neturėtų būti naudojami 

maistinių gyvūnų ligų profilaktikai, 

nebent juos naudoti tokiu tikslu leidžiama 

pagal Reglamentą (ES) 

2015/...(Veterinarinių vaistų 

reglamentas). Turėtų būti griežtai 

laikomasi draudimo naudoti antibiotikus 

kaip augimą skatinančias medžiagas, kaip 

numatyta pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1831/2003; 

Or. en 

 

Pakeitimas 74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

gyvūnams šerti. Grupinis gydymas 

vaistiniais pašarais, kuriuose yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, 

turėtų būti taikomas tik pagrįstais 

atvejais, kai netinkamas individualus 

gydymas. Visų pirma antimikrobinių 

veterinarinių vaistų neturėtų būti 

leidžiama naudoti gyvūnų ligų profilaktikai 

ar jų produktyvumui gerinti; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Vaistiniai pašarai dažnai naudojami gyvūnų grupėms gydyti. Prieš atliekant gydymą 

vaistiniais pašarais, kuriuose yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, visuomet turėtų būti 

apsvarstoma, ar galimas individualus gydymas. 

 

Pakeitimas 75 

Tibor Szanyi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą. Visų 

pirma jų neturėtų būti leidžiama naudoti 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą. Visų 

pirma neturėtų būti leidžiama antibiotikų 

naudoti profilaktikai; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Svarbu riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra antimikrobinių medžiagų, naudojimą ne tik 

maistinių, bet ir visų kitų gyvūnų atveju. Anglų kalbos terminas „preventive use“ keičiamas 

terminu “prophylactic use“; dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. 

 

Pakeitimas 77 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Žmonių 

vartojimui labai svarbios antimikrobinės 

medžiagos neturėtų būti naudojamos 

visiškai. Visų pirma neturėtų būti 

leidžiama antimikrobinių medžiagų 

naudoti vadinamajai maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Žmonių vartojimui labai svarbios antimikrobinės medžiagos turėtų būti naudojamos tik 

žmonėms gydyti; PSO sudarė šių žmonių sveikatai itin svarbių antimikrobinių medžiagų 

sąrašą. Be to, sąvoka „profilaktika“ neaiški ir ją galima aiškinti klaidingai; kituose 

pakeitimuose įrašėme sąvoką „prevencinės priemonės“, kurią taikant visų pirma apribojamas 

poreikis naudoti antimikrobines medžiagas; taigi norime atskirti antimikrobinių medžiagų 

naudojimą profilaktikai ir priemones, kuriomis užkertamas kelias tokių medžiagų naudojimui.  

 

Pakeitimas 78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti antimikrobinių medžiagų naudojimą 

auginant gyvūnus. Jų neturėtų būti 

leidžiama naudoti maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

Komisija turėtų skatinti naujoves 

plėtojant mitybos sprendimus, kuriais 

būtų siekiama išsaugoti gyvūnų gerovę ir 

kartu prisidėti mažinant veterinarinio 

gydymo, visų pirma naudojant 

antimikrobines medžiagas, poreikį;  

Or. en 

 

Pakeitimas 79 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 
produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

gyvūnams šerti. Draudimas naudoti 

antibiotikus maistinių gyvūnų 

produktyvumui gerinti buvo nustatytas jau 

2006 m. Be to, neturėtų būti leidžiama 

nuolat prevencijos tikslais naudoti 

vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų;  

Or. it 

 

Pakeitimas 80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Visų pirma jų 

neturėtų būti leidžiama naudoti maistinių 

gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti; 

(19) atsižvelgiant į didelę riziką, kurią 

visuomenės sveikatai kelia atsparumas 

antimikrobinėms medžiagoms, tikslinga 

riboti vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų, naudojimą 

maistiniams gyvūnams. Juos turėtų būti 

draudžiama naudoti maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 81 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19a) didelių gyvūnų, pvz., kiaulių ir 

karvių, masinė profilaktika neturėtų būti 

leidžiama, nes jie turi būti gydomi 

individualiai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 82 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19b) pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 1831/2003 nuo 2006 m. sausio 1 d. 

turėtų būti griežtai laikomasi draudimo 

naudoti antibiotikus kaip augimą 
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skatinančias medžiagas ir turėtų būti 

tinkamai užtikrinama, kad šio draudimo 

būtų paisoma; 

Or. en 

 

Pakeitimas 83 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19c) prieš pradedant gydyti 

antimikrobiniais vaistais pirmenybė turėtų 

būti teikiama alternatyvioms priemonėms, 

kuriomis siekiama užkirsti kelią tam, kad 

atskiriems gyvūnams diagnozuotos ligos 

neišplistų visoje gyvūnų grupėje, pvz., 

fiziniam atskyrimui nuo grupės arba 

mažesnių gyvūnų grupių auginimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 84 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) turėtų būti parengta nepanaudotų ar 

pasibaigusio galiojimo laiko produktų 

surinkimo sistema, kad būtų galima 

kontroliuoti riziką, kurią tokie produktai 

galėtų kelti gyvūnų ir žmonių sveikatai ar 

aplinkai; 

(20) turėtų būti parengta nepanaudotų ar 

pasibaigusio galiojimo laiko produktų 

surinkimo sistema, kad būtų galima 

kontroliuoti riziką, kurią tokie produktai 

galėtų kelti gyvūnų ir žmonių sveikatai ar 

aplinkai. Surinkimo centrai turėtų saugoti 

įrašus apie grąžintus nesunaudotus 

vaistinius pašarus, kuriuose yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 85 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (20a) veikliųjų medžiagų receptų registras 

turėtų būti atnaujinamas kompetentingų 

vandentvarkos institucijų lygmeniu 

siekiant užtikrinti galimybę atsekti 

chemikalų paplitimą ekosistemose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

gamybai, laikymui ir vežimui; 

a) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų, 

skirtų tiek nemaistiniams, tiek 

maistiniams gyvūnams, gamybai, laikymui 

ir vežimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 87 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų a) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų, 
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gamybai, laikymui ir vežimui; skirtų tiek nemaistiniams, tiek 

maistiniams gyvūnams, gamybai, laikymui 

ir vežimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

pateikimui rinkai, įskaitant importą, ir 

naudojimui; 

b) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų, 

skirtų tiek nemaistiniams, tiek 

maistiniams gyvūnams, pateikimui rinkai, 

įskaitant importą, ir naudojimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

pateikimui rinkai, įskaitant importą, ir 

naudojimui; 

b) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

pateikimui rinkai, įskaitant importą iš 

trečiųjų šalių, ir naudojimui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 90 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

pateikimui rinkai, įskaitant importą, ir 

naudojimui; 

b) vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

pateikimui rinkai, įskaitant importą iš 

trečiųjų šalių, ir naudojimui; 

Or. it 

 

Pakeitimas 91 

Ulrike Müller 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Šis reglamentas netaikomas gataviems 

oraliniu būdu naudoti skirtiems vaistams, 

kuriuos leista naudoti su pašarais ar 

geriamuoju vandeniu, arba tokių vaistų 

mišiniams su pašarais, kurie pagaminami 

siekiant juos tiesiogiai panaudoti 

gyvulininkystės ūkiuose. 

Or. de 

Pagrindimas 

Oraliniu būdu naudoti skirtų vaistų naudojimas tinkamai reglamentuojamas kitomis 

nuostatomis. Tai tai pat taikoma prieš pat šėrimą pagaminamiems mišiniams su pašarais. 

 

Pakeitimas 92 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Šis reglamentas netaikomas gataviems 

oraliniu būdu naudoti skirtiems vaistams, 

kuriuos leista naudoti su pašaru kaip 

oraliniu būdu skirtus naudoti miltelius, 

skirtus mažos gyvūnų grupės gydymui, 
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arba kuriuos leista naudoti su geriamuoju 

vandeniu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu aiškiai atskirti šio pasiūlymo taikymo sritį nuo pasiūlymo dėl veterinarinių vaistų 

taikymo srities. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad į šio reglamento taikymo sritį nepatenka 

oraliniu būdu skirti naudoti milteliai (kuriuos leista naudoti ir kurie skirti naudoti apibarstant 

jais pašarus arba tiesiogiai sumaišant ūkyje ir taip paruošiant nedidelius kiekius pašarų, 

kuriais bus šeriamos mažos gyvūnų grupės). Be to, turėtų būti nurodyta, kad į šio reglamento 

taikymo sritį nepatenka oraliniu būdu skirti naudoti milteliai, kuriuos leista naudoti su 

geriamuoju vandeniu. 

Pakeitimas 93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pašaro priedas ir paros davinys 

(racionas) – kaip nustatyta Reglamento 

(EB) Nr. 1831/2003 2 straipsnio 2 dalyje; 

b) pašaro priedas, antimikrobinės 

medžiagos, antibiotikas ir paros davinys 

(racionas) – kaip nustatyta Reglamento 

(EB) Nr. 1831/2003 2 straipsnio 2 dalyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 94 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) maistinis (maistui skirtas) gyvūnas, 

pašarinės žaliavos, kombinuotasis pašaras, 

pašaro papildas, mineralinis papildas, 

ženklinimas, etiketė, minimali laikymo 

trukmė ir partija – kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 

straipsnio 2 dalyje; 

c) maistinis (maistui skirtas) gyvūnas, 

nemaistinis gyvūnas, kailinis gyvūnas, 
pašarinės žaliavos, kombinuotasis pašaras, 

pašaro papildas, mineralinis papildas, 

ženklinimas, etiketė, minimali laikymo 

trukmė ir partija – kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 
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straipsnio 2 dalyje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų įrašyti nemaistinius gyvūnus, nes jų gydymui reikalingi tos pačios rūšies pašarai. 

 

Pakeitimas 95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) maistinis (maistui skirtas) gyvūnas, 

pašarinės žaliavos, kombinuotasis pašaras, 

pašaro papildas, mineralinis papildas, 

ženklinimas, etiketė, minimali laikymo 

trukmė ir partija – kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 

straipsnio 2 dalyje; 

c) maistinis (maistui skirtas) gyvūnas ir 

nemaistiniai gyvūnai, pašarinės žaliavos, 

kombinuotasis pašaras, pašaro papildas, 

mineralinis papildas, ženklinimas, etiketė, 

minimali laikymo trukmė ir partija – kaip 

nustatyta Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 

straipsnio 2 dalyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 96 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) maistinis (maistui skirtas) gyvūnas, 

pašarinės žaliavos, kombinuotasis pašaras, 

pašaro papildas, mineralinis papildas, 

ženklinimas, etiketė, minimali laikymo 

trukmė ir partija – kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 

straipsnio 2 dalyje;  

c) maistinis (maistui skirtas) gyvūnas, 

nemaistinis gyvūnas, pašarinės žaliavos, 

kombinuotasis pašaras, pašaro papildas, 

mineralinis papildas, ženklinimas, etiketė, 

minimali laikymo trukmė ir partija – kaip 

nustatyta Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 

straipsnio 2 dalyje;  

Or. it 
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Pakeitimas 97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) maistinis (maistui skirtas) gyvūnas, 

pašarinės žaliavos, kombinuotasis pašaras, 

pašaro papildas, mineralinis papildas, 

ženklinimas, etiketė, minimali laikymo 

trukmė ir partija – kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 

straipsnio 2 dalyje; 

c) maistinis (maistui skirtas) gyvūnas, 

nemaistiniai gyvūnai, pašarinės žaliavos, 

kombinuotasis pašaras, pašaro papildas, 

mineralinis papildas, ženklinimas, etiketė, 

minimali laikymo trukmė ir partija – kaip 

nustatyta Reglamento (EB) Nr. 767/2009 3 

straipsnio 2 dalyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 98 

Tibor Szanyi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) ūkio subjektas – kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 183/2005 3 

straipsnyje; 

d) ūkio subjektas ir pašarų ūkio 

subjektas – kaip nustatyta Reglamento 

(EB) Nr. 183/2005 3 straipsnyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 99 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) veterinarinis vaistas, išlauka (karencijos 

laikas), stiprumas ir veterinarinis receptas 

– kaip nustatyta Direktyvos 2001/82/EB 1 

f) veterinarinis vaistas, išlauka (karencijos 

laikas), stiprumas, veterinarinis receptas ir 

gydomųjų pašarų premiksas – kaip 



 

PE560.826v01-00 36/150 AM\1066386LT.doc 

LT 

straipsnyje. nustatyta Direktyvos 2001/82/EB 1 

straipsnyje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų iš dalies pakeisti apibrėžtį „gydomųjų pašarų premiksas“, nes vaistinis premiksas yra 

veterinarinis vaistas, kuris yra tinkamos farmacinės formos ir kurį visų pirma leista naudoti 

įterpus į gydomuosius pašarus sąlygomis, kurios visiškai atitinka rinkodaros leidimo sąlygas. 

 

Pakeitimas 100 

Tibor Szanyi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) antimikrobinės medžiagos ir 

antibiotikai – kaip nustatyta Reglamente 

(ES) Nr. 2015/... (Reglamentas dėl 

veterinarinių vaistų); 

Or. en 

 

Pakeitimas 101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaistinis pašaras – vieno ar kelių 

veterinarinių vaistų ar tarpinių produktų 
ir pašaro (-ų) mišinys, kuriuo papildomai 

neapdorotu galima tiesiogiai šerti gyvūnus; 

a) vaistinis pašaras – vieno veterinarinio 

vaisto ar vieno tarpinio produkto ir pašaro 

(-ų) mišinys, kuriuo papildomai neapdorotu 

galima tiesiogiai šerti gyvūnus dėl savybių, 

kurių suteikia mišinyje esantis vaistas, 

reikalingas gyvūnams gydyti arba 

apsaugoti nuo ligų, ir dėl savybių, kurių 

suteikia mišinyje esantis pašaras, 

reikalingas jų mitybai; 
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Or. fr 

Pagrindimas 

Apibrėžtyje reikia nurodyti vaistinių pašarų tikslus, remiantis tais tikslais, kurie pateikiami 

Direktyvoje 2001/82/EB, siekiant aiškiai apibrėžti šių pašarų gydomąsias ir ligų prevencijos 

savybes ir jų mitybines (kurių suteikia mišinio pašarinė dalis) savybes.  

 

Pakeitimas 102 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaistinis pašaras – vieno ar kelių 

veterinarinių vaistų ar tarpinių produktų 
ir pašaro (-ų) mišinys, kuriuo papildomai 

neapdorotu galima tiesiogiai šerti gyvūnus; 

a) vaistinis pašaras – vieno veterinarinio 

vaisto ar vieno tarpinio produkto ir pašaro 

(-ų) mišinys, kuriuo papildomai neapdorotu 

galima tiesiogiai šerti gyvūnus dėl savybių, 

kurių suteikia mišinyje esantis vaistas, 

reikalingas gyvūnams gydyti arba 

apsaugoti nuo ligų, ir dėl savybių, kurių 

suteikia mišinyje esantis pašaras, 

reikalingas jų mitybai; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 103 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaistinis pašaras – vieno ar kelių 

veterinarinių vaistų ar tarpinių produktų 

ir pašaro (-ų) mišinys, kuriuo papildomai 

neapdorotu galima tiesiogiai šerti gyvūnus; 

a) vaistinis pašaras – pašaras, gaunamas 

kartu gaminant vieną ar kelis 

veterinarinius vaistus, kuriuos leista 

gaminti šiuo tikslu, ar tarpinius produktus 

ir pašarą (-us), kuriuo papildomai 

neapdorotu galima tiesiogiai šerti gyvūnus; 

Or. it 
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Pagrindimas 

Vaistinio pašaro apibrėžtimi turėtų būti patikslintas teisinis vaistinio „pašaro“ statusas ir ji 

neturėtų būti susieta su sąvoka „mišinys“, nes tokiu būdu galėtų būti taikomas pernelyg 

didelis ribojimas. Visų pirma esama kitų besiformuojančių technologijų, kurios gali padėti 

sumažinti pernašos riziką. 

 

Pakeitimas 104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaistinis pašaras – vieno ar kelių 

veterinarinių vaistų ar tarpinių produktų 

ir pašaro (-ų) mišinys, kuriuo papildomai 

neapdorotu galima tiesiogiai šerti gyvūnus; 

a) vaistinis pašaras – produktas, gaunamas 

kartu gaminant vieną ar kelis 

veterinarinius vaistus, kuriuos leista 

gaminti šiuo tikslu, ar tarpinius produktus 

ir pašarą (-us), kuriuo papildomai 

neapdorotu galima tiesiogiai šerti gyvūnus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 105 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaistinis pašaras – vieno ar kelių 

veterinarinių vaistų ar tarpinių produktų ir 

pašaro (-ų) mišinys, kuriuo papildomai 

neapdorotu galima tiesiogiai šerti gyvūnus; 

a) vaistinis pašaras – vieno ar kelių 

veterinarinių vaistų ar tarpinių produktų ir 

kombinuotųjų pašarų mišinys, kuriuo 

papildomai neapdorotu galima tiesiogiai 

šerti gyvūnus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) tarpinis produktas – vieno ar kelių 

veterinarinių vaistų ir pašaro (-ų) mišinys, 

skirtas vaistiniam pašarui gaminti; 

b) tarpinis vaistinis pašaras – vieno ar 

kelių veterinarinių vaistų ir vienos ar 

daugiau žaliavų mišinys, skirtas vaistiniam 

pašarui gaminti; 

Or. es 

Pagrindimas 

Manome, kad labiau tinkama kalbėti apie mišinį, sudaryta iš vieno ar daugiau veterinarinių 

vaistų ir vienos ar daugiau žaliavų, o ne vieno pašaro ar kelių pašarų, nes reikėtų atsižvelgti į 

tai, jog vartojant žodį „pašaras“ ir neapibrėžiant jo išsamiau, leidžiama manyti, kad turimas 

mintyje bet kokios rūšies pašaras, pvz., su papildais ir t. t. 

 

Pakeitimas 107 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) tarpinis produktas – vieno ar kelių 

veterinarinių vaistų ir pašaro (-ų) mišinys, 

skirtas vaistiniam pašarui gaminti; 

b) tarpinis vaistinis pašaras – pašaras, 

gaunamas sumaišius vieną ar kelis 

veterinarinius vaistus, kuriuos leista 

naudoti šiais tikslais, ir pašarą (-us), 

skirtas vaistiniam pašarui gaminti; 

Or. it 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyme pateikta apibrėžtis yra dviprasmiška ir ją reikia patikslinti. 

