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8.3.2016 A8-0046/319 

Изменение  319 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

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

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) 14 години за ветеринарномедицински 

продукт за видове животни, различни от 

посочените в параграф 1, букви a — в). 

г) 10 години за ветеринарномедицински 

продукт за видове животни, различни от 

посочените в параграф 1, букви a) и в). 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се намали продължителността на защитата на 

техническата документация на ветеринарните лекарства, за да се осигури достъп на 

пазара на генерични лекарства и по този начин да се подобри достъпът до лекарства, 

както и финансовата достъпност (ценови контрол) на лекарствата за животни в 

ЕС. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2016 A8-0046/320 

Изменение  320 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

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

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато дадена промяна е одобрена в 

съответствие с член 65 за разширяване 

на обхвата на разрешението за търговия 

за други видове животни, посочени в 

член 34, параграф 1, буква а), срокът за 

защита, предвиден в посочения член, се 

удължава с една година за всеки 

следващ целеви вид, при условие че 

заявлението за промяна е било подадено 

най-малко три години преди да изтече 

срокът за защита, предвиден в член 34, 

параграф 1, буква а).  

1. Когато първото разрешение за 

търговия е предоставено за повече от 

един животински вид или дадена 

промяна е одобрена в съответствие с 

член 65 за разширяване на обхвата на 

разрешението за търговия за други 

видове животни, посочени в член 34, 

параграф 1, буква а), срокът за защита, 

предвиден в член 34, се удължава с една 

година за всеки следващ целеви вид в 

оригиналните документи, при условие 

че заявлението за промяна е било 

подадено най-малко три години преди 

да изтече срокът за защита, предвиден в 

член 34, параграф 1, буква а). 

Информацията относно заявлението 

за разширяване на обхвата на 

разрешението за търговия се 

оповестява публично.  

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се намали продължителността на защитата на 

техническата документация на ветеринарните лекарства, за да се осигури достъп на 



 

AM\1088855BG.doc  PE579.757v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

пазара на генерични лекарства и по този начин да се подобри достъпът до лекарства, 

както и финансовата достъпност (ценови контрол) на лекарствата за животни в 

ЕС. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2016 A8-0046/321 

Изменение  321 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

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

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато дадена промяна е одобрена в 

съответствие с член 65 за разширяване 

на обхвата на разрешението за търговия 

за други видове животни, които не са 

посочени в член 34, параграф 1, 

буква а), срокът за защита, предвиден в 

член 34, се удължава с четири години. 

2. Когато първото разрешение за 

търговия е предоставено за повече от 

един животински вид или дадена 

промяна е одобрена в съответствие с 

член 65 за разширяване на обхвата на 

разрешението за търговия за други 

видове животни, които не са посочени в 

член 34, параграф 1, буква а), срокът за 

защита, предвиден в член 34, се 

удължава с две години, при условие че 

заявлението за промяна е било 

подадено най-малко три години преди 

да изтече срокът за защита, 

предвиден в член 34. Информацията 

относно заявлението за разширяване 

на обхвата на разрешението за 

търговия се оповестява публично.  

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се намали продължителността на защитата на 

техническата документация на ветеринарните лекарства, за да се осигури достъп на 

пазара на генерични лекарства и по този начин да се подобри достъпът до лекарства, 

както и финансовата достъпност (ценови контрол) на лекарствата за животни в 
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ЕС. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Изменение  322 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

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

Предложение за регламент 

Член 35 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Срокът за защита на първото 

разрешение за търговия, удължен с 

допълнителни срокове за защита поради 

промени или нови разрешения, спадащи 

към същото разрешение за търговия 

(„общ срок за защита на техническата 

документация“), не може да надвишава 

18 години.  

3. Срокът за защита на първото 

разрешение за търговия, удължен с 

допълнителни срокове за защита поради 

промени или нови разрешения, спадащи 

към същото разрешение за търговия 

(„общ срок за защита на техническата 

документация“), не може да надвишава 

14 години за продуктите, посочени в 

член 34, параграф 1, букви а), б) и г). 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се намали продължителността на защитата на 

техническата документация на ветеринарните лекарства, за да се осигури достъп на 

пазара на генерични лекарства и по този начин да се подобри достъпът до лекарства, 

както и финансовата достъпност (ценови контрол) на лекарствата за животни в 

ЕС. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Изменение  323 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Марко Афронте, Роза Д'Амато, Роландас 

Паксас 

от името на групата EFDD 

Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0046/2016 

Франсоаз Гростет 

Ветеринарномедицински продукти 

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

Предложение за регламент 

Член 108 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Лицата, на които е разрешено да 

доставят ветеринарномедицински 

продукти в съответствие с член 107, 

параграф 1, могат да предлагат 

ветеринарномедицински продукти, като 

използват услугите на 

информационното общество по смисъла 

на Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета
28

, на физически и 

юридически лица, установени в Съюза, 

при условие че 

ветеринарномедицинските продукти 

отговарят на изискванията на 

законодателството на държавата 

членка по местоназначение. 

1. Лицата, на които е разрешено да 

доставят ветеринарномедицински 

продукти в съответствие с член 107, 

параграф 1, могат да предлагат само 

ветеринарномедицински продукти, за 

които не се изисква да бъдат 

предписани с ветеринарна рецепта, 

както е предвидено в член 29, като 

използват услугите на 

информационното общество по смисъла 

на Директива 98/34/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, на физически и 

юридически лица, установени в Съюза, 

при условие че: 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел да се забранят онлайн продажбите на 

ветеринарномедицински продукти, за които се изисква ветеринарна рецепта, за 

целите на безопасността и по практически причини. 

 

 


