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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.3.2016 A8-0046/319 

Muudatusettepanek  319 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinaarravimid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) muude kui lõike 1 punktides a ja c 

loetletud loomaliikide jaoks ette nähtud 

veterinaarravimite puhul 14 aastat. 

(d) muude kui lõike 1 punktides a ja c 

loetletud loomaliikide jaoks ette nähtud 

veterinaarravimite puhul 10 aastat. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada veterinaarravimite tehnilise dokumentatsiooni 

kaitseperioodi, et võimaldada geneeriliste ravimite turulepääsu ning seeläbi parandada 

ravimite kättesaadavust ja loomade ravimise taskukohasust (hinnakontroll) ELis. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Muudatusettepanek  320 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinaarravimid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 65 kohaselt heaks kiidetud 

muudatuse puhul, millega müügiluba 

laiendatakse artikli 34 lõike 1 punktis a 

loetletud mis tahes loomaliigile, 

pikendatakse artiklis 34 sätestatud 

kaitseperioodi ühe aasta võrra iga uue 

sihtliigi kohta, kui müügiloa muutmise 

taotlus on esitatud vähemalt kolm aastat 

enne artikli 34 lõike 1 punktis a sätestatud 

kaitseperioodi lõppemist.  

1. Kui esmane müügiluba on antud 

rohkem kui ühe liigi jaoks või on heaks 

kiidetud artikli 65 kohane muudatus, 

millega müügiluba laiendatakse artikli 34 

lõike 1 punktis a loetletud mis tahes 

loomaliigile, pikendatakse artiklis 34 

sätestatud kaitseperioodi ühe aasta võrra 

algsete dokumentide iga uue sihtliigi 

kohta, kui müügiloa muutmise taotlus on 

esitatud vähemalt kolm aastat enne artikli 

34 lõike 1 punktis a sätestatud 

kaitseperioodi lõppemist. Teave müügiloa 

laiendamiseks esitatud dokumentide kohta 

tehakse avalikult kättesaadavaks.  

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada veterinaarravimite tehnilise dokumentatsiooni 

kaitseperioodi, et võimaldada geneeriliste ravimite turulepääsu ning seeläbi parandada 

ravimite kättesaadavust ja loomade ravimise taskukohasust (hinnakontroll) ELis. 
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8.3.2016 /321 

Muudatusettepanek  321 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinaarravimid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 65 kohaselt heaks kiidetud 

muudatuse puhul, millega müügiluba 

laiendatakse artikli 34 lõike 1 punktis a 

loetlemata loomaliigile, pikendatakse 

artiklis 34 sätestatud kaitseperioodi nelja 

aasta võrra. 

2. Kui esmane müügiluba on antud 

rohkem kui ühe liigi jaoks või on heaks 

kiidetud artikli 65 kohane muudatus, 

millega müügiluba laiendatakse artikli 34 

lõike 1 punktis a loetlemata loomaliigile, 

pikendatakse artiklis 34 sätestatud 

kaitseperioodi kahe aasta võrra, kui 

müügiloa muutmise taotlus on esitatud 

vähemalt kolm aastat enne artiklis 34 

sätestatud kaitseperioodi lõppemist. Teave 

müügiloa laiendamiseks esitatud 

dokumentide kohta tehakse avalikult 

kättesaadavaks.  

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada veterinaarravimite tehnilise dokumentatsiooni 

kaitseperioodi, et võimaldada geneeriliste ravimite turulepääsu ning seeläbi parandada 

ravimite kättesaadavust ja loomade ravimise taskukohasust (hinnakontroll) ELis. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Muudatusettepanek  322 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinaarravimid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Esmase müügiloa kohane kaitseperiood 

koos kõikide seda pikendavate 

lisaperioodidega, mis tulenevad sama 

müügiloa muudatustest või sellega seotud 

uutest müügilubadest (tehniliste 

dokumentide kaitse koguperiood), ei ole 

pikem kui 18 aastat.  

3. Esmase müügiloa kohane kaitseperiood 

koos kõikide seda pikendavate 

lisaperioodidega, mis tulenevad sama 

müügiloa muudatustest või sellega seotud 

uutest müügilubadest (tehniliste 

dokumentide kaitse koguperiood), ei ole 

artikli 34 lõike 1 punktides a, b ja d 

osutatud toodete puhul pikem kui 14 

aastat. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada veterinaarravimite tehnilise dokumentatsiooni 

kaitseperioodi, et võimaldada geneeriliste ravimite turulepääsu ning seeläbi parandada 

ravimite kättesaadavust ja loomade ravimise taskukohasust (hinnakontroll) ELis. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Muudatusettepanek  323 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinaarravimid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 108 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Isik, kellel on lubatud müüa 

veterinaarravimeid vastavalt artikli 107 

lõikele 1, võib pakkuda veterinaarravimeid 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

98/34/EÜ
28

 määratletud infoühiskonna 

teenuste vahendusel liidus asuvale 

füüsilisele või juriidilisele isikule 

tingimusel, et need ravimid vastavad 

sihtliikmesriigi õigusaktide nõuetele. 

1. Isik, kellel on lubatud müüa 

veterinaarravimeid vastavalt artikli 107 

lõikele 1, võib pakkuda ainult selliseid 

veterinaarravimeid, mille kohta ei tule 

esitada artiklis 29 sätestatud 

veterinaarravimi retsepti, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

98/34/EÜ määratletud infoühiskonna 

teenuste vahendusel liidus asuvale 

füüsilisele või juriidilisele isikule 

tingimusel, et 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on keelata retsepti alusel müüdavate veterinaarravimite müük 

internetis ohutuse tagamiseks ja praktilistel põhjustel. 

 

 