 

Pakeitimas 108 

Tibor Szanyi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies f punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) pašarų ūkio subjektas – fizinis arba 

juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo 

kontroliuojamame pašarų versle būtų 

užtikrintas šio reglamento reikalavimų 

laikymasis; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) pašarų ūkio subjektas – fizinis arba 

juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo 

kontroliuojamame pašarų versle būtų 

užtikrintas šio reglamento reikalavimų 

laikymasis; 

f) vaistinių pašarų ūkio subjektas – fizinis 

arba juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad 

jo kontroliuojamame pašarų versle būtų 

užtikrintas šio reglamento reikalavimų 

laikymasis, įskaitant tarpininkus ir 

gyvulių augintojus, naudojančius 

vaistinius pašarus, skirtus jų turimiems 

gyvūnams; 

Or. fr 

Pagrindimas 

Būtina įrašyti dvi papildomas apibrėžtis – vaistinių pašarų ūkio subjekto ir tarpininko. 

 

Pakeitimas 110 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) pašarų ūkio subjektas – fizinis arba 

juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo 

kontroliuojamame pašarų versle būtų 

f) vaistinių pašarų ūkio subjektas – fizinis 

arba juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad 

jo kontroliuojamame pašarų versle būtų 
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užtikrintas šio reglamento reikalavimų 

laikymasis; 

užtikrintas šio reglamento reikalavimų 

laikymasis, įskaitant tarpininkus ir 

gyvulių augintojus, naudojančius 

vaistinius pašarus, skirtus jų turimiems 

gyvūnams; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies g punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) platintojas – supakuotus ir gatavus 

naudoti vaistinius pašarus gyvūnų turėtojui 

tiekiantis pašarų ūkio subjektas; 

g) platintojas – supakuotus ir gatavus 

naudoti vaistinius pašarus kitiems 

platintojams ir tiesiogiai gyvūnų turėtojui 

tiekiantis pašarų ūkio subjektas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 112 

Norbert Erdős 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) mobilusis maišytojas – pašarų ūkio 

subjektas, kurio pašarų įmonėje yra 

sunkvežimis su specialia vaistinių pašarų 

gamybos įranga; 

Išbraukta. 

Or. hu 

Pagrindimas 

Specialistų nuomone, sunkvežimis su specialia įranga (kuriam turi būti suteiktas leidimas) 

negali užtikrinti tokio pat vienalytiškumo ir patikimumo vietoje, kokį užtikrina pašarų 

gamybos įmonė, kuri privalo griežtai laikytis specialių reikalavimų. Todėl nepritariu vaistinių 

pašarų gamybai kilnojamuosiuose maišytuvuose. 
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Pakeitimas 113 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) mobilusis maišytojas – pašarų ūkio 

subjektas, kurio pašarų įmonėje yra 

sunkvežimis su specialia vaistinių pašarų 

gamybos įranga; 

h) mobilusis maišytojas – pašarų ūkio 

subjektas, turintis vieną ar daugiau 

kilnojamųjų maišymo įrenginių 

vaistiniams pašarams gaminti ūkiuose; 

Or. en 

Pagrindimas 

Be sunkvežimių dar esama įrenginių, kuriuos velka, pavyzdžiui, traktoriai. 

 

Pakeitimas 114 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) maišytojas ūkyje – pašarų ūkio subjektas, 

vaistinius pašarus gaminantis ūkyje, 

kuriame jie naudojami. 

i) maišytojas ūkyje – pašarų ūkio subjektas, 

gaminantis vaistinius pašarus ūkiuose 

savo turimiems maistiniams gyvūnams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 115 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) antimikrobinė medžiaga – sintetinė ar 

natūralios kilmės veikli medžiaga, 



 

AM\1066386LT.doc 43/150 PE560.826v01-00 

 LT 

naikinanti mikroorganizmus, stabdanti jų 

augimą ar gebėjimą daugintis gyvūnuose 

ar žmonėse. Antimikrobinės medžiagos 

apima antibakterinius, antivirusinius, 

priešgrybelinius ir antiprotozojinius 

vaistus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 116 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) antimikrobinė medžiaga – bet kuris 

mikroorganizmus tiesiogiai veikiantis 

junginys, naudojamas infekcijoms gydyti 

arba jų prevencijai. Antimikrobinės 

medžiagos apima antibakterinius, 

antivirusinius, priešgrybelinius ir 

antiprotozojinius vaistus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Antimikrobinių medžiagų apibrėžtis turėtų būti iš dalies pakeista, kad aiškiai išreikštų ir 

paaiškintų šios svarbios kategorijos apimtį ir mastą (taip pat atsižvelgiant į tai, kad 

atsparumo didėjimas – tai ne tik antibakterinių medžiagų, bet ir kitų medžiagų, išvardytų 

minėtoje apibrėžtyje, klausimas). Pateiktą apibrėžtį 2012 m. spalio mėn. patvirtino vaistų 

agentūrų vadovai. 

 

Pakeitimas 117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) antimikrobinės medžiagos – bendras 
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terminas bet kokiai sudėtinei daliai, 

turinčiai tiesioginį poveikį 

mikroorganizmams ir naudojamai 

infekcijoms gydyti arba jų prevencijai, 

apibrėžti; 

Or. ro 

 

Pakeitimas 118 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ib) antibiotikas – antibakterinis vaistas, 

naudojamas bakterinėms infekcijoms 

gydyti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia skirti šią apibrėžtį nuo platesnės apibrėžties „antimikrobinė medžiaga“, kuri taip pat 

apima antivirusinius, priešgrybelinius ir antiprotozojinius vaistus. 

 

Pakeitimas 119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ic) antiparazitinės medžiagos – vaistinė 

medžiaga, naudojama įvairios etiologijos 

parazitinėms ligoms gydyti; 

Or. ro 
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Pakeitimas 120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 id) kryžminė tarša – tarša, atsiradusi dėl 

pernašos arba dėl bet kurios nenumatytos 

medžiagos pernešimo į pašarus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 121 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i e punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ie) prevencinis gydymas (profilaktika) – 

gyvūno ar gyvūnų grupės gydymas prieš 

pasireiškiant klinikiniams ligos 

požymiams, siekiant užkirsti kelią ligos ar 

infekcijos atsiradimui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“ pasiūlyta aiškiai atskirti skirtingus 

gydymo būdus. 2013 m. gegužės mėn. tokią apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl 

atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams (angl. EPRUMA). 

 

Pakeitimas 122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i e punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ie) prevencinis gydymas (profilaktika) – 

gyvūno ar gyvūnų grupės gydymas prieš 

pasireiškiant klinikiniams ligos 

požymiams, siekiant užkirsti kelią ligos ar 

infekcijos atsiradimui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiama patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“. 

 

Pakeitimas 123 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i e punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ie) prevencinis gydymas (profilaktika) – 

gyvūno ar gyvūnų grupės gydymas prieš 

pasireiškiant klinikiniams ligos 

požymiams, siekiant užkirsti kelią ligos ar 

infekcijos atsiradimui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“ pasiūlyta aiškiai atskirti skirtingus 

gydymo būdus. 2013 m. gegužės mėn. tokią apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl 

atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams (angl. EPRUMA). (Jeigu apibrėžtis bus įrašyta į 

reglamentą dėl veterinarinių vaistų, galėtų būti pateikiama nuoroda į šį reglamentą.) 

 

Pakeitimas 124 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i e punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ie) prevencinis gydymas (profilaktika) – 

gyvūno ar gyvūnų grupės gydymas prieš 

pasireiškiant klinikiniams ligos 

požymiams, siekiant užkirsti kelią ligos ar 

infekcijos atsiradimui; 

Or. it 

Pagrindimas 

Siekiant patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“ pasiūlyta aiškiai atskirti skirtingus 

gydymo būdus. 2013 m. gegužės mėn. tokią apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl 

atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams (angl. EPRUMA). 

 

Pakeitimas 125 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i e punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ie) ligų prevencija – gyvūnų, kuriems nėra 

pasireiškę klinikiniai ligos požymiai, 

grupės gydymas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama atskirti profilaktiką nuo masinės profilaktikos. 

 

Pakeitimas 126 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i f punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 if) kontrolinis gydymas (masinė 
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profilaktika) – gyvūnų grupės gydymas 

daliai gyvūnų nustačius klinikinės ligos 

diagnozę, siekiant gydyti sergančius 

gyvūnus ir kontroliuoti ligos išplitimą 

kitiems su jais artimą kontaktą turintiems 

gyvūnams ir rizikos grupei 

priklausantiems gyvūnams, kurie gali būti 

jau (dar nepasireiškus klinikiniams 

požymiams) užsikrėtę; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“ pasiūlyta aiškiai atskirti skirtingus 

gydymo būdus. 2013 m. gegužės mėn. tokią apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl 

atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams (angl. EPRUMA). 

 

Pakeitimas 127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i f punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 if) kontrolinis gydymas (masinė 

profilaktika) – gyvūnų grupės gydymas 

daliai gyvūnų nustačius klinikinės ligos 

diagnozę, siekiant gydyti sergančius 

gyvūnus ir kontroliuoti ligos išplitimą 

kitiems su jais artimą kontaktą turintiems 

gyvūnams ir rizikos grupei 

priklausantiems gyvūnams, kurie gali būti 

jau užsikrėtę; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiama patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“. 

 

Pakeitimas 128 

Nicola Caputo 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i f punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 if) kontrolinis gydymas (masinė 

profilaktika) – gyvūnų grupės gydymas 

daliai gyvūnų nustačius klinikinės ligos 

diagnozę, siekiant gydyti sergančius 

gyvūnus ir kontroliuoti ligos išplitimą 

kitiems su jais artimą kontaktą turintiems 

gyvūnams ir rizikos grupei 

priklausantiems gyvūnams, kurie gali būti 

jau (dar nepasireiškus klinikiniams 

požymiams) užsikrėtę; 

Or. it 

Pagrindimas 

Siekiant patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“ pasiūlyta aiškiai atskirti skirtingus 

gydymo būdus. 2013 m. gegužės mėn. tokią apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl 

atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams (angl. EPRUMA). 

 

Pakeitimas 129 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i f punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 if) grupinis gydymas (masinė 

profilaktika) – gyvūnų grupės, įskaitant 

klinikinių požiūriu sveikus gyvūnus, kurių 

atžvilgiu daroma prielaida, kad jie yra 

užsikrėtę, gydymas daliai gyvūnų 

nustačius klinikinės ligos diagnozę, 

siekiant gydyti sergančius gyvūnus ir 

kontroliuoti ligos išplitimą kitiems su jais 

artimą kontaktą turintiems gyvūnams ir 

rizikos grupei priklausantiems gyvūnams, 

kurie gali būti jau (dar nepasireiškus 

klinikiniams požymiams) užsikrėtę; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 130 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i f punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 if) kontrolinis gydymas (masinė 

profilaktika) – gyvūnų grupės gydymas 

daliai gyvūnų nustačius klinikinės ligos 

diagnozę, siekiant gydyti sergančius 

gyvūnus ir kontroliuoti ligos išplitimą 

kitiems su jais artimą kontaktą turintiems 

gyvūnams ir rizikos grupei 

priklausantiems gyvūnams, kurie gali būti 

jau (dar nepasireiškus klinikiniams 

požymiams) užsikrėtę; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“ pasiūlyta aiškiai atskirti skirtingus 

gydymo būdus. 2013 m. gegužės mėn. tokią apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl 

atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams (angl. EPRUMA). (Jeigu apibrėžtis bus įrašyta į 

reglamentą dėl veterinarinių vaistų, galėtų būti pateikiama nuoroda į šį reglamentą.) 

 

Pakeitimas 131 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i g punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ig) ligos (terapinis) gydymas – sergančio 

gyvūno ar gyvūnų grupės gydymas 

diagnozavus ligą ar infekciją; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Siekiant patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“ pasiūlyta aiškiai atskirti skirtingus 

gydymo būdus. 2013 m. gegužės mėn. tokią apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl 

atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams (angl. EPRUMA). 

 

Pakeitimas 132 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i g punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ig) ligos (terapinis) gydymas – sergančio 

gyvūno ar gyvūnų grupės gydymas 

diagnozavus ligą ar infekciją; 

Or. en 

Pagrindimas 

Turėtų būti aiškiai apibrėžtas prašomas vaistinių pašarų naudojimas gydymui (ligos 

(terapinis) naudojimas) ar masinei profilaktikai (kontrolinis gydymas). 2013 m. gegužės mėn. 

siūlomą apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams 

(angl. EPRUMA). (Jeigu apibrėžtis bus įrašyta į reglamentą dėl veterinarinių vaistų, galėtų 

būti pateikiama nuoroda į šį reglamentą.) 

 

Pakeitimas 133 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i g punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ig) ligos (terapinis) gydymas – sergančio 

gyvūno ar gyvūnų grupės gydymas 

diagnozavus ligą ar infekciją; 

Or. it 
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Pagrindimas 

Siekiant patikslinti terminą „prevencinis naudojimas“ pasiūlyta aiškiai atskirti skirtingus 

gydymo būdus. 2013 m. gegužės mėn. tokią apibrėžtį patvirtino Europos platforma dėl 

atsakingo vaistų naudojimo gyvuliams (angl. EPRUMA). 

 

Pakeitimas 134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i h punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ih) vaistinio pašaro gamintojas – vaistinių 

pašarų ūkio subjektas, kuris gamina 

vaistinius pašarus; 

Or. fr 

Pagrindimas 

Būtina įrašyti dvi papildomas apibrėžtis – vaistinių pašarų ūkio subjekto ir tarpininko. 

 

Pakeitimas 135 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i h punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ih) vaistinio pašaro gamintojas – vaistinių 

pašarų ūkio subjektas, kuris gamina 

vaistinius pašarus; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i i punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ii) tarpininkas – asmuo, užsiimantis 

vaistinių pašarų pirkimo ar pardavimo 

veikla (neįskaitant vaistinių pašarų 

platinimo), kurio veiksmai neapima 

fizinio pašarų tvarkymo, o susiję su 

prekyba tais pašarais nepriklausomai ir 

fizinio ar juridinio asmens vardu; 

Or. fr 

Pagrindimas 

Būtina įrašyti dvi papildomas apibrėžtis – vaistinių pašarų ūkio subjekto ir tarpininko. 

 

Pakeitimas 137 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies i i punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ii) tarpininkas – asmuo, užsiimantis 

vaistinių pašarų pirkimo ar pardavimo 

veikla (neįskaitant vaistinių pašarų 

platinimo), kurio veiksmai neapima 

fizinio pašarų tvarkymo, o susiję su 

prekyba tais pašarais nepriklausomai ir 

fizinio ar juridinio asmens vardu; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 138 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai vaistinius pašarus ir Pašarų ūkio subjektai vaistinius pašarus ir 
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tarpinius produktus gamina, laiko, veža ir 

pateikia rinkai laikydamiesi I priedo. 

tarpinius produktus gamina, laiko, veža ir 

pateikia rinkai laikydamiesi I priedo. 

Mėsinių gyvūnų turėtojams neleidžiama 

ruošti savo vaistinių pašarų, kuriuose 

būtų antimikrobinių veterinarinių vaistų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 139 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus gamina, laiko, veža ir 

pateikia rinkai laikydamiesi I priedo. 

Pašarų ūkio subjektai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus gamina, laiko, veža ir 

pateikia rinkai laikydamiesi I priedo 

reikalavimų. Tai netaikoma ūkiams, kurie 

šeria ūkyje pagamintus vaistinius pašarus 

savo pačių gyvūnams pagal 16 straipsnį. 

Or. de 

Pagrindimas 

Taikant I priedą reikia skirti pramoninius gamintojus ir ūkius. Vykdant patvirtinimo ir 

registracijos procedūrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 183/2005 būtina atsižvelgti į specifines 

pirminės gamybos ypatybes. 16 straipsnio nuostatų taikymo pakanka dėl vaistinių pašarų 

naudojimo tuose ūkiuose, kurie neteikia tokių pašarų rinkai, o tik gamina juos savo pačių 

gyvūnams laikydamiesi veterinarinių receptų. 

 

Pakeitimas 140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus gamina, laiko, veža ir 

pateikia rinkai laikydamiesi I priedo. 

Vaistinių pašarų ūkio subjektai vaistinius 

pašarus ir tarpinius produktus gamina, 

laiko, veža ir pateikia rinkai laikydamiesi I 
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priedo. 

Or. fr 

Pagrindimas 

II skyriuje nustatyti įsipareigojimai nėra proporcingi ir bus techniškai sunku juos taikyti tiems 

gyvulių augintojams, kurie tik duoda vaistinių pašarų savo pačių gyvuliams. Vis dėlto jiems 

turėtų būti taikomos specialios išlygos pagal 16 straipsnį. 

 

Pakeitimas 141 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus gamina, laiko, veža ir 

pateikia rinkai laikydamiesi I priedo. 

Vaistinių pašarų ūkio subjektai vaistinius 

pašarus ir tarpinius produktus gamina, 

laiko, veža ir pateikia rinkai laikydamiesi I 

priedo. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 142 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus gamina, laiko, veža ir 

pateikia rinkai laikydamiesi I priedo. 

Pašarų ūkio subjektai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus gamina, laiko, veža ir 

pateikia rinkai laikydamiesi Reglamento 

(EB) Nr. 183/2005 ir Reglamento 

Nr. 767/2009 reikalavimų ir papildomų 

reikalavimų, nustatytų šio reglamento I ir 

III prieduose. 

Or. it 
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Pakeitimas 143 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės gali pradėti taikyti 

nacionalines nuostatas, pagal kurias jų 

teritorijoje draudžiami arba 

reglamentuojami kilnojamieji maišytuvai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kilnojamieji maišytuvai gali kelti potencialią riziką dėl galimos pernašos, taip pat 

epidemiologinę riziką (turint mintyje, kad vaistiniai pašarai skirti sergantiems gyvūnams 

gydyt, ir todėl kilnojamieji maišytuvai / transporto priemonės gali pernešti ligas iš ūkio į ūkį). 

Pagal dabartinę kilnojamųjų maišytuvų naudojimo patirtį atsižvelgiama tik į situacijas, kai 

premiksai iš esmės naudojami prevencijai ir todėl neatspindi galimų blogiausių situacijų. 

 

Pakeitimas 144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės gali nustatyti 

apribojimus siekdamos uždrausti ar 

reglamentuoti kilnojamųjų maišytuvų 

naudojimą jų teritorijoje. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Gyvulių augintojų patikrų vykdymas yra labai sudėtingas procesas, ypač kai augintojai vykdo 

veiklą keliose valstybėse narėse (tarpvalstybinės operacijos). 
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Pakeitimas 145 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės gali nustatyti 

apribojimus siekdamos uždrausti ar 

reglamentuoti kilnojamųjų maišytuvų 

naudojimą jų teritorijoje. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 146 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Reikėtų stengtis užtikrinti, kad 

vaistinių pašarų tvarkymo reikalavimai, 

nustatyti pagal šį reglamentą ir antrinius 

teisės aktus pašarų ūkio subjektų, ypač 

pašarų maišytojų ūkyje, atžvilgiu būtų 

įvykdomi ir praktiški.  

Or. de 

 

Pakeitimas 147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, II 

skyriaus nuostatos netaikomos gyvulių 

augintojams, kurie naudoja vaistinius 

pašarus tik savo gyvuliams šerti. 
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Or. fr 

Pagrindimas 

Valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė uždrausti ar reglamentuoti kilnojamųjų 

maišytuvų naudojimą, nes šia įranga negalima užtikrinti, kad vaistinės medžiagos būtų 

vienodai paskirstytos visoje vaistinio pašaro partijoje. Iš tiesų kiekvienos partijos 

vienalytiškumas yra kokybės veiksnys, kuris itin svarbus gydant gyvūnus. 

 

Pakeitimas 148 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, II 

skyriaus nuostatos netaikomos gyvulių 

augintojams, kurie naudoja vaistinius 

pašarus tik savo gyvuliams šerti. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 149 

Ulrike Müller 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ir pateikia rinkai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus, įdiegia, įgyvendina ir 

taiko nuolatinę rašytinę procedūrą arba 

procedūras, pagrįstą (-as) rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema 

(toliau – RVASVT), kaip numatyta 

Reglamente (EB) Nr. 183/2005. 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ir pateikia rinkai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus, įdiegia, įgyvendina ir 

taiko nuolatinę rašytinę procedūrą arba 

procedūras, pagrįstą (-as) rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema 

(toliau – RVASVT), kaip numatyta 

Reglamente (EB) Nr. 183/2005. 

Mišiniams, sudarytiems iš pašarų ir 

vaistų, patvirtintų vartoti oraliniu būdu, 

pagamintiems nedelsiant duoti gyvuliams 

fermoje, netaikoma rašytinė procedūra. 
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Or. de 

Pagrindimas 

Ūkininkams būtų neprieinamos dokumentavimo procedūros pagal RVASVT, todėl jos yra 

neproporcingos. 

 

Pakeitimas 150 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ir pateikia rinkai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus, įdiegia, įgyvendina ir 

taiko nuolatinę rašytinę procedūrą arba 

procedūras, pagrįstą (-as) rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema 

(toliau – RVASVT), kaip numatyta 

Reglamente (EB) Nr. 183/2005. 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ir pateikia rinkai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus, įdiegia, įgyvendina ir 

taiko nuolatinę rašytinę procedūrą arba 

procedūras, pagrįstą (-as) rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema 

(toliau – RVASVT), kaip numatyta 

Reglamente (EB) Nr. 183/2005. Ūkiuose 

esantiems maišytojams sukurtos kontrolės 

sistemos gali būti išsaugotos, jei 

užtikrinama, kad laikomasi RVASVT 

principų. 

Or. de 

Pagrindimas 

Įgyvendindami Reglamentą (EB) Nr. 183/2005 pirminiai pašarų gamintojai jau turi laikytis 

RVASVT principų darydami įrašus. Turėtų būti išsaugota galimybė naudotis šiais įrašais. 

 

Pakeitimas 151 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vaistiniai pašarai ir tarpiniai produktai 1. Vaistiniai pašarai ir tarpiniai produktai 
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gaminami tik iš veterinarinių vaistų, 

kuriems pagal Direktyvoje 2001/82/EB 

nustatytas sąlygas išduotas leidimas juos 

naudoti vaistiniams pašarams gaminti. 

gaminami tik iš vaistinių premiksų, 

kuriems pagal Direktyvoje 2001/82/EB 

nustatytas sąlygas (arba tinkamai siejant 

su naujuoju reglamentu) išduotas leidimas 

juos naudoti vaistiniams pašarams gaminti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pageidautina, kad būtų vartojamas terminas „vaistiniai premiksai“ (žr. 5 pakeitimo 

pagrindimą). 

 

Pakeitimas 152 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) veterinarinio vaisto į pašarus būtų 

įterpiama laikantis II priedo; 

a) vaistinio premikso ar tarpinio produkto 

į pašarus būtų įterpiama laikantis sąlygų, 

nustatytų besirūpinančio veterinarijos 

gydytojo recepte. 

Or. en 

Pagrindimas 

Turi būti aiškiai nurodyta, kad gamintojai privalo tiksliai laikytis to, ką recepte nurodė 

besirūpinantis veterinarijos gydytojas. 

 

Pakeitimas 153 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) vaistiniai pašarai būtų gaminami 

laikantis Direktyvos 2001/82/EB 14 

straipsnyje nurodytoje produkto 

b) vaistiniai pašarai būtų gaminami 

laikantis besirūpinančio veterinarijos 

gydytojo recepte ir Reglamento (ES) 
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charakteristikų santraukoje nustatytų 

atitinkamų sąlygų, susijusių su į vaistinius 

pašarus įterptinais veterinariniais vaistais; 

Nr. 2015/... (Reglamento dėl veterinarinių 

vaistų) ... straipsniuose nurodytoje 

produkto charakteristikų santraukoje 

nustatytų atitinkamų sąlygų, susijusių su į 

vaistinius pašarus įterptinais veterinariniais 

vaistais; 

Or. en 

Pagrindimas 

Papildomai prie 2 dalies a punkto nuostatų 2 dalies b punkte turėtų būti pabrėžiama, kad 

būtina laikytis recepto ir produkto charakteristikų santraukos (tai svarbu leidimo suteikimo 

sąlygų, kuriomis vaistinis premiksas buvo vertinamas ir leista jį naudoti, atsižvelgiant į saugų 

ir veiksmingą naudojimą, vykdymo požiūriu). 

 

Pakeitimas 154 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) vaistiniai pašarai būtų gaminami 

laikantis Direktyvos 2001/82/EB 14 

straipsnyje nurodytoje produkto 

charakteristikų santraukoje nustatytų 

atitinkamų sąlygų, susijusių su į vaistinius 

pašarus įterptinais veterinariniais vaistais; 

b) vaistiniai pašarai būtų gaminami 

laikantis Direktyvos 2001/82/EB 14 

straipsnyje nurodytoje produkto 

charakteristikų santraukoje nustatytų 

atitinkamų sąlygų, susijusių su į vaistinius 

pašarus įterptinais veterinariniais vaistais; 

visų pirma tai apima nuostatas, susijusias 

su galima veterinarinių vaistų ir pašarų 

sąveika, dėl kurios pablogėtų vaistinių 

pašarų sauga ar veiksmingumas; 

Or. it 

 

Pakeitimas 155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) vaistiniai pašarai būtų gaminami 

laikantis Direktyvos 2001/82/EB 14 

straipsnyje nurodytoje produkto 

charakteristikų santraukoje nustatytų 

atitinkamų sąlygų, susijusių su į vaistinius 

pašarus įterptinais veterinariniais vaistais; 

b) vaistiniai pašarai būtų gaminami 

laikantis Direktyvos 2001/82/EB 14 

straipsnyje nurodytoje produkto 

charakteristikų santraukoje nustatytų 

atitinkamų sąlygų, susijusių su į vaistinius 

pašarus įterptinais veterinariniais vaistais; 

visų pirma tai apima nuostatas, susijusias 

su veterinarinių vaistų ir pašarų sąveika, 

dėl kurios gali pablogėti vaistinių pašarų 

sauga ar veiksmingumas; 

Or. en 

Pakeitimas 156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) nebūtų veterinarinių vaistų ir pašarų 

sąveikos, dėl kurios pablogėtų vaistinių 

pašarų sauga ar veiksmingumas, 

galimybės; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 157 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) nebūtų veterinarinių vaistų ir pašarų 

sąveikos, dėl kurios pablogėtų vaistinių 

pašarų sauga ar veiksmingumas, 

galimybės; 

Išbraukta. 

Or. it 
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Pakeitimas 158 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) į vaistinius pašarus nebūtų įterpiama 

pašaro priedo, kurio didžiausias leistinas 

kiekis nustatytas atitinkame leidime, jei jis 

jau naudotas kaip veiklioji medžiaga 
veterinariniame vaiste. 

d) kokcidiostatų ar histomonostatų nėra 

pašare, naudojamame vaistiniams 

pašarams gaminti, jei šių medžiagų taip 

pat yra veterinariniame vaiste kaip 

veikliųjų medžiagų. Dėl kitų pašaro 

priedų gamintojas, sudarydamas vaistinio 

pašaro formulę, konsultuojasi su 

veterinarijos gydytojų dėl suderinamumo 

ir galimo poveikio galutinio vaistinio 

pašaro saugai ir veiksmingumui, taip pat 

atsižvelgia į galimą atitinkamų medžiagų 

buvimą pašare, naudojamame vaistiniam 

pašarui gaminti, ypač tais atvejais, kai 

atitinkamų medžiagų yra vaistiniame 

premikse kaip jo veikliųjų medžiagų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Galutinis vaistinis pašaras turėtų būti gaminamas remiantis veterinarijos gydytojo 

receptu / konsultacija, ypač tais atvejais, kai kartu naudojant medžiagas, leidžiamas kaip 

pašaro priedus (pvz., kokcidiostatai), ir medžiagas, leidžiamas kaip veterinarinius vaistus, 

gali atsirasti neatitikties reikalavimams dėl poveikio saugai ir veiksmingumui rizika. 

 

Pakeitimas 159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) kai veterinarinio vaisto veiklioji 

medžiaga yra ta pati kaip medžiaga, 

naudojama atitinkamo pašaro priede, 

bendras tos medžiagos kiekis vaistiniame 
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pašare negali viršyti maksimalaus jos 

kiekio, nustatyto vaisto charakteristikų 

santraukoje ir veterinarinio vaisto recepte. 

Or. en 

 

Pakeitimas 160 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) pašaras, naudojamas vaistiniam 

pašarui gaminti, atitinka visas Sąjungos 

teisės aktuose nustatytas svarbias sąlygas, 

susijusias su gyvūnų pašarais; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pašaras, naudojamas vaistiniam premiksui (veterinariniam vaistui) įterpti, turėtų būti 

tinkamos kokybės, ir turi būti laikomasi sąlygų, atitinkančių galiojančias tos srities teisės aktų 

nuostatas. 

 

Pakeitimas 161 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 dc) vaistiniai pašarai gaminami laikantis 

taisyklių, apibrėžtų vaisto charakteristikų 

santraukoje taip, kad būtų užtikrintas 

stabilumas per recepte nurodytą gydymo 

trukmę; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Turėtų būti užtikrintas baigto vaistinio pašaro, į kurį įterptas tam tikras vaistinis premiksas 

(kurio tiksli stabilumo trukmė sumaišius nustatyta remiantis per rinkodaros leidimo 

procedūrą įvertintais kriterijais), stabilumas ir šis stabilumas turi atitikti gydymo trukmę, 

kurią recepte nurodė besirūpinantis veterinarijos gydytojas. 

 

Pakeitimas 162 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarus gaminantys pašarų ūkio 

subjektai užtikrina vienalytį veterinarinio 

vaisto ar tarpinio produkto įterpimą į 

pašarus. 

1. Vaistinius pašarus gaminantys pašarų 

ūkio subjektai užtikrina vienalytį 

veterinarinio vaisto ar tarpinio produkto 

įterpimą į pašarus. 

 Vaistinius pašarus gaminantys pašarų 

ūkio subjektai, gaminantys tarpinius 

produktus, užtikrina vienalytį 

veterinarinio vaisto įterpimą į pašarus. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atsižvelgdama į konkrečias veterinarinių 

vaistų savybes ir maišymo technologiją, 

Komisija įgyvendinimo aktais gali 

nustatyti veterinarinio vaisto vienalyčio 

įterpimo į vaistinį pašarą ar tarpinį 

produktą, kriterijus. Įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

2. Atsižvelgdama į konkrečias veterinarinių 

vaistų savybes ir gamybos technologiją 

(maišymą, purškimą ir t. t.), Komisija 

įgyvendinimo aktais gali nustatyti 

veterinarinio vaisto vienalyčio įterpimo į 

vaistinį pašarą ar tarpinį produktą, 

kriterijus. Įgyvendinimo aktai priimami 

laikantis 20 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Or. en 
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Pakeitimas 164 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Atsižvelgdama į konkrečias veterinarinių 

vaistų savybes ir maišymo technologiją, 

Komisija įgyvendinimo aktais gali 

nustatyti veterinarinio vaisto vienalyčio 

įterpimo į vaistinį pašarą ar tarpinį 

produktą, kriterijus. Įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

2. Atsižvelgdama į konkrečias veterinarinių 

vaistų savybes ir gamybos technologiją, 

Komisija įgyvendinimo aktais gali 

nustatyti veterinarinio vaisto vienalyčio 

įterpimo į vaistinį pašarą ar tarpinį 

produktą, kriterijus. Įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 20 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

Or. it 

 

Pakeitimas 165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad išvengtų pernašos. 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi pernašos 

prevencijos priemonių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 166 

Tibor Szanyi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad išvengtų pernašos. 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad išvengtų pernašos pagal ALARA 

principą, siekdami išvengti rizikos gyvūnų 

ir žmonių sveikatai ar aplinkai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad išvengtų pernašos. 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad kuo labiau sumažintų pernašą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 168 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad išvengtų pernašos.  

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad kuo labiau sumažintų pernašą.  

Or. it 
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Pakeitimas 169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad išvengtų pernašos. 

1. Pašarų ūkio subjektai, gaminantys, 

laikantys, vežantys ir pateikiantys rinkai 

vaistinius pašarus ir tarpinius produktus, 

pagal 3 ir 4 straipsnius imasi priemonių, 

kad išvengtų pernašos arba apribotų jos 

lygį, kurį nustatė Europos maisto saugos 

tarnyba. 

Or. en 

 

Pakeitimas 170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

dėl veikliųjų medžiagų konkrečių 

pernašos ribinių verčių nustatymo. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Išbraukta. 
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dėl veikliųjų medžiagų konkrečių 

pernašos ribinių verčių nustatymo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 172 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

veikliųjų medžiagų konkrečių pernašos 

ribinių verčių nustatymo. 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

konkrečių veikliųjų medžiagų pernašos 

ribinių verčių nustatymo tais atvejais, kai 

esama rizikos gyvūnų ir žmonių sveikatai 

ar aplinkai remiantis Europos maisto 

saugos tarnybos atliktu vertinimu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

veikliųjų medžiagų konkrečių pernašos 

ribinių verčių nustatymo. 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

veikliųjų medžiagų pėdsakų didžiausių 

ribinių verčių nustatymo netiksliniame 

pašare. 

Or. en 

 

Pakeitimas 174 

Paolo De Castro 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

veikliųjų medžiagų konkrečių pernašos 

ribinių verčių nustatymo. 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

veikliųjų medžiagų pėdsakų didžiausių 

ribinių verčių nustatymo netiksliniame 

pašare. 

Or. it 

 

Pakeitimas 175 

Norbert Erdős 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

veikliųjų medžiagų konkrečių pernašos 

ribinių verčių nustatymo. 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

veikliųjų medžiagų konkrečių pernašos 

ribinių verčių nustatymo. Ribinės vertės 

grindžiamos Europos maisto saugos 

tarnybos nuomone. 

Or. hu 

 

Pakeitimas 176 

Tibor Szanyi 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

veikliųjų medžiagų konkrečių pernašos 

ribinių verčių nustatymo. 

Komisijai pagal 19 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 

konkrečių veikliųjų medžiagų pernašos 

ribinių verčių nustatymo, siekiant išvengti 

rizikos gyvūnų ir žmonių sveikatai ar 

aplinkai. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 177 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) pernašos ribines vertes kiekvienai 

konkrečiai medžiagai nustato Komisija, 

remdamasi Europos maisto saugos 

tarnybos (EFSA) atliktu moksliniu rizikos 

vertinimu. 

Or. it 

 

Pakeitimas 178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies -2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei veikliosios medžiagos konkrečių 

pernašos ribinių verčių nenustatyta, 

taikomos šios pernašos ribinės vertės: 

Išbraukta. 

a) antimikrobinėms veikliosioms 

medžiagoms – 1 proc. veikliosios 

medžiagos paskutinėje vaistinio pašaro ar 

tarpinio produkto, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje; 

 

b) kitoms veikliosioms medžiagoms – 

3 proc. veikliosios medžiagos paskutinėje 

vaistinio pašaro ar tarpinio produkto, 

kurie pagaminti prieš gaminant 

netikslinius pašarus, partijoje. 

 

Or. en 
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Pakeitimas 179 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei veikliosios medžiagos konkrečių 

pernašos ribinių verčių nenustatyta, 

taikomos šios pernašos ribinės vertės: 

Jei veikliosios medžiagos konkrečių 

pernašos ribinių verčių nenustatyta, 

nustatomos 3 proc. veikliosios medžiagos 
pernašos ribinės vertės paskutinėje 

vaistinio pašaro ar tarpinio produkto, 

kurie pagaminti prieš gaminant 

netikslinius pašarus, partijoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pernašos ribinės vertės konkrečioms 

veikliosioms medžiagoms nustatomos 

remiantis moksliniu rizikos vertinimu, 

kurį atlieka Europos maisto saugos 

tarnyba, kai tokios ribinės vertės dar nėra 

nustatytos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 181 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) antimikrobinėms veikliosioms 

medžiagoms – 1 proc. veikliosios 

Išbraukta. 
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medžiagos paskutinėje vaistinio pašaro ar 

tarpinio produkto, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 182 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) antimikrobinėms veikliosioms 

medžiagoms – 1 proc. veikliosios 

medžiagos paskutinėje vaistinio pašaro ar 

tarpinio produkto, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje; 

a) antimikrobinėms veikliosioms 

medžiagoms – 0,1 proc. veikliosios 

medžiagos paskutinėje vaistinio pašaro ar 

tarpinio produkto, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia kiek galima labiau sumažinti nereikalingą veikliųjų medžiagų naudojimą. 1 dalis 

veikliosios medžiagos 100-ui dalių pašaro yra daug, turint mintyje, kad veiklioji medžiaga 

sudaro mažą vaisto kiekio dalį. Įgyvendinti šį tikslą galima valant gamybos linijas, 

antimikrobinėms medžiagoms naudojamas linijas atskyrus nuo linijų, kuriose nenaudojamos 

antimikrobinės medžiagos, ir iš anksto parengiant porcijas bei supakuotas porcijas. 

Veikliąsias medžiagas galima aptikti dirvoje ir vandenyje, kai jų ten yra mikrogramais 

kilograme, taigi aptikti 1 g medžiagų 1000-yje gramų pašaro (0,1 proc.) neturėtų būti 

problema. 

 

Pakeitimas 183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) antimikrobinėms veikliosioms 

medžiagoms – 1 proc. veikliosios 

a) antimikrobinėms veikliosioms 

medžiagoms – 2 proc. veikliosios 



 

PE560.826v01-00 74/150 AM\1066386LT.doc 

LT 

medžiagos paskutinėje vaistinio pašaro ar 

tarpinio produkto, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje; 

medžiagos paskutinėje vaistinio pašaro ar 

tarpinio produkto, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 184 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) antimikrobinėms veikliosioms 

medžiagoms – 1 proc. veikliosios 

medžiagos paskutinėje vaistinio pašaro ar 

tarpinio produkto, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje; 

a) medžiagoms, galinčioms atrinkti 

atsparumą, – 1 proc. veikliosios 

medžiagos paskutinėje vaistinio pašaro ar 

tarpinio produkto, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Termino „antimikrobinė medžiaga“ taikymą reikia išplėsti, taip vadinant visas medžiagas, 

galinčias atrinkti atsparumą (antimikrobines medžiagas ir antiparazitines medžiagas 

(antiparazitines medžiagas ektoparazitams ir endoparazitams naikinti), turinčias tokį 

potencialą ir galinčias kelti rūpesčių ir dėl veterinarinių vaistų, ir dėl gyvūnų ligų gydymo, ir 

atrinktų zoonotinių bakterijų / parazitų, kuriais rūpinasi ir žmonių medicina, atveju. 

 

Pakeitimas 185 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kitoms veikliosioms medžiagoms – 

3 proc. veikliosios medžiagos paskutinėje 

vaistinio pašaro ar tarpinio produkto, 

kurie pagaminti prieš gaminant 

netikslinius pašarus, partijoje. 

Išbraukta. 
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Or. en 

Pagrindimas 

Šis tekstas įrašytas į 2 dalies 2 pastraipos įžanginės dalies pakeitimą. 

 

Pakeitimas 186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kitoms veikliosioms medžiagoms – 

3 proc. veikliosios medžiagos paskutinėje 

vaistinio pašaro ar tarpinio produkto, kurie 

pagaminti prieš gaminant netikslinius 

pašarus, partijoje. 

b) kitoms veikliosioms medžiagoms – 

1 proc. leisto didžiausio veikliosios 

medžiagos kiekio paskutinėje vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto, kurie 

pagaminti prieš gaminant netikslinius 

pašarus, kurie yra išlaukos pašaras ir 

nuolatinis maistinių gyvūnų pašaras, 
partijoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kitoms veikliosioms medžiagoms – 

3 proc. veikliosios medžiagos paskutinėje 

vaistinio pašaro ar tarpinio produkto, kurie 

pagaminti prieš gaminant netikslinius 

pašarus, partijoje. 

b) kitoms veikliosioms medžiagoms – 

4 proc. veikliosios medžiagos paskutinėje 

vaistinio pašaro ar tarpinio produkto, kurie 

pagaminti prieš gaminant netikslinius 

pašarus, partijoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 188 

Norbert Erdős 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kitoms veikliosioms medžiagoms – 

3 proc. veikliosios medžiagos paskutinėje 

vaistinio pašaro ar tarpinio produkto, 

kurie pagaminti prieš gaminant 

netikslinius pašarus, partijoje. 

b) kitoms veikliosioms medžiagoms – 

3 proc. leistos didžiausios veikliosios 

medžiagos dozės vaistiniame pašare ar 

tarpiniame produkte, kurie pagaminti prieš 

gaminant netikslinius pašarus, partijoje. 

Or. hu 

Pagrindimas 

Prašau visiškai suderinti veterinarinių vaistų didžiausias ribines vertes netikslinių pašarų 

atžvilgiu. Apskaičiavimų pagrindas turi būti 3 proc. didžiausios leistinos dozės, o ne 3 proc. 

kiekio paskutinėje partijoje. 

 

Pakeitimas 189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybėse narėse, kuriose sumažinti 

šį lygį bus didelė našta, Komisija ir 

valstybės narės skatina potencialius 

finansavimo šaltinius, pavyzdžiui, 

Europos žemės ūkio garantijų fondą ar 

ES sveikatos programą, siekdamos padėti 

ūkininkams, kad jie galėtų laikytis šių 

tikslų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 b dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Komisija įgaliojama priimti 

įgyvendinimo aktus, kad nustatytų 

kriterijus, susijusius su: 

 – partijos apibrėžtimi pagal šį straipsnį; 

 – analizės metodais, kuriuos privalo 

taikyti vaistinių pašarų ūkio subjektai; 

 – mėginių ėmimo ir analizės metodais, 

kuriuos privalo taikyti vaistinių pašarų 

ūkio subjektai ir kompetentingos 

institucijos, siekdami patikrinti, kad 

laikomasi konkrečių pernašos ribinių 

verčių. 

 Įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

Or. fr 

Pagrindimas 

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. 

 

Pakeitimas 191 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Komisija įgaliojama priimti 

įgyvendinimo aktus, kad nustatytų 

kriterijus, susijusius su: 

 – partijos apibrėžtimi pagal šį straipsnį; 
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 – analizės metodais, kuriuos privalo 

taikyti vaistinių pašarų ūkio subjektai; 

 – mėginių ėmimo ir analizės metodais, 

kuriuos privalo taikyti vaistinių pašarų 

ūkio subjektai ir kompetentingos 

institucijos, siekdami patikrinti, kad 

laikomasi konkrečių pernašos ribinių 

verčių. 

 Įgyvendinimo aktai priimami laikantis 20 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

procedūros. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2c. Įgyvenimo aktu nustatomas išsamus 

tvarkaraštis, pirmumo tvarka išdėstant 

skirtingas veikliąsias medžiagas, kurių 

atžvilgiu turi būti patvirtintos pernašos 

ribinės vertės. Sudarant šį sąrašą 

konsultuojamasi su agentūromis 

(Europos maisto saugos tarnyba ir 

Europos vaistų agentūra). 

 [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – 24 

mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo 

dienos] ... Komisija pateikia ataskaitą 

Europos Parlamentui ir Tarybai, 

nurodydama patvirtintas konkrečias 

pernašos ribines vertes.  

Or. fr 

Pagrindimas 

Būtina numatyti, kad būtų nustatomas sąrašas siekiant nustatyti pirmumo tvarką, susijusią su 

skirtingų medžiagų vertinimu, ir būtina patikslinti konsultavimosi su skirtingomis vertinimo 

agentūromis (Europos maisto saugos tarnyba ir Europos vaistų agentūra) procedūras. 

Vykdant šias užduotis Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą per 
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dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. 

 

Pakeitimas 193 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 2 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2c. Įgyvenimo aktu nustatomas išsamus 

tvarkaraštis, pirmumo tvarka išdėstant 

skirtingas veikliąsias medžiagas, kurių 

atžvilgiu turi būti patvirtintos pernašos 

ribinės vertės. Sudarant šį sąrašą 

konsultuojamasi su agentūromis 

(Europos maisto saugos tarnyba ir 

Europos vaistų agentūra). 

 Praėjus 24 mėnesiams nuo šio reglamento 

įsigaliojimo dienos Komisija pateikia 

ataskaitą Europos Parlamentui ir 

Tarybai, nurodydama patvirtintas 

konkrečias pernašos ribines vertes. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vaistinius pašarus ir tarpinius produktus 

galima pagaminti iš anksto ir laikyti, kol 

dar neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. Ši nuostata netaikoma 

maišytojams ūkyje arba jei vaistiniai 

pašarai arba tarpiniai produktai 

gaminami iš veterinarinių vaistų pagal 

Direktyvos 2001/82/EB 10 arba 11 

straipsnį. 

Išbraukta. 

Or. pt 
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Pakeitimas 195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vaistinius pašarus ir tarpinius produktus 

galima pagaminti iš anksto ir laikyti, kol 

dar neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. Ši nuostata netaikoma 

maišytojams ūkyje arba jei vaistiniai 

pašarai arba tarpiniai produktai 

gaminami iš veterinarinių vaistų pagal 

Direktyvos 2001/82/EB 10 arba 11 

straipsnį. 

Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

negalima pagaminti iš anksto ir laikyti, kol 

dar neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vaistinius pašarus ir tarpinius produktus 

galima pagaminti iš anksto ir laikyti, kol 

dar neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. Ši nuostata netaikoma 

maišytojams ūkyje arba jei vaistiniai 

pašarai arba tarpiniai produktai 

gaminami iš veterinarinių vaistų pagal 

Direktyvos 2001/82/EB 10 arba 11 

straipsnį. 

Vaistinius pašarus ir tarpinius produktus 

galima pagaminti iš anksto ir laikyti, kol 

dar neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. Ši nuostata netaikoma 

mobiliesiems maišytojams. 

Or. es 

Pagrindimas 

Netikslinga netaikyti šios nuostatos maišytojams ūkyje, kurie turi atitinkamą fizinę įrangą šiai 

veiklai vykdyti, o taikyti mobiliesiems maišytojams. 
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Pakeitimas 197 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vaistinius pašarus ir tarpinius produktus 

galima pagaminti iš anksto ir laikyti, kol 

dar neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. Ši nuostata netaikoma 

maišytojams ūkyje arba jei vaistiniai 

pašarai arba tarpiniai produktai gaminami 

iš veterinarinių vaistų pagal Direktyvos 

2001/82/EB 10 arba 11 straipsnį. 

Vaistinius pašarus ir tarpinius produktus 

galima pagaminti iš anksto ir laikyti, kol 

dar neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. Ši nuostata netaikoma 

maišytojams ūkyje, mobiliesiems 

maišytojams arba jei vaistiniai pašarai arba 

tarpiniai produktai gaminami iš 

veterinarinių vaistų pagal Direktyvos 

2001/82/EB 10 arba 11 straipsnį, nebent 

taikymas pagrįstas remiantis 

epidemiologinėmis ir klinikinėmis 

žiniomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 198 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vaistinius pašarus ir tarpinius produktus 

galima pagaminti iš anksto ir laikyti, kol 

dar neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. Ši nuostata netaikoma 

maišytojams ūkyje arba jei vaistiniai 

pašarai arba tarpiniai produktai gaminami 

iš veterinarinių vaistų pagal Direktyvos 

2001/82/EB 10 arba 11 straipsnį. 

Vaistinius pašarus ir tarpinius produktus 

galima pagaminti iš anksto ir laikyti dėl su 

gamyba susijusių priežasčių, kol dar 

neišduotas 15 straipsnyje nurodytas 

receptas. Tokiais atvejais būtina pranešti 

kompetentingai institucijai gaminamo ar 

saugomo vaistinio pašaro pobūdį ir kiekį. 
Ši nuostata netaikoma maišytojams ūkyje 

ar mobiliesiems maišytojams arba jei 

vaistiniai pašarai arba tarpiniai produktai 

gaminami iš veterinarinių vaistų pagal 

Direktyvos 2001/82/EB 10 arba 11 

straipsnį. 
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Or. de 

Pagrindimas 

Kai vaistinis pašaras gaminamas iš anksto, dėl to neturėtų būti taikoma išimtis, susijusi su 

reikalavimu dėl veterinarinio recepto, nustatyto 15 straipsnyje; tokios išimtys turėtų būti 

suteikiamos tik dėl su gamyba susijusių priežasčių, pvz., siekiant išvengti vėlavimų ar taršos. 

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, vykdytojai turu būti įpareigoti pranešti apie vaistinio 

pašaro, gaminamo iš anksto, pobūdį ir kiekį prižiūrinčiai institucijai pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 882/2004. 

 

Pakeitimas 199 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) 

Nr. 767/2009 11 straipsnio 1 dalį ir 12 bei 

14 straipsnius ir šio reglamento III priedą. 

1. Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

ženklinimas turėtų atitikti Reglamento 

(EB) Nr. 767/2009 11 straipsnio 1 ir 4 

dalis ir 12 bei 14 straipsnius, 15 straipsnio 

b, d, e ir f punktus, 17 straipsnio 1 dalies 

a, d, e ir f punktus bei 17 straipsnio 2 ir 3 

dalis ir šio reglamento III priedą. 

Or. it 

Pagrindimas 

Vaistiniams pašarams ir tarpiniams produktams, kurių sudėtyje yra pašaro, taikomi žymėjimo 

etiketėmis reikalavimai, nustatyti ne tik Reglamento (EB) Nr. 767/2009 11 straipsnio 1 dalyje, 

12 ir 14 straipsniuose, bet ir to reglamento 11 straipsnio 4 dalyje, 15 ir 17 straipsniuose ir IV 

priede. Europos Komisijos pasiūlymo III priede reikėtų minėti tik tuos žymėjimo etiketėmis 

reikalavimus, kurie nustatyti konkrečiai vaistiniams pašarams ir tarpiniams produktams. 

 

Pakeitimas 200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) 

Nr. 767/2009 11 straipsnio 1 dalį ir 12 bei 

14 straipsnius ir šio reglamento III priedą. 

1. Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) 

Nr. 767/2009 11 straipsnio 1 ir 4 dalis bei 

12, 14, 15 ir 17 straipsnius ir šio 

reglamento III priedą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 201 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) 

Nr. 767/2009 11 straipsnio 1 dalį ir 12 bei 

14 straipsnius ir šio reglamento III priedą. 

1. Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų, 

kuriais nėra tiesiogiai šeriami gyvūnai, 

ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) 

Nr. 767/2009 11 straipsnio 1 dalį ir 12 bei 

14 straipsnius ir šio reglamento III priedą. 

Or. de 

Pagrindimas 

Vaistiniai parašai, kuriais maišytojai ūkiuose tiesiogiai šeria gyvūnus, neturi būti specialiai ir 

papildomai ženklinami. 

 

Pakeitimas 202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vaistinio pašaro ar tarpinio produkto 

etiketėje nurodytų sudėties verčių ir verčių, 

kurios nustatytos atliekant oficialiąją 

kontrolę pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 882/2004, neatitikties leidžiamosios 

3. Vaistinio pašaro ar tarpinio produkto 

etiketėje nurodytų sudėties verčių ir verčių, 

kurios nustatytos atliekant oficialiąją 

kontrolę, nuokrypos nėra leidžiamos. 
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nuokrypos nustatytos IV priede. 

Or. en 

 

Pakeitimas 203 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vaistinio pašaro ar tarpinio produkto 

etiketėje nurodytų sudėties verčių ir 

verčių, kurios nustatytos atliekant 

oficialiąją kontrolę pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 882/2004, neatitikties leidžiamosios 

nuokrypos nustatytos IV priede. 

3. Papildomai prie leistinų nuokrypų, 

išvardytų Reglamento (EB) Nr. 767/2009, 

vaistinio pašaro ar tarpinio produkto 

etiketėje nurodytų veikliosios sudėtinės 

dalies kiekio ir verčių, kurios nustatytos 

atliekant oficialiąją kontrolę pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, neatitikties 

leidžiamosios nuokrypos nustatytos IV 

priede. 

Or. it 

 

Pakeitimas 204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vaistinio pašaro ar tarpinio produkto 

etiketėje nurodytų sudėties verčių ir verčių, 

kurios nustatytos atliekant oficialiąją 

kontrolę pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 882/2004, neatitikties leidžiamosios 

nuokrypos nustatytos IV priede. 

3. Vaistinio pašaro ar tarpinio produkto 

etiketėje nurodytų sudėties verčių bei 

veikliųjų medžiagų kiekio ir verčių, kurios 

nustatytos atliekant oficialiąją kontrolę 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004, 

neatitikties leidžiamosios nuokrypos 

nustatytos IV priede. 

Or. en 
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Pakeitimas 205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vaistiniai pašarai ir tarpiniai produktai 

pateikiami rinkai tik sandariose pakuotėse 

arba talpyklėse. Pakuotės arba talpyklės 

sandariai uždaromos taip, kad atidarius 

pakuotę arba talpyklę būtų pažeidžiamas 

sandariklis, kurio nebebūtų galima 

panaudoti dar kartą. 

Vaistiniai pašarai ir tarpiniai produktai 

pateikiami rinkai tik sandariose pakuotėse 

arba talpyklėse. Pakuotės arba talpyklės 

sandariai uždaromos taip, kad atidarius 

pakuotę arba talpyklę būtų pažeidžiamas 

sandariklis, kurio nebebūtų galima 

panaudoti dar kartą. Turėtų būti numatytos 

atitinkamos nukrypti leidžiančios 

nuostatos tiems atvejams, kai to 

reikalavimo nereikia taikyti siekiant 

apsaugoti žmonių ar gyvūnų sveikatą ar 

vartotojų interesus ir jei jos sudarytų 

pernelyg didelę administracinę ir techninę 

naštą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų transportavimo 23 straipsnyje nurodytos nukrypti 

leidžiančios nuostatos turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą, siekiant užtikrinti atitiktį 

dabartinei tam tikrose valstybėse narėse taikomai vaistinių pašarų transportavimo tvarkai. 

 

Pakeitimas 206 

Norbert Erdős 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vaistiniai pašarai ir tarpiniai produktai 

pateikiami rinkai tik sandariose pakuotėse 

arba talpyklėse. Pakuotės arba talpyklės 

sandariai uždaromos taip, kad atidarius 

pakuotę arba talpyklę būtų pažeidžiamas 

sandariklis, kurio nebebūtų galima 

panaudoti dar kartą. 

Vaistiniai pašarai ir tarpiniai produktai 

pateikiami rinkai tik sandariose 

pakuotėse –įskaitant maišus – arba 

talpyklėse. Pakuotės arba talpyklės 

sandariai uždaromos taip, kad atidarius 

pakuotę arba talpyklę būtų pažeidžiamas 

sandariklis, kurio nebebūtų galima 
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panaudoti dar kartą. 

Or. hu 

 

Pakeitimas 207 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a straipsnis 

 Prekyba su ES nepriklausančiomis 

šalimis 

 Draudžiama importuoti iš ES 

nepriklausančių šalių maistinius gyvūnus, 

kuriems, siekiant užkirsti kelią ligai, buvo 

duota vaistinio pašaro, kuriame yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų. Taip 

pat draudžiama importuoti maisto 

produktus, pagamintus iš šių gyvūnų. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 208 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11b straipsnis 

 Veikliųjų medžiagų sklaidos ekosistemose 

atsekamumas 

 Receptą išrašantys specialistai užpildo 

veikliųjų medžiagų išrašymo registrą. 

Registras atnaujinamas kompetentingų 

vandentvarkos ar aplinkos institucijų 

lygmenyje, kad būtų galima atsekti 

cheminių medžiagų išsisklaidymą 



 

AM\1066386LT.doc 87/150 PE560.826v01-00 

 LT 

ekosistemose. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kompetentingos institucijos, siekdamos pagerinti vandenvalos veiksmingumą, privalo būti 

informuotos apie tai, kokios veikliosios medžiagos patenka į aplinką ir pagaliau į vandenį. 

 

Pakeitimas 209 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ar pateikia rinkai vaistinius pašarus ar 

tarpinius produktus, užtikrina, kad jų 

kontroliuojami ūkio subjektai būtų 

patvirtinti kompetentingos institucijos. 

Vaistinių pašarų ūkio subjektai, kurie 

gamina, laiko ar pateikia rinkai vaistinius 

pašarus ar tarpinius produktus, užtikrina, 

kad jų kontroliuojami ūkio subjektai būtų 

patvirtinti kompetentingos institucijos. 

Vaistinių pašarų ūkio subjektai, kurie 

veža vaistinius pašarus ar tarpinius 

produktus, užtikrina, kad jų 

kontroliuojami ūkio subjektai būtų 

kompetentingos institucijos registruoti. 

 Pirma pastraipa netaikoma vaistinių 

pašarų ūkio subjektams, kuriems suteiktas 

leidimas pristatyti veterinarinius vaistus 

mažmeninei prekybai ar gyvūnų 

savininkams, kurie laiko ar naudoja 

vaistinį pašarą savo gyvuliams. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 210 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ar pateikia rinkai vaistinius pašarus ar 

tarpinius produktus, užtikrina, kad jų 

kontroliuojami ūkio subjektai būtų 

patvirtinti kompetentingos institucijos. 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ar pateikia rinkai vaistinius pašarus ar 

tarpinius produktus, užtikrina, kad jų 

kontroliuojami ūkio subjektai būtų 

patvirtinti kompetentingos institucijos. Tai 

netaikoma ūkiams, kurie šeria ūkyje 

pagamintus vaistinius pašarus savo pačių 

gyvūnams. 

Or. de 

Pagrindimas 

Leidimų nereikia ūkiams, kurie tik duoda fermoje pagamintus vaistinius pašarus savo 

gyvuliams veterinarijos gydytojams prižiūrint. 

 

Pakeitimas 211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ar pateikia rinkai vaistinius pašarus ar 

tarpinius produktus, užtikrina, kad jų 

kontroliuojami ūkio subjektai būtų 

patvirtinti kompetentingos institucijos. 

Pašarų ūkio subjektai, kurie gamina, laiko, 

veža ar pateikia rinkai vaistinius pašarus ar 

tarpinius produktus, užtikrina, kad jų 

kontroliuojami ūkio subjektai būtų 

patvirtinti kompetentingos valdžios 

institucijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 212 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Valstybės narės turėtų nustatyti 

kompetentingas institucijas, kurios 

patvirtintų vaistinių pašarų gamintojus ir 

didmeninius platintojus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pridedamas papildomas punktas, kuriuo nustatomos taisyklės valstybėms narėms, kad 

valstybės narės galėtų nustatyti kompetentingą instituciją dėl vaistinių pašarų ir didmeninių 

platintojų patvirtinimo. 

 

Pakeitimas 213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vaistiniai pašarai gyvūnų turėtojams 

tiekiami, jei jie pateikia arba – kai 

vaistinius pašarus gamina maišytojai ūkyje 

– turi veterinarinį receptą ir jei laikomasi 

2–6 dalyse nustatytų taisyklių. 

1. Vaistiniai pašarai gyvūnų turėtojams 

tiekiami, jei jie pateikia arba – kai 

vaistinius pašarus gamina maišytojai ūkyje 

– turi veterinarinį receptą, išduotą 

veterinarijos gydytojo, ir jei laikomasi 2–6 

dalyse nustatytų taisyklių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 dalies 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Vaistiniai pašarai gyvūnų turėtojams 

tiekiami, jei jie pateikia arba – kai 

vaistinius pašarus gamina maišytojai ūkyje 

– turi veterinarinį receptą ir jei laikomasi 

1. Vaistiniai pašarai gyvūnų turėtojams 

tiekiami, jei jie pateikia arba – kai 

vaistinius pašarus gamina maišytojai ūkyje 

– turi veterinarinį receptą, išduotą atlikus 
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2–6 dalyse nustatytų taisyklių. veterinarinį patikrinimą ir nustačius 

veterinarinę diagnozę arba remiantis 

nuolatiniu gyvūnų sveikatos stebėjimu, ir 

jei laikomasi 2–6 dalyse nustatytų 

taisyklių. 

Or. ro 

 

Pakeitimas 215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Recepte pateikiama V priede nustatyta 

informacija. Recepto originalą saugo 

gamintojas arba, kai tinkama, platintojas. 

Recepto kopiją saugo receptą išduodantis 

asmuo ir gyvūnų turėtojas. Recepto 

originalas ir kopijos saugomos trejus metus 

nuo išdavimo dienos. 

2. Recepte pateikiama V priede nustatyta 

informacija. Recepto originalą saugo 

gamintojas arba, kai tinkama, platintojas. 

Recepto kopiją saugo receptą išduodantis 

veterinarijos gydytojas ir gyvūnų turėtojas. 

Recepto originalas ir kopijos saugomos 

trejus metus nuo išdavimo dienos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 216 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Recepte pateikiama V priede nustatyta 

informacija. Recepto originalą saugo 

gamintojas arba, kai tinkama, platintojas. 

Recepto kopiją saugo receptą išduodantis 

asmuo ir gyvūnų turėtojas. Recepto 

originalas ir kopijos saugomos trejus metus 

nuo išdavimo dienos. 

2. Recepte pateikiama Reglamento (EB) 

Nr. 2015/... (Reglamento dėl veterinarinių 

vaistų) 110 straipsnyje nustatyta 

informacija. Recepto originalą saugo 

gamintojas arba, kai tinkama, platintojas. 

Recepto kopiją saugo receptą išduodantis 

asmuo ir gyvūnų turėtojas. Recepto 

originalas ir kopijos saugomos trejus metus 

nuo išdavimo dienos. 

Or. en 
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Pakeitimas 217 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Recepte pateikiama V priede nustatyta 

informacija. Recepto originalą saugo 

gamintojas arba, kai tinkama, platintojas. 

Recepto kopiją saugo receptą išduodantis 

asmuo ir gyvūnų turėtojas. Recepto 

originalas ir kopijos saugomos trejus metus 

nuo išdavimo dienos. 

2. Recepte pateikiama V priede nustatyta 

informacija, pagrįsta reglamento dėl 

veterinarinių vaistų 110 straipsniu1a. 

Recepto originalą saugo gamintojas arba, 

kai tinkama, platintojas. Recepto kopiją 

saugo receptą išduodantis asmuo ir gyvūnų 

turėtojas. Recepto originalas ir kopijos 

saugomos trejus metus nuo išdavimo 

dienos. 

 __________________ 

 1a Komisijos pasiūlymas COM(2014) 558 

final. 

Or. de 

Pagrindimas 

Nuostatos dėl veterinarinių receptų turėtų būti suderintos su dabartiniu Komisijos pasiūlymu 

dėl veterinarinių vaistų. 

Pakeitimas 218 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Recepte pateikiama V priede nustatyta 

informacija. Recepto originalą saugo 

gamintojas arba, kai tinkama, platintojas. 

Recepto kopiją saugo receptą išduodantis 

asmuo ir gyvūnų turėtojas. Recepto 

originalas ir kopijos saugomos trejus metus 

nuo išdavimo dienos. 

2. Recepte pateikiama V priede nustatyta 

informacija. Recepto originalą saugo 

gamintojas arba, kai tinkama, platintojas. 

Recepto kopiją saugo receptą išduodantis 

veterinarijos gydytojas ar kitas 

specialistas, kuriam suteikta teisė tai 

daryti pagal taikomus nacionalinius teisės 

aktus, ir gyvūnų turėtojas. Recepto 

originalas ir kopijos saugomos trejus metus 
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nuo išdavimo dienos. 

 (N.B.: horizontalusis pakeitimas, kuriuo 

siekiama visame pasiūlyme pakeisti 

atitinkamą tekstą) 

Or. en 

 

Pakeitimas 219 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vaistiniai pašarai, išskyrus nemaistinių 

gyvūnų vaistinius pašarus, pagal tą patį 

receptą neturi būti naudojami daugiau nei 

vienam gydymui. 

3. Vaistiniai pašarai, išskyrus gyvūnų 

augintinių ir mėgėjiškai auginamų 

gyvūnų vaistinius pašarus, pagal tą patį 

receptą neturi būti naudojami daugiau nei 

vienam gydymui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 220 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Gydymo trukmė turėtų būti nustatoma 

remiantis į vaistinius pašarus įterpto 

vaistinio premikso, kurias suteiktas 

leidimas, vaisto charakteristikų santrauka 

ir vaistinių pašarų, į kuriuos įterpti 

vaistiniai premiksai, turintys veikliųjų 

medžiagų, galinčių atrinkti atsparumą, 

atveju neturėtų būti ilgesnė nei trijų 

savaičių. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Vaistiniai pašarai naudojami pagal veterinarijos gydytojo, kuris turėtų nustatyti gydymo 

trukmę atsižvelgdamas į vaisto charakteristikų santrauką, išduotą receptą. Reikėtų atkreipti 

dėmesį į tai, kad pailginus ar patrumpinus gydymą gali padidėti atsparumo atranka. 

Veterinarinio vaisto leidimo suteikimo procedūros metu patvirtinamas tinkamas gydymo 

laikotarpis. Šiuo metu nėra patvirtinto gydymo, kurio trukmė yra daugiau kaip 3 savaitės. 

 

Pakeitimas 221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Nukrypstant nuo 3 dalies, esant 

diagnozuotai ligai, kaip nustatyta 15 

straipsnio 5 dalyje, jei dalis vaistinių 

pašarų lieka nepanaudota, jie gali būti 

pakartotinai panaudoti gavus receptą su 

sąlyga, kad jie tinkamai saugomi ir aiškiai 

atpažįstami. 

Or. en 

 

Pakeitimas 222 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Receptas nemaistiniams gyvūnams 

galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o 

maistiniams gyvūnams – ne ilgiau kaip 

tris savaites. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 223 

Stanislav Polčák 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Receptas nemaistiniams gyvūnams 

galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o 

maistiniams gyvūnams – ne ilgiau kaip tris 

savaites. 

4. Receptas nemaistiniams gyvūnams nuo 

jo išdavimo dienos galioja ne ilgiau kaip 

šešis mėnesius, o maistiniams gyvūnams – 

ne ilgiau kaip dvi savaites. 

 Vaistinių pašarų, kuriuose yra 

veterinarinių vaistų, turinčių medžiagų, 

galinčių atrinkti atsparumą, atveju 

receptas nuo jo išdavimo dienos galioja ne 

ilgiau kaip vieną savaitę. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pageidautinas dviejų (ne trijų) savaičių laikotarpis visų medžiagų, išskyrus antimikrobines ir 

antiparazitines medžiagas (t. y. medžiagas, galinčias atrinkti atsparumą), atveju, tuo tarpu 

vienos savaitės galiojimas itin svarbus siekiant užtikrinti deramą vaistų dozavimą gyvūnams 

(atsižvelgiant į didelius svorio pokyčius dėl penimų gyvūnų, pvz., kiaulių, svorio didėjimo). 

 

Pakeitimas 224 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Receptas nemaistiniams gyvūnams 

galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o 

maistiniams gyvūnams – ne ilgiau kaip tris 

savaites. 

4. Receptas mėgėjiškai auginamiems 

gyvūnams ir gyvūnams augintiniams 

galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o 

maistiniams ir kailiniams gyvūnams – ne 

ilgiau kaip tris savaites. 

Or. en 

 

Pakeitimas 225 

Elisabeth Köstinger 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Receptas nemaistiniams gyvūnams 

galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o 

maistiniams gyvūnams – ne ilgiau kaip tris 

savaites. 

4. Receptas nemaistiniams gyvūnams 

galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o 

maistiniams gyvūnams – ne ilgiau kaip tris 

mėnesius. 

Or. de 

 

Pakeitimas 226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Didelė ir 

neišvengiama rizika sveikatai gali būti 

priežastis profilaktiniais tikslais ribotai ir 

neplanuotai naudoti vakcinas ir taikyti 

antiparazitinį gydymą. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, tas 

asmuo užtikrina, kad duodamas 

veterinarinis vaistas derėtų su kitu gydymu 

ar naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 227 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriais 

rūpinasi receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 228 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs juos prižiūrintis 

veterinarijos gydytojas , ir tik diagnozuotai 

ligai gydyti. Receptą išrašęs veterinarijos 

gydytojas įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistiniai premiksai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Prižiūrintis veterinarijos gydytojas (t. y. žinantis gyvūnų bandos ar grupės anamnezę ir 

padėtį) iš esmės yra vienintelis, galintis diagnozuoti ir nustatyti tinkamą gydymą. Todėl reikia 
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stiprinti veterinarijos gydytojų, turinčių aktualių žinių apie gyvūnų bandos ar grupės ligas ir 

sveikatos padėtį. Pageidautina, kad būtų vartojamas terminas „vaistiniai premiksai“ (žr. 5 

pakeitimo pagrindimą). 

 

Pakeitimas 229 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik pavieniams gyvūnams 

ar gyvūnų grupei, kuriuos apžiūrėjo 

receptą išrašęs veterinarijos gydytojas, ir 

tik diagnozuotai ligai gydyti. Receptą 

išrašęs veterinarijos gydytojas įsitikina, ar 

šio vaisto skyrimą tiksliniams gyvūnams 

galima pagrįsti veterinarinėmis 

priežastimis. Be to, jis užtikrina, kad 

duodamas veterinarinis vaistas derėtų su 

kitu gydymu ar naudojamu vaistu ir kad 

būtų išvengta kontraindikacijos ar 

sąveikos, jei naudojami keli vaistai. 

Or. it 

 

Pakeitimas 230 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs veterinarijos 

gydytojas, ir tik diagnozuotai ligai gydyti. 

Receptą išrašęs veterinarijos gydytojas 

įsitikina, ar šio vaisto skyrimą tiksliniams 

gyvūnams galima pagrįsti veterinarinėmis 

priežastimis. Be to, jis užtikrina, kad 

duodamas veterinarinis vaistas derėtų su 



 

PE560.826v01-00 98/150 AM\1066386LT.doc 

LT 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

kitu gydymu ar naudojamu vaistu ir kad 

būtų išvengta kontraindikacijos ar 

sąveikos, jei naudojami keli vaistai. 

Or. it 

Pagrindimas 

Veterinarijos gydytojas iš esmės yra vienintelis, kuris gali nustatyti diagnozę ir priimti 

sprendimą dėl tinkamo gydymo. Todėl būtina stiprinti jo vaidmenį. 

 

Pakeitimas 231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs veterinarijos 

gydytojas, ir tik diagnozuotai ligai gydyti. 

Receptą išrašęs veterinarijos gydytojas 

įsitikina, ar šio vaisto skyrimą tiksliniams 

gyvūnams galima pagrįsti veterinarinėmis 

priežastimis. Be to, jis užtikrina, kad 

duodamas veterinarinis vaistas derėtų su 

kitu gydymu ar naudojamu vaistu ir kad 

būtų išvengta kontraindikacijos ar 

sąveikos, jei naudojami keli vaistai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 
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apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

apžiūrėjo receptą išrašęs veterinarijos 

gydytojas, ir tik diagnozuotai ligai gydyti. 

Receptą išrašęs veterinarijos gydytojas 

įsitikina, ar šio vaisto skyrimą tiksliniams 

gyvūnams galima pagrįsti veterinarinėmis 

priežastimis. Be to, jis užtikrina, kad 

duodamas veterinarinis vaistas derėtų su 

kitu gydymu ar naudojamu vaistu ir kad 

būtų išvengta kontraindikacijos ar 

sąveikos, jei naudojami keli vaistai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis ir susipažinęs 

su šėrimo sistemomis, maišymo būdais ir 

kitomis atitinkamomis ūkininkavimo 

ypatybėmis. Be to, jis užtikrina, kad 

duodamas veterinarinis vaistas derėtų su 

kitu gydymu ar naudojamu vaistu ir kad 

būtų išvengta kontraindikacijos ar 

sąveikos, jei naudojami keli vaistai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 234 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnų grupėms, 

kurias apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir 

tik diagnozuotai ligai gydyti. Receptą 

išrašęs asmuo įsitikina, ar šio vaisto 

skyrimą tiksliniams gyvūnams galima 

pagrįsti veterinarinėmis priežastimis. Be to, 

jis užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

Or. de 

 

Pakeitimas 235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 dalies 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs asmuo, ir tik 

diagnozuotai ligai gydyti. Receptą išrašęs 

asmuo įsitikina, ar šio vaisto skyrimą 

tiksliniams gyvūnams galima pagrįsti 

veterinarinėmis priežastimis. Be to, jis 

užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

5. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai gali 

būti naudojami tik gyvūnams, kuriuos 

apžiūrėjo receptą išrašęs įgaliotas asmuo, 

ir tik diagnozuotai ligai gydyti. Receptą 

išrašęs asmuo įsitikina, ar šio vaisto 

skyrimą tiksliniams gyvūnams galima 

pagrįsti veterinarinėmis priežastimis. Be to, 

jis užtikrina, kad duodamas veterinarinis 

vaistas derėtų su kitu gydymu ar 

naudojamu vaistu ir kad būtų išvengta 

kontraindikacijos ar sąveikos, jei 

naudojami keli vaistai. 

Or. ro 

 

Pakeitimas 236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Atsižvelgiant į veterinarinio vaisto 

charakteristikų santrauką, recepte 

nurodoma veterinarinio vaisto įterpimo 

norma, kuri apskaičiuojama pagal 

susijusius parametrus. 

6. Atsižvelgiant į veterinarinio vaisto 

charakteristikų santrauką, recepte 

nurodoma veterinarinio vaisto įterpimo 

norma ir vaistinių pašarų kiekis, kurie 

apskaičiuojami pagal susijusius 

parametrus. Paros dozė įterpiama į tokį 

vaistinių pašarų kiekį, kuriuo 

užtikrinama, kad tiksliniam gyvūnui tektų 

paros dozė, atsižvelgiant į tai, kad 

sergančių gyvūnų suvartotas pašaro 

kiekis gali skirtis nuo įprasto paros 

davinio. 

Or. en 

 

Pakeitimas 237 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Atsižvelgiant į veterinarinio vaisto 

charakteristikų santrauką, recepte 

nurodoma veterinarinio vaisto įterpimo 

norma, kuri apskaičiuojama pagal 

susijusius parametrus. 

6. Atsižvelgiant į veterinarinio vaisto 

charakteristikų santrauką, recepte 

nurodoma veterinarinio vaisto įterpimo 

norma ir vaistinių pašarų kiekis, kurie 

apskaičiuojami pagal susijusius 

parametrus. Veterinarinių vaistų paros 

dozė įterpiama į tokį pašarų kiekį, kuriuo 

užtikrinama, kad tiksliniam gyvūnui tektų 

paros dozė, atsižvelgiant į tai, kad 

sergančių gyvūnų suvartotas pašaro 

kiekis gali skirtis nuo įprasto paros 

davinio. 

Or. it 

 

Pakeitimas 238 

Nicola Caputo 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Atsižvelgiant į veterinarinio vaisto 

charakteristikų santrauką, recepte 

nurodoma veterinarinio vaisto įterpimo 

norma, kuri apskaičiuojama pagal 

susijusius parametrus. 

6. Atsižvelgiant į veterinarinio vaisto 

charakteristikų santrauką, recepte 

nurodoma veterinarinio vaisto įterpimo 

norma, kuri apskaičiuojama pagal 

susijusius parametrus, ir vaistinių pašarų 

kiekis, kuris apskaičiuojamas pagal 

susijusius parametrus. Veterinarinių 

vaistų paros dozė įterpiama į tokį vaistinių 

pašarų kiekį, kuriuo užtikrinama, kad 

tiksliniam gyvūnui tektų paros dozė, 

atsižvelgiant į tai, kad sergančių gyvūnų 

suvartotas pašaro kiekis gali skirtis nuo 

įprasto paros davinio. 

Or. it 

 

Pakeitimas 239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 dalies 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Atsižvelgiant į veterinarinio vaisto 

charakteristikų santrauką, recepte 

nurodoma veterinarinio vaisto įterpimo 

norma, kuri apskaičiuojama pagal 

susijusius parametrus. 

6. Atsižvelgiant į veterinarinio vaisto 

charakteristikų santrauką, recepte 

nurodoma veterinarinio vaisto įterpimo 

norma, kuri apskaičiuojama pagal 

susijusius parametrus atsižvelgiant į vaisto 

charakteristikas ir, jei reikia, geografines 

arba su metų laiku susijusias sąlygas. 

Or. ro 

 

Pakeitimas 240 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 6 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Receptą išduodantis subjektas pagal 5 

straipsnio 2 dalies d punktą turi įsitikinti, 

kad vaistiniuose pašaruose ir pašaruose, 

paprastai naudojamuose gydomiems 

gyvūnams šerti, nebūtų, kaip veikliosios 

medžiagos, to paties kokcidiostato. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Valstybės narės gali suteikti leidimą 

kvalifikuotiems žmonėms pagal taikomus 

nacionalinius įstatymus ir laikantis 

Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnyje 

nustatytų sąlygų skirti vaistinius pašarus, 

kurių sudėtyje yra keli veterinariniai 

vaistai. Tačiau neleidžiama skirti vaistinių 

pašarų, kurių sudėtyje yra veterinarinių 

vaistų, susidedančių iš vieno ar daugiau 

antibiotinių medžiagų. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą turi būti laikomasi principo, pagal kurį vaistiniai 

pašarai ruošiami iš vieno leidimą turinčio veterinarinio vaisto. 

 

Pakeitimas 242 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 straipsnio 6 b dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Valstybės narės gali suteikti leidimą 

kvalifikuotiems žmonėms pagal taikomus 

nacionalinius įstatymus ir laikantis 

Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnyje 

nustatytų sąlygų skirti vaistinius pašarus, 

kurių sudėtyje yra keli veterinariniai 

vaistai. Tačiau neleidžiama skirti vaistinių 

pašarų, kurių sudėtyje yra veterinarinių 

vaistų, susidedančių iš vieno ar daugiau 

antibiotinių medžiagų. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Naudojimas maistiniams gyvūnams Naudojimas maistiniams ir nemaistiniams 

gyvūnams 

Or. en 

Pagrindimas 

Susijęs su 8 pakeitimu, pagal kurį prevencinis gydymas antibiotikais draudžiamas visų, ne tik 

maistinių, gyvūnų atveju – tai turėtų atsispindėti ir antraštėje. 

 

Pakeitimas 244 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Naudojimas maistiniams gyvūnams Naudojimas gyvūnams 
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Or. en 

 

Pakeitimas 245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Naudojimas maistiniams gyvūnams Naudojimas gyvūnams 

Or. en 

 

Pakeitimas 246 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Naudojimas maistiniams gyvūnams Naudojimas 

Or. fr 

 

Pakeitimas 247 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, kurie vaistinius 

pašarus tiekia maistinių gyvūnų 

turėtojams, arba maistinių gyvūnų vaistinių 

pašarų maišytojai ūkyje užtikrina, kad 

patiektas arba įmaišytas kiekis neviršytų: 

1. Pašarų ūkio subjektai, kurie vaistinius 

pašarus tiekia gyvūnų turėtojams, arba 

maistinių gyvūnų vaistinių pašarų 

maišytojai ūkyje užtikrina, kad patiektas 

arba įmaišytas kiekis neviršytų: 

Or. en 
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Pakeitimas 248 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, kurie vaistinius 

pašarus tiekia maistinių gyvūnų turėtojams, 

arba maistinių gyvūnų vaistinių pašarų 

maišytojai ūkyje užtikrina, kad patiektas 

arba įmaišytas kiekis neviršytų: 

1. Pašarų ūkio subjektai, kurie vaistinius 

pašarus tiekia maistinių gyvūnų turėtojams, 

arba maistinių gyvūnų vaistinių pašarų 

maišytojai ūkyje užtikrina, kad patiektas 

arba įmaišytas kiekis neviršytų kiekio, kurį 

skyrė receptą išduodantis asmuo.  

Or. en 

 

Pakeitimas 249 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, kurie vaistinius 

pašarus tiekia maistinių gyvūnų 

turėtojams, arba maistinių gyvūnų 

vaistinių pašarų maišytojai ūkyje 
užtikrina, kad patiektas arba įmaišytas 

kiekis neviršytų: 

1. Vaistinių pašarų, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, 

atveju pašarų ūkio subjektai, kurie 

vaistinius pašarus tiekia maistinių gyvūnų 

turėtojui, užtikrina, kad patiektas arba 

įmaišytas kiekis neviršytų: 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikia atskirti pašarus, kurių sudėtyje yra antimikrobinių veterinarinių vaistų ir tuos, kurių 

sudėtyje jų nėra. Vaistinių pašarų, kuriuose yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, 

maišymas ūkiuose turėtų būti draudžiamas. 

 

Pakeitimas 250 

Michel Dantin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, kurie vaistinius 

pašarus tiekia maistinių gyvūnų turėtojams, 

arba maistinių gyvūnų vaistinių pašarų 

maišytojai ūkyje užtikrina, kad patiektas 

arba įmaišytas kiekis neviršytų: 

1. Vaistinių pašarų ūkio subjektai, kurie 

vaistinius pašarus tiekia maistinių gyvūnų 

turėtojams, arba maistinių gyvūnų vaistinių 

pašarų maišytojai ūkyje užtikrina, kad 

patiektas arba įmaišytas kiekis neviršytų: 

Or. fr 

 

Pakeitimas 251 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) recepte nurodyto kiekio ir Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

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 assessed 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. 

 

Pakeitimas 252 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) recepte nurodyto kiekio ir Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tekstas įtrauktas į 1 dalies įžanginę dalį. 

 

Pakeitimas 253 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų 

sudėtyje yra antimikrobinių veterinarinių 

vaistų, – dviejų savaičių gydymui. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 254 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų 

sudėtyje yra antimikrobinių veterinarinių 

vaistų, – dviejų savaičių gydymui. 

Išbraukta. 

Or. it 

Pagrindimas 

Veterinarijos gydytojas išduoda tik tokius receptus, kurių reikėtų laikytis. 
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Pakeitimas 255 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų 

sudėtyje yra antimikrobinių veterinarinių 

vaistų, – dviejų savaičių gydymui. 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui. 

Or. de 

 

Pakeitimas 256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 

yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dviejų savaičių gydymui. 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 

yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dviejų savaičių gydymui, nebent 

veterinarijos gydytojas išimtiniais atvejais, 

turėdamas pagrindimą, skiria ilgesniam 

laikui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 
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yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dviejų savaičių gydymui. 

yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dešimties dienų gydymui, nebent recepte 

numatyta kitaip pagal vaisto 

charakteristikų santrauką. 

Or. en 

 

Pakeitimas 258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 

yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dviejų savaičių gydymui. 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 

yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dviejų savaičių gydymui, arba kiekio, 

būtino gydymo trukmei, nurodytai vaisto 

charakteristikų santraukoje, išskyrus 

atvejus, kai tam konkrečiai suteikiamas 

leidimas pagal Reglamentą (ES) 2015/... 

(Reglamentas dėl veterinarinių vaistų). 

Or. en 

Pagrindimas 

Reglamentas dėl vaistinių pašarų ir Reglamentas dėl veterinarinių vaistų yra susiję. Todėl 

svarbu nurodyti naudojimo sąlygas ir trukmę, kaip šiame pasiūlyme nurodyta Reglamente dėl 

veterinarinių vaistų. Esama pavyzdžių, kai paskiriamas gydymas antimikrobiniais vaistais 

trunka ilgiau nei dvi savaites, Reglamente dėl vaistinių pašarų turi būti į tai atsižvelgta. 

 

Pakeitimas 259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 
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yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dviejų savaičių gydymui. 

yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dviejų savaičių gydymui, išskyrus atvejus, 

kai recepte nurodytų antimikrobinių 

veterinarinių vaistų charakteristikų 

santraukoje numatyta ilgesnė nei vienos 

savaitės gydymo trukmė. 

Or. ro 

 

Pakeitimas 260 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 

yra antimikrobinių veterinarinių vaistų, – 

dviejų savaičių gydymui. 

b) kiekio, kuris reikalingas vieno mėnesio 

gydymui arba, jei vaistinių pašarų sudėtyje 

yra maistiniams ir kailiniams gyvūnams 

skirtų antimikrobinių veterinarinių vaistų, 

– dviejų savaičių gydymui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 261 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Vaistinių pašarų, kurių sudėtyje nėra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, 

atveju pašarų ūkio subjektai, kurie 

vaistinius pašarus tiekia maistinių gyvūnų 

turėtojui, arba maistinių gyvūnų vaistinių 

pašarų maišytojai ūkyje užtikrina, kad 

patiektas arba įmaišytas kiekis neviršytų 

recepte nurodyto kiekio. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Reikia įtraukti atskirą dalį dėl vaistinių pašarų, kurių sudėtyje nėra antimikrobinių 

veterinarinių vaistų (jei maišymas ūkyje leidžiamas). 

 

Pakeitimas 262 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Valstybės narės užtikrina, kad 

maistinių gyvūnų turėtojai, prieš 

pradėdami masinės profilaktikos tikslais 

naudoti vaistinius pašarus, kurių sudėtyje 

yra antimikrobinių medžiagų, taikytų 

Va priede išvardytas prevencines 

priemones. 

 (Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu, kuriuo 

įtraukiamas naujas Va priedas.) 

Or. en 

Pagrindimas 

Turėtų būti nustatytos aiškios sąlygos, susijusios su masine profilaktika. 

 

Pakeitimas 263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Prieš dar kartą skiriant vaistus, 

būtina, kad veterinarijos gydytojas atliktų 

jautrumo testą ir įvertintų, ar gydymas 

gali būti sustabdytas, ar jis turi būti 

tęsiamas, ar keičiamas. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 264 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami. 

Or. it 

 

Pakeitimas 265 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų 

produktyvumui gerinti. Vaistinius pašarus, 

kurių sudėtyje yra antimikrobinių 

veterinarinių vaistų, ypač antibiotikų, gali 

būti leidžiama naudoti išimtiniais atvejais 

prieš diagnozuojant ligą arba prieš 

pasireiškiant klinikiniams ligos 

simptomams tik gavus receptą remiantis jį 

išdavusio asmens epidemiologinėmis ir 

klinikinėmis žiniomis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Vaistiniai pašarai yra tik vienas iš veterinarinių vaistų davimo būdų ir vaistinių pašarų, kurio 

sudėtyje yra antimikrobinių medžiagų, naudojimo varžymas yra netinkamas atsakas į bendrą 
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riziką visuomenės sveikatai, kurią kelia atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, taikant 

skirtingus vaistų davimo būdus. Antimikrobinių medžiagų naudojimas produktyvumui gerinti 

jau uždraustas, o naudojimas prevenciniais tikslais gali būti leidžiamas tik išimtiniais atvejais 

remiantis receptą išduodančio asmens rekomendacijomis. 

 

Pakeitimas 266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių antibiotikų, 

neturi būti naudojami maistinių gyvūnų 

ligų profilaktikai, nebent juos naudoti 

tokiu tikslu leidžiama pagal Reglamentą 

(ES) 2015/... (Reglamentas dėl 

veterinarinių vaistų).. 

Or. en 

 

Pakeitimas 267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, 

naudojami laikantis geros gyvulininkystės 

standartų ir negali būti naudojami 

profilaktiniam gydymui (profilaktikos 

tikslais) ar gyvūnų produktyvumui gerinti. 

Grupinis gydymas turėtų būti taikomas tik 

pagrįstais atvejais, kai individualus 

gydymas netinka. 

Or. en 
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Pakeitimas 268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

veterinarinių antibiotikų, neturi būti 

naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 269 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami gyvūnų ligų profilaktikai ar 

jų produktyvumui gerinti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 270 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti. 

Or. fr 
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Pakeitimas 271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami profilaktikos tikslais. 

Masinė profilaktika leidžiama siekiant 

sumažinti infekcijos plitimą gyvūnų 

grupėje, jei buvo patvirtintas infekcijos 

sukėlėjo buvimas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

veterinarinių antibiotikų, neturi būti 

naudojami prevenciniam gydymui 

(profilaktikai). Antimikrobinės medžiagos 

profilaktikos tikslais jokiais atvejais 

neturėtų būti naudojamos reguliariai arba 

siekiant atsverti prastos higienos ar 

netinkamos gyvulininkystės sąlygas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Patikslinta remiantis EPRUMA apibrėžtimis. Draudimas skatinti augimą jau nurodytas 

konstatuojamosiose dalyse. Svarbu užtikrinti, kad prevencinis gydymas nebūtų naudojamas 

nei maistiniams, nei nemaistiniams gyvūnams. 
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Pakeitimas 273 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami prevenciniam gydymui 

(profilaktikai). Antimikrobinės medžiagos 

profilaktikos tikslais jokiais atvejais 

neturėtų būti naudojamos reguliariai arba 

siekiant atsverti prastos higienos ar 

netinkamos gyvulininkystės sąlygas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Patikslinta remiantis EPRUMA apibrėžtimis. Draudimas skatinti augimą jau nurodytas 

konstatuojamosiose dalyse. Svarbu užtikrinti, kad prevencinis gydymas nebūtų naudojamas 

nei maistiniams, nei nemaistiniams gyvūnams. 

 

Pakeitimas 274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Kadangi gerą gyvulininkystę ir 

atsakingą veterinarinių vaistų naudojimą 

sieja tiesioginis ryšys, vaistiniai pašarai, 

kurių sudėtyje yra antimikrobinių 

veterinarinių vaistų, neturi būti naudojami 

maistinių gyvūnų ligų profilaktikai ar jų 

produktyvumui gerinti. 

Or. en 
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Pakeitimas 275 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami maistinių gyvūnų ligų 

profilaktikai ar jų produktyvumui gerinti. 

2. Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių veterinarinių vaistų, neturi 

būti naudojami naminių ar ūkinių gyvūnų 

ligų profilaktikai ar jų produktyvumui 

gerinti. 

Or. de 

Pagrindimas 

Antibiotikų naudojimas naminių ar ūkinių gyvūnų ligų profilaktikai turėtų būti griežtai 

uždraustas. 

 

Pakeitimas 276 

Norbert Erdős 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Pagal Direktyvos 2001/82/EB 69 

straipsnį maistinius gyvūnus vaistiniais 

pašarais šeriantys pašarų ūkio subjektai 

tvarko registrą. Šie registro įrašai 

saugomi penkerius metus nuo vaistinio 

pašaro davimo dienos, taip pat jei per 

penkerių metų laikotarpį gyvūnas 

paskerdžiamas. 

Išbraukta. 

Or. hu 

Pagrindimas 

Pagal Direktyvos 2001/82/EB 69 straipsnį tvarkyti registrą įpareigojami maistinių gyvūnų 

savininkai arba turėtojai, o ne pašarų ūkio subjektai. Todėl ši dalis turi būti išbraukta, kad 

nuostatos liktų suderintos su Direktyvos 2001/82/EB taisyklėmis.  
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Pakeitimas 277 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal Direktyvos 2001/82/EB 69 

straipsnį maistinius gyvūnus vaistiniais 

pašarais šeriantys pašarų ūkio subjektai 

tvarko registrą. Šie registro įrašai saugomi 

penkerius metus nuo vaistinio pašaro 

davimo dienos, taip pat jei per penkerių 

metų laikotarpį gyvūnas paskerdžiamas. 

4. Pagal Direktyvos 2001/82/EB 69 

straipsnį vaistinių pašarų ūkio subjektai ir 

maistinių gyvūnų, šeriamų vaistiniais 

pašarais, turėtojai tvarko registrą. Šie 

registro įrašai saugomi penkerius metus 

nuo vaistinio pašaro davimo dienos, taip 

pat jei per penkerių metų laikotarpį 

gyvūnas paskerdžiamas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Registrą turėtų tvarkyti ir pašarų ūkio subjektai, ir gyvūnų, šeriamų vaistiniais pašarais, 

turėtojai. 

 

Pakeitimas 278 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal Direktyvos 2001/82/EB 69 

straipsnį maistinius gyvūnus vaistiniais 

pašarais šeriantys pašarų ūkio subjektai 

tvarko registrą. Šie registro įrašai saugomi 

penkerius metus nuo vaistinio pašaro 

davimo dienos, taip pat jei per penkerių 

metų laikotarpį gyvūnas paskerdžiamas. 

4. Pagal Direktyvos 2001/82/EB 69 

straipsnį maistinius gyvūnus vaistiniais 

pašarais šeriantys pašarų ūkio subjektai 

tvarko registrą. Šie registro įrašai saugomi 

trejus metus nuo vaistinio pašaro davimo 

dienos, taip pat jei per penkerių metų 

laikotarpį gyvūnas paskerdžiamas. 

Or. it 
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Pakeitimas 279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Pagal Direktyvos 2001/82/EB 69 

straipsnį maistinius gyvūnus vaistiniais 

pašarais šeriantys pašarų ūkio subjektai 

tvarko registrą. Šie registro įrašai saugomi 

penkerius metus nuo vaistinio pašaro 

davimo dienos, taip pat jei per penkerių 

metų laikotarpį gyvūnas paskerdžiamas. 

4. Pagal Direktyvos 2001/82/EB 69 

straipsnį maistinius gyvūnus vaistiniais 

pašarais šeriantys pašarų ūkio subjektai 

tvarko registrą. Šie registro įrašai saugomi 

penkerius metus nuo vaistinio pašaro 

davimo dienos, taip pat jei per penkerių 

metų laikotarpį gyvūnas paskerdžiamas. 

Valstybės narės užtikrina, kad duomenys 

tuose registruose būtų surenkami ir 

perkeliami į Sąjungos veterinarinių vaistų 

duomenų bazę, kaip nustatyta Reglamento 

(ES) 2015/.. (Reglamentas dėl 

veterinarinių vaistų) 51 ir 54 

straipsniuose. 

Or. en 

 

Pakeitimas 280 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Supakuoti vaistiniai pašarai, kuriais 

bus šeriami maistiniai gyvūnai, turi būti 

saugomi atskirai. Silosinės, kuriose laikyti 

vaistiniai pašarai, prieš jas užpildant 

kitokiais pašarais turi būti ištuštintos ir 

reguliariai valomos. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 281 

Hannu Takkula 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b. Recepte nurodyti vaistiniai pašarai 

gali būti naudojami tik gyvūnams, 

kuriuos prižiūri receptą išrašęs asmuo, ir 

tik pagal receptą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 282 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepanaudotų ar pasibaigusio galiojimo 

laiko produktų surinkimo sistemos 

Pasibaigusio galiojimo laiko produktų 

surinkimo sistemos 

Or. it 

 

Pakeitimas 283 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepanaudotų ar pasibaigusio galiojimo 

laiko produktų surinkimo sistemos 

Pasibaigusio galiojimo laiko produktų 

surinkimo sistemos 

Or. it 

Pakeitimas 284 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs arba kurių gyvūnų turėtojas 

nesunaudojo, nes gavo daugiau nei 

faktiškai prireikė veterinariniame recepte 

nurodytam gydymui, surinkimo sistemos. 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs arba kurių gyvūnų turėtojas 

nesunaudojo, nes gavo daugiau nei 

faktiškai prireikė veterinariniame recepte 

nurodytam gydymui, surinkimo sistemos. 

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 

vaistinių pašarų gamintojai ir ūkininkai 

būtų informuoti, kur galima surasti 

surinkimo punktus ir kaip nuvežti 

nepanaudotus vaistinių pašarų likučius į 

šiuos surinkimo punktus. Valstybės narės 

užtikrina, kad surinkimo punktų 

operatoriai saugotų įrašus apie surinktus 

vaistinius pašarus. Tokie įrašai saugomi 

penkerius metus nuo surinkimo dienos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs arba kurių gyvūnų turėtojas 

nesunaudojo, nes gavo daugiau nei 

faktiškai prireikė veterinariniame recepte 

nurodytam gydymui, surinkimo sistemos. 

Pašarų ūkio subjektai užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

pasibaigė arba kurių gyvūnų turėtojas 

nesunaudojo, nes gavo daugiau nei 

faktiškai prireikė veterinariniame recepte 

nurodytam gydymui, surinkimo sistemos. 

Or. es 

Pagrindimas 

Ūkio subjektai atsako už tai, kad būtų nustatytas 17 straipsnyje nurodytas pašarų atšaukimo 

ir utilizavimo procesas, kaip ir Reglamento (EB) Nr. 183/2005 II priedo dalyje dėl skundų ir 

produktų atšaukimo nustatyta ne vaistinių pažarų sistema. 
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Pakeitimas 286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs arba kurių gyvūnų turėtojas 

nesunaudojo, nes gavo daugiau nei 

faktiškai prireikė veterinariniame recepte 

nurodytam gydymui, surinkimo sistemos. 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs arba kurių gyvūnų turėtojas 

nesunaudojo, nes gavo daugiau nei 

faktiškai prireikė veterinariniame recepte 

nurodytam gydymui, surinkimo sistemos. 

Šiomis aplinkybėmis tokio pertekliaus 

pateisinimas aiškiai įrašomas 

veterinariniame registre; 

Or. pt 

Pakeitimas 287 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs arba kurių gyvūnų 

turėtojas nesunaudojo, nes gavo daugiau 

nei faktiškai prireikė veterinariniame 

recepte nurodytam gydymui, surinkimo 

sistemos. 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs. Surinkta medžiaga 

utilizuojama pagal galiojančius 

reglamentus. 

Or. it 

Pagrindimas 

Surinkimo sistemos turėtų būti numatytos tik tiems produktams, kurių galiojimosi laikas 

pasibaigė ir kurių negalima naudoti. Bet koks vaistinių pašarų perteklius turi būti utilizuotas 

kaip atliekos pagal ES atliekų reglamentus. 
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Pakeitimas 288 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs arba kurių gyvūnų turėtojas 

nesunaudojo, nes gavo daugiau nei 

faktiškai prireikė veterinariniame recepte 

nurodytam gydymui, surinkimo sistemos. 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs. Surinkta medžiaga 

utilizuojama pagal galiojančius 

reglamentus. 

Or. it 

 

Pakeitimas 289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 

taikomos tinkamos vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų, kurių galiojimo laikas 

yra pasibaigęs arba kurių gyvūnų turėtojas 

nesunaudojo, nes gavo daugiau nei 

faktiškai prireikė veterinariniame recepte 

nurodytam gydymui, surinkimo sistemos. 

Valstybės narės kartu su šio sektoriaus 

veiklos vykdytojais parengia tinkamas 
vaistinių pašarų ir tarpinių produktų, kurių 

galiojimo laikas yra pasibaigęs arba kurių 

gyvūnų turėtojas nesunaudojo, nes gavo 

daugiau nei faktiškai prireikė 

veterinariniame recepte nurodytam 

gydymui, surinkimo sistemas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 290 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ūkio subjektai duomenis, kurių reikia 

norint apskaičiuoti veterinarinių vaistų, 

įterpiamų į paruoštus vaistinius pašarus, 

pardavimo apimtį, pateikia valstybės narės 

kompetentingai nacionalinei valdžios 

institucijai; 

 Valstybės narės renka susijusius ir 

palyginamus duomenis apie vaistinių 

pašarų, kuriuose yra antimikrobinių 

veterinarinių aktyviųjų medžiagų 

pardavimo apimtį. 

 Valstybės narės duomenis apie vaistinių 

pašarų, kuriuose yra antimikrobinių 

veterinarinių aktyviųjų medžiagų 

pardavimo apimtį siunčia kompetentingai 

Europos institucijai. 

 Europos institucija analizuoja gautus 

duomenis ir paskelbia metinę ataskaitą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal Europos Komisijos veiksmų planą produktų, kuriuose yra antimikrobinių medžiagų, 

pardavimo ir (arba) naudojimo stebėsena labai rekomenduojama. Todėl manoma, kad būtų 

naudinga nustatyti tokios stebėsenos taisykles tuo atveju, kai vaistiniai pašarai, kuriuose yra 

antimikrobinių medžiagų, sudaro didelę dalį visų sunaudojamų antimikrobinių veterinarinių 

aktyviųjų medžiagų. 

 

Pakeitimas 291 

Hannu Takkula 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 1 skirsnio 2 punkto c papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) būtų galima išdžiovinti su pašarais 

besiliečiančius įrenginius po jų valymo 

šlapiuoju būdu. 

c) būtų galima išdžiovinti su pašarais 

besiliečiančius įrenginius, išskyrus drėgno 

pašaro įrenginius, po jų valymo šlapiuoju 

būdu. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 292 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 skirsnio 1 punkto 1 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai turi pakankamai 

kvalifikuotų darbuotojų, turinčių 

susijusiems produktams gaminti reikiamų 

įgūdžių. Visi darbuotojai raštu aiškiai 

informuojami apie jų pareigas, 

atsakomybę ir įgaliojimus, ypač kai 

daromi pakeitimai, kad produktai būtų 

reikiamos kokybės. 

1. Deleguojamas už vaistinių pašarų ir 

tarpinių produktų gamybą atsakingas 

kvalifikuotas asmuo ir už kokybės 

kontrolę atsakingas kvalifikuotas asmuo. 

Jie turi būti vienas nuo kito 

nepriklausomi. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 293 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 skirsnio 1 punkto 2 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Paskiriamas už vaistinių pašarų ir tarpinių 

produktų gamybą atsakingas kvalifikuotas 

asmuo ir už kokybės kontrolę atsakingas 

kvalifikuotas asmuo. 

Už vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

gamybą ir už kokybės kontrolės veiklą 

atsakingi kvalifikuoti asmenys turi turėti 

kvalifikaciją arba specialių įgūdžių 

veterinarinės medicinos srityje; Už 

gamybą ir už kokybės kontrolės veiklą 

atsakingi kvalifikuoti asmenys negali 

skirti vaistinių pašarų, kurie turi būti 

gaminami arba tikrinami įstaigose, 

kuriuose jie dirba. 

Or. fr 
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Pakeitimas 294 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 skirsnio 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Sudaroma organizacinės struktūros 

lentelė ir joje nurodoma būtina 

kvalifikacija ir vadovaujančių darbuotojų 

atsakomybė; kai vykdomas patikrinimas, 

ši lentelė turi būti prieinama 

kompetentingoms institucijoms. 

2. Gamintojas visiems darbuotojams, 

paskirtiems dirbti gamybos srityje arba 

kontrolinėse laboratorijose (techniniams 

darbuotojams, įskaitant techninės 

priežiūros darbuotojus ir valytojus) ir 

visiems kitiems asmenims, kurių darbas 

gali daryti poveikį produktų kokybei, 

teikia mokymus apie konkrečią riziką, 

susijusią su vaistiniais pašarais ir 

veterinariniais vaistais. Naujai įdarbinti 

darbuotojai gauna su jiems paskirtomis 

užduotimis susijusius mokymus. 

Užtikrinami nuolat vykstantys jų mokymai 

ir jų praktinis veiksmingumas periodiškai 

vertinamas. Mokymo programas 

priklausomai nuo aplinkybių pateikia ir 

patvirtina arba kvalifikuotas asmuo, 

atsakingas už gamybos veiklą, arba 

kvalifikuotas asmuo, atsakingas už 

kokybės kontrolės veiklą. Mokymo sesijų 

įrašai saugomi. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 295 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 skirsnio 2 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Bet koks į gamybos teritoriją 

ateinantis asmuo privalo dėvėti joje 

vykdomai veiklai pritaikytas apsaugos 

priemones. Ūkio subjektai turi užtikrinti, 

kad rankomis nebūtų tiesiogiai liečiami 

neapsaugoti produktai arba jokie 

įrenginiai, liečiantys šiuos produktus. 
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Or. fr 

 

Pakeitimas 296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 3 skirsnio 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Imamasi techninių ar organizacinių 

priemonių, kad būtų išvengta bet kokios 

kryžminės taršos ir klaidų, vykdoma 

patikra gamybos metu ir užtikrinamas 

veiksmingas vaistiniams pašarams ir 

tarpiniams produktams gaminti naudotų 

produktų atsekamumas. 

2. Imamasi techninių ar organizacinių 

priemonių, kad būtų užkirstas kelias bet 

kokioms kryžminėms taršoms ir klaidoms, 

vykdoma patikra gamybos metu ir 

užtikrinamas veiksmingas vaistiniams 

pašarams ir tarpiniams produktams gaminti 

naudotų produktų atsekamumas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 297 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 3 skirsnio 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Imamasi techninių ar organizacinių 

priemonių, kad būtų išvengta bet kokios 

kryžminės taršos ir klaidų, vykdoma 

patikra gamybos metu ir užtikrinamas 

veiksmingas vaistiniams pašarams ir 

tarpiniams produktams gaminti naudotų 

produktų atsekamumas. 

2. Imamasi techninių ar organizacinių 

priemonių, kad būtų kuo mažiau bet 

kokios kryžminės taršos ir klaidų, 

vykdoma patikra gamybos metu ir 

užtikrinamas veiksmingas vaistiniams 

pašarams ir tarpiniams produktams gaminti 

naudotų produktų atsekamumas. 

Or. it 

 

Pakeitimas 298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 3 skirsnio 3 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Stebimas nepageidaujamų medžiagų, 

kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/32/EB, ir 

kitų teršalų, susijusių su žmonių ir gyvūnų 

sveikata, kiekis ir imamasi reikiamų 

priemonių jam sumažinti. 

3. Draudžiama naudoti nepageidaujamas 

medžiagas, kaip apibrėžta Direktyvoje 

2002/32/EB, ir kitus teršalus, susijusius su 

žmonių ir gyvūnų sveikata, ir imamasi 

reikiamų priemonių siekiant užkirsti tam 

kelią. 

Or. en 

 

Pakeitimas 299 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 4 skirsnio 1 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Taikydami kokybės kontrolės sistemą 

pašarų ūkio subjektai turi turėti galimybę 

naudotis laboratorija, kurioje būtų 

tinkamų darbuotojų ir įrangos. 

1. Kokybės kontrolės plane turi būti 

išdėstytos taisyklės, susijusios su gamybos 

tvarka arba tam tikrų gamybos veiksmų 

nesuderinamumu. Plane, prireikus, taip 

pat turi būti išdėstyti gamybos veiksmai, 

kuriuos reikia atlikti naudojantis tam 

skirta įranga. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 6 skirsnio 2 punkto i papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) informacija apie receptą išdavusį 

asmenį, įskaitant bent jo vardą, pavardę ir 

adresą. 

i) informacija apie receptą išdavusį 

veterinarijos gydytoją, įskaitant bent jo 

vardą, pavardę ir adresą. 

Or. en 
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Pakeitimas 301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 6 skirsnio 2 punkto i papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) informacija apie receptą išdavusį asmenį, 

įskaitant bent jo vardą, pavardę ir adresą. 

i) platintojui, kuris gyvūnus tiekia gyvūnų 

turėtojui, informacija apie receptą išdavusį 

asmenį, įskaitant bent jo vardą, pavardę ir 

adresą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 302 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 7 skirsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

SKUNDAI IR PRODUKTŲ 

ATŠAUKIMAS 

FARMAKOLOGINIS BUDRUMAS, 

SKUNDAI IR PRODUKTŲ 

ATŠAUKIMAS 

Or. fr 

 

Pakeitimas 303 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 7 skirsnio 1 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pašarų ūkio subjektai, kurie pateikia 

rinkai vaistinius pašarus ir tarpinius 

produktus, įgyvendina skundų registravimo 

ir nagrinėjimo sistemą. 

1. Vaistinių pašarų ūkio subjektai, kurie 

pateikia rinkai vaistinius pašarus ir 

tarpinius produktus, įgyvendina skundų 

registravimo ir nagrinėjimo sistemą. 

Or. fr 
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Pakeitimas 304 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 7 skirsnio 2 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Vaistinių pašarų ūkio subjektai, 

išskyrus gyvūnų turėtojus, kompetentingai 

institucijai ir leidimo prekiauti 

veterinariniu vaistu, esančių vaistinių 

pašarų sudėtyje, turėtojui praneša apie bet 

kokias įtariamas nepageidaujamas 

vaistinių pašarų sukeltas reakcijas. Iš šių 

pranešimų surinkta atitinkama 

informacija įtraukiama į veterinarijos 

farmakologinio budrumo sistemą, 

aprašytą Direktyvos 2001/82/EB VII 

dalyje. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 305 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 7 a skirsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a skirsnis 

 TREČIŲJŲ ŠALIŲ VYKDOMA VEIKLA 

 Bet kokiai pagal subrangos sutartį 

vykdomai veiklai taikoma tinkamai 

apibrėžta ir prižiūrima sutartis, kuriai abi 

šalys pritarė, taip siekiant išvengti visų 

nesusipratimų, dėl kurių darbo arba 

produktų kokybė gali būti nepatenkinama. 

Susitariančioji šalis ir subrangovas 

parengia raštišką sutartį, siekdami aiškiai 

nustatyti kiekvienos šalies 

įsipareigojimus. Sutartyje aiškiai 

išdėstoma, kaip už gamybos, transporto ir 

kokybės kontrolės veiksmus atsakingi 

kvalifikuoti asmenys vykdo savo pareigas. 
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 Rašytinė sutartis apima subrangovo 

atliekamą gamybos ir (arba) analitinę, ir 

(arba) transporto veiklą ir visas susijusias 

technines nuostatas. Visos sutarties 

nuostatos, įskaitant bet kokius pasiūlymus 

dėl techninių pakeitimų, arba kitos 

nuostatos turi atitikti šio reglamento 

reikalavimus. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 306 

Elisabeth Köstinger 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[…] Išbraukta. 

Or. de 

Pagrindimas 

II priedo nuostatos nepraktiškos kalbant apie pirminę gamybą, nes nedidelėms žemės ūkio 

įmonėms, kuriose nėra daug galvijų, reikia atitinkamai mažiau vaistinių pašarų ir šios įmonės 

struktūriškai pritaikytos mažam kiekiui pašarų. 

Pakeitimas 307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Veterinarinių vaistų paros dozė 

įterpiama į tokį vaistinių pašarų kiekį, 

kuriuo užtikrinama, kad tiksliniam 

gyvūnui tektų paros dozė, atsižvelgiant į 

tai, kad sergančių gyvūnų suvartotas 

pašaro kiekis gali skirtis nuo įprasto paros 

davinio. 

2. Veterinarinių vaistų paros dozė 

įterpiama pagal receptą. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 308 

Nicola Caputo 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Veterinarinių vaistų paros dozė 

įterpiama į tokį vaistinių pašarų kiekį, 

kuriuo užtikrinama, kad tiksliniam 

gyvūnui tektų paros dozė, atsižvelgiant į 

tai, kad sergančių gyvūnų suvartotas 

pašaro kiekis gali skirtis nuo įprasto paros 

davinio. 

2. Veterinarinių vaistų paros dozė 

įterpiama pagal receptą. 

Or. it 

 

Pakeitimas 309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

etiketėje nurodoma ši informacija:  

Vaistinių pašarų ir tarpinių produktų 

etiketėje pagal šio priedo ir Reglamento 

(EB) 767/2009 reikalavimus paprastai, 

aiškiai ir suprantamai galutiniams 

vartotojams nurodoma ši informacija: 

Or. ro 

 

Pakeitimas 310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 1 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) žodžiai „vaistinis pašaras“ arba „tarpinis 

produktas vaistiniam pašarui“, prie jų 

atitinkamai pridedant žodžius „gatavas“ 

arba „papildomas“ ir nurodant tikslines 

gyvūnų rūšis; 

1) žodžiai „vaistinis pašaras“ arba „tarpinis 

produktas vaistiniam pašarui“, prie jų 

atitinkamai pridedant žodžius „gatavas“ 

arba „papildomas“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 311 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) už ženklinimą atsakingo pašarų ūkio 

subjekto vardas, pavardė arba įmonės 

pavadinimas ir adresas; 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 3 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) už ženklinimą atsakingo asmens 

patvirtinimo numeris pagal 12 straipsnį; 

3) už ženklinimą atsakingo asmens ir 

gamintojo, jeigu jis nėra už ženklinimą 

atsakingas asmuo, patvirtinimo numeris 

pagal 12 straipsnį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 313 

Paolo De Castro 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 3 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3) už ženklinimą atsakingo asmens 

patvirtinimo numeris pagal 12 straipsnį; 

3) už ženklinimą atsakingo asmens ir 

gamintojo, jeigu jis nėra už ženklinimą 

atsakingas asmuo, patvirtinimo numeris 

pagal 12 straipsnį; 

Or. it 

 

Pakeitimas 314 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 4 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4) vaistinio pašaro ar tarpinio produkto 

partijos numeris; 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 315 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 5 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5) grynasis vaistinio pašaro kiekis, 

išreikštas masės vienetais, kai vaistiniai 

pašarai yra kieti, ir masės arba tūrio 

vienetais, kai vaistiniai pašarai yra skysti; 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 316 

Paolo De Castro 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 6 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6) veterinarinio vaisto pavadinimas, 

veiklioji medžiaga, stiprumas, pridėtas 

kiekis, rinkodaros leidimo turėtojas ir 

rinkodaros leidimo numeris, prieš tai 

įrašant pavadinimą „vaistas“; 

6) veterinarinio vaisto pavadinimas, 

veiklioji medžiaga, pridėtas veikliosios 

medžiagos kiekis, prieš tai įrašant 

pavadinimą „vaistas“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 317 

Stanislav Polčák 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 6 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6) veterinarinio vaisto pavadinimas, 

veiklioji medžiaga, stiprumas, pridėtas 

kiekis, rinkodaros leidimo turėtojas ir 

rinkodaros leidimo numeris, prieš tai 

įrašant pavadinimą „vaistas“; 

6) veterinarinio vaisto pavadinimas, 

veiklioji medžiaga, stiprumas, pridėtas 

veikliosios medžiagos kiekis, prieš tai 

įrašant pavadinimą „vaistas“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atrodo, kad tinkamo ūkininko naudojimo požiūriu ši informacija perteklinė. 

 

Pakeitimas 318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 6 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6) veterinarinio vaisto pavadinimas, 

veiklioji medžiaga, stiprumas, pridėtas 

kiekis, rinkodaros leidimo turėtojas ir 

rinkodaros leidimo numeris, prieš tai 

6) veterinarinio vaisto pavadinimas, 

veiklioji medžiaga, pridėtas jos kiekis, 

stiprumas, rinkodaros leidimo turėtojas ir 

rinkodaros leidimo numeris, prieš tai 
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įrašant pavadinimą „vaistas“; įrašant pavadinimą „vaistas“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 7 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7) veterinarinių vaistų terapinės 

indikacijos, visos kontraindikacijos ir 

nepageidaujami reiškiniai, kiek šie 

duomenys reikalingi naudojimui; 

7) visos kontraindikacijos ir 

nepageidaujami reiškiniai, kiek šie 

duomenys reikalingi naudojimui; 

Or. en 

Pagrindimas 

Vaistų terapinės indikacijos perteklinės, nes vaistiniai pašarai naudojami pagal receptą, 

kuriame jau nurodyti gyvūnai ir gydoma liga. 

 

Pakeitimas 320 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 7 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7) veterinarinių vaistų terapinės 

indikacijos, visos kontraindikacijos ir 

nepageidaujami reiškiniai, kiek šie 

duomenys reikalingi naudojimui; 

7) visos kontraindikacijos ir 

nepageidaujami reiškiniai, kiek šie 

duomenys reikalingi naudojimui; 

Or. it 

 

Pakeitimas 321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 9 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9) rekomendacija perskaityti veterinarinio 

vaisto pakuotės lapelį ir saitas, kur jį rasti, 

įspėjimas, kad produktas skirtas tik gyvūnų 

gydymui, ir nurodymas produktą laikyti 

vaikams nematomoje ir nepasiekiamoje 

vietoje; 

9) rekomendacija perskaityti veterinarinio 

vaisto pakuotės lapelį ir saitas, kur jį rasti, 

įspėjimas, kad produktas skirtas tik gyvūnų 

gydymui, nurodymas produktą laikyti 

vaikams nematomoje ir nepasiekiamoje 

vietoje, taip pat kitas perspėjimas, kad 

netoli vaistiniais pašarais gydomų gyvūnų 

esantys žmonės gali užsikrėsti; 

Or. ro 

 

Pakeitimas 322 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 10 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

10) maistinių gyvūnų vaistinių pašarų 

sudėtyje esančių pašaro priedų sąrašas 

pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2009 VI 

priedo I skyrių arba, jei tai nemaistinių 

gyvūnų vaistiniai pašarai, to reglamento 

VII priedo I skyrių, prieš tai įrašant 

pavadinimą „priedai“, jei taikytina, ir 

ženklinimo reikalavimai, nustatyti 

atitinkamame dokumente, kuriuo pašarų 

priedui suteikiamas leidimas; 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 323 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 11 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11) pašarinių žaliavų pavadinimas (-ai), 

kaip išvardyta Reglamento (EB) 

Nr. 767/2009 24 straipsnio 1 dalyje 

nurodytame kataloge arba to reglamento 

24 straipsnio 6 dalyje nurodytame 

registre. Jei gaminant naudojamos kelios 

pašarinės žaliavos, jos išvardijamos 

laikantis Reglamento (EB) Nr. 767/2009 

17 straipsnio 1 dalies e punkte ir 2 dalyje 

nustatytų nuostatų; 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 324 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 12 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12) maistinių gyvūnų vaistinių pašarų 

analitinės sudedamosios dalys pagal 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 VI priedo 

II skyrių arba, jei tai nemaistinių gyvūnų 

vaistiniai pašarai, to reglamento VII 

priedo II skyrių; 

Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 325 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 13 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

13) jei vaistiniai pašarai skirti 

nemaistiniams gyvūnams – nemokamas 

telefono numeris arba kitos tinkamos 

ryšių priemonės, kad pirkėjas galėtų gauti 

Išbraukta. 
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ne tik privalomos, bet ir papildomos 

informacijos apie vaistinio pašaro 

sudėtyje esančius pašaro priedus arba 

apie vaistinio pašaro sudėtyje esančias 

pašarines žaliavas, jei jos žymimos 

nurodant kategoriją, kaip numatyta 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 17 

straipsnio 2 dalies c punkte; 

Or. it 

 

Pakeitimas 326 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 14 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

14) drėgnis, jei jis didesnis nei 14 proc.; Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 15 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

15) naudojimo instrukcijos pagal 

veterinarinį receptą ir Direktyvos 

2001/82/EB 14 straipsnyje nurodyta 

produkto charakteristikų santrauka; 

15) naudojimo instrukcijos, Direktyvos 

2001/82/EB 14 straipsnyje nurodyta 

produkto charakteristikų santrauka arba 

veterinarinis receptas, jeigu jis buvo 

išrašytas gamybos metu; 

Or. ro 

Pakeitimas 328 

Julie Girling 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 15 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

15) naudojimo instrukcijos pagal 

veterinarinį receptą ir Direktyvos 

2001/82/EB 14 straipsnyje nurodyta 

produkto charakteristikų santrauka; 

15) naudojimo instrukcijos pagal 

Direktyvos 2001/82/EB 14 straipsnyje 

nurodytą produkto charakteristikų 

santrauką arba veterinarinis receptas, 

jeigu jis buvo išrašytas gamybos metu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 329 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 16 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16a) informacija, kad netinkamas 

vaistinių pašarų šalinimas kelia didelę 

grėsmę aplinkai ir kad tokiu būdu gali 

būti prisidedama prie atsparumo 

antimikrobinėms medžiagoms vystymosi; 

Or. en 

Pagrindimas 

Informaciją apie tai, kur ir kaip tinkamai išmesti nepanaudotas medžiagas, galima rasti 

paspaudus pateiktą nuorodą. 

 

Pakeitimas 330 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 16 b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16b) informacija apie tai, kur ir kaip 

tinkamai išmesti nepanaudotas 
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medžiagas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 331 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 16 c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 16c) Vaistiniai pašarai, kurių sudėtyje yra 

antimikrobinių medžiagų: prašymas 

naudoti antimikrobines medžiagas tik 

kaip paskutinę išeitį ir labai apdairiai bei 

atsakingai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

[…] Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiame punkte nustatytos leidžiamosios 

nuokrypos apima techninius ir analitinius 

1. Šiame punkte nustatytos leidžiamosios 

nuokrypos apima techninius nuokrypius. 
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nuokrypius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiame punkte nustatytos leidžiamosios 

nuokrypos apima techninius ir analitinius 

nuokrypius. 

1. Šiame punkte nustatytos leidžiamosios 

nuokrypos apima techninius nuokrypius. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Atrodo, kad praktiškai neįmanoma nepažeisti leidžiamųjų nuokrypų ir atsižvelgti į techninius 

bei analitinius nukrypimus, nes nebuvo patvirtinti jokie analitinei metodai. Taigi reikėtų 

kalbėti tik apie techninius nukrypimus, numatant +/- 10 proc. ribas, neatsižvelgiant į turinį ir 

į konkrečią aktyviąją medžiagą. 

 

Pakeitimas 335 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiame punkte nustatytos leidžiamosios 

nuokrypos apima techninius ir analitinius 

nuokrypius.  

1. Šiame punkte nustatytos leidžiamosios 

nuokrypos apima techninius nuokrypius. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 336 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto 

antimikrobinės veikliosios medžiagos 

kiekio, taikoma 10 proc. leidžiamoji 

nuokrypa. Kitoms veikliosioms 

medžiagoms taikomos šios leidžiamosios 

nuokrypos: 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto 

antimikrobinės veikliosios medžiagos 

kiekio, taikoma 3 proc. leidžiamoji 

nuokrypa. Kitoms veikliosioms 

medžiagoms taikomos šios leidžiamosios 

nuokrypos: 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į antimikrobinių veikliųjų medžiagų stiprumą, 10 proc. leidžiamoji nuokrypa yra 

pernelyg didelė. 

 

Pakeitimas 337 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto 

antimikrobinės veikliosios medžiagos 

kiekio, taikoma 10 proc. leidžiamoji 

nuokrypa. Kitoms veikliosioms 

medžiagoms taikomos šios leidžiamosios 

nuokrypos: 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto veikliosios 

medžiagos kiekio, taikoma ± 10 proc. 

leidžiamoji nuokrypa. 

Or. fr 

Pakeitimas 338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto 

antimikrobinės veikliosios medžiagos 

kiekio, taikoma 10 proc. leidžiamoji 

nuokrypa. Kitoms veikliosioms 

medžiagoms taikomos šios leidžiamosios 

nuokrypos: 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto veikliosios 

medžiagos kiekio, taikoma ± 10 proc. 

leidžiamoji nuokrypa. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Atrodo, kad praktiškai neįmanoma nepažeisti leidžiamųjų nuokrypų ir atsižvelgti į techninius 

bei analitinius nukrypimus, nes nebuvo patvirtinti jokie analitinei metodai. Taigi reikėtų 

kalbėti tik apie techninius nukrypimus, numatant +/- 10 proc. ribas, neatsižvelgiant į turinį ir 

į konkrečią aktyviąją medžiagą. 

 

Pakeitimas 339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto 

antimikrobinės veikliosios medžiagos 

kiekio, taikoma 10 proc. leidžiamoji 

nuokrypa. Kitoms veikliosioms 

medžiagoms taikomos šios leidžiamosios 

nuokrypos: 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto veikliosios 

medžiagos kiekio, taikomos šios 

leidžiamosios nuokrypos: 

Or. en 

 

Pakeitimas 340 

Norbert Erdős 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto 

antimikrobinės veikliosios medžiagos 

kiekio, taikoma 10 proc. leidžiamoji 

nuokrypa. Kitoms veikliosioms 

medžiagoms taikomos šios leidžiamosios 

nuokrypos: 

Jei nustatoma neatitiktis tarp vaistinio 

pašaro ar tarpinio produkto sudėtyje 

esančio ir etiketėje nurodyto 

antimikrobinės veikliosios medžiagos 

kiekio, taikoma 10 proc. leidžiamoji 

nuokrypa. Kitoms veikliosioms 

medžiagoms taikomos šios leidžiamosios 

nuokrypos: 

 Leidžiamosios nuokrypos veikliosios 

medžiagos dalis viename kg 

 vaistinio pašaro – 

 > 500 mg ± 20 % 

 > 100 mg ir ≤ 500 mg ± 25 % 

 > 10 mg ir ≤ 500 mg ± 30 % 

 > 10 mg ± 35 % 

Or. hu 

Pakeitimas 341 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 2 dalies lentelė 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Veikliosios medžiagos dalis viename kg 

vaistinio pašaro 

Leidžiamoji nuokrypa 

> 500 mg ± 10% 

> 10 mg ir ≤ 500 mg ± 20% 

> 10 mg ir ≤ 500 mg ± 30% 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Pakeitimas 

Išbraukta. 
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Or. fr 

 

Pakeitimas 342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 1 punkto 2 dalies lentelė 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Veikliosios medžiagos dalis viename kg 

vaistinio pašaro 

Leidžiamoji nuokrypa 

> 500 mg ± 10% 

> 10 mg and ≤ 500 mg ± 20% 

> 0,5 mg and ≤ 10 mg ± 30% 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Pakeitimas 

Išbraukta. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Atrodo, kad praktiškai neįmanoma nepažeisti leidžiamųjų nuokrypų ir atsižvelgti į techninius 

bei analitinius nukrypimus, nes nebuvo patvirtinti jokie analitinei metodai. Taigi reikėtų 

kalbėti tik apie techninius nukrypimus, numatant +/- 10 proc. ribas, neatsižvelgiant į turinį ir 

į konkrečią aktyviąją medžiagą. 

 

Pakeitimas 343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šio reglamento III priedo 10 ir 12 

punktuose nurodytai ženklinimo 

informacijai atitinkamai taikomos 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 IV priede 

Išbraukta. 
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nustatytos leidžiamosios nuokrypos. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Atrodo, kad praktiškai neįmanoma nepažeisti leidžiamųjų nuokrypų ir atsižvelgti į techninius 

bei analitinius nukrypimus, nes nebuvo patvirtinti jokie analitinei metodai. Taigi reikėtų 

kalbėti tik apie techninius nukrypimus, numatant +/- 10 proc. ribas, neatsižvelgiant į turinį ir 

į konkrečią aktyviąją medžiagą. 

 

Pakeitimas 344 

Michel Dantin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šio reglamento III priedo 10 ir 12 

punktuose nurodytai ženklinimo 

informacijai atitinkamai taikomos 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 IV priede 

nustatytos leidžiamosios nuokrypos. 

Išbraukta. 

Or. fr 

Pakeitimas 345 

Paolo De Castro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

IV priedo 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šio reglamento III priedo 10 ir 12 

punktuose nurodytai ženklinimo 

informacijai atitinkamai taikomos 

Reglamento (EB) Nr. 767/2009 IV priede 

nustatytos leidžiamosios nuokrypos. 

Išbraukta. 

Or. it 
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Pakeitimas 346 

Peter Eriksson 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

V a priedas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Va PRIEDAS 

 Prevencinės priemonės 

 Prevencinės priemonės, taikomos prieš 

panaudojant ištisų grupių antimikrobinį 

gydymą (masinę profilaktiką): 

 – geros sveikatos veislinių gyvūnų, kurie 

gali augti natūraliai ir sveikai ir kuriems 

būdinga tinkama genetinė įvairovė, 

naudojimas, 

 – sąlygos, kuriomis paisoma rūšių 

elgsenos poreikių, įskaitant socialinius 

santykius ir (arba) hierarchijas, 

 – gyvūnų laikymo tankis, kuris 

nepadidina ligų perdavimo galimybės, 

 – sergančių gyvūnų izoliavimas nuo 

likusios grupės, 

 – didelių gyvūnų grupių papildomas 

dalijimas į mažesnes, fiziškai atskirtas 

grupes, 

 – galiojančių gyvūnų gerovės teisės aktų 

įgyvendinimas laikantis: 

 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvos 

98/58/EB dėl ūkininkavimo reikmėms 

laikomų gyvūnų apsaugos (OL L 221, 

1998 8 8, p. 23). 

 1991 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvos 

91/630/EEB, nustatančios būtiniausius 

kiaulių apsaugos standartus (OL L 340, 

1991 12 11, p. 33). 

 1991 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvos 

91/629/EEB, nustatančios būtiniausius 

veršelių apsaugos standartus (OL L 340, 

1991 12 11, p. 28). 

Or. en 
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(Jau stebima ar BŽŪP paramos gavėjai laikosi galiojančių gyvūnų gerovės teisės aktų, 

išvardytų paskutiniame punkte, nes po 2003 m. BŽŪP reformos reikalaujama užtikrinti 

laikymąsi.) 

Pagrindimas 

Prieš pradedant taikyti vadinamąjį gydymą antibiotikais, reikia taikyti prevencines 

priemones, taip norint riboti antimikrobinių medžiagų naudojimą nedarant žalos gyvūnų 

sveikatai ir gerovei. 


