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8.3.2016 A8-0046/319 

Grozījums Nr.  319 

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

EFDD grupas vārdā 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

34. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) veterinārajām zālēm, kas paredzētas 

tādām dzīvnieku sugām, kuras nav 

norādītas 1. punkta a) un c) apakšpunktā, ir 

14 gadi. 

(d) veterinārajām zālēm, kas paredzētas 

tādām dzīvnieku sugām, kuras nav 

norādītas 1. punkta a) un c) apakšpunktā, ir 

10 gadi. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir samazināt veterināro zāļu tehniskās dokumentācijas aizsardzībai 

noteikto laikposmu, lai tirgū varētu laist ģenēriskas zāles, tā uzlabojot zāļu pieejamību un 

nodrošinot, ka dzīvnieku ārstēšana ES kļūst arī cenas ziņā pieņemamāka (cenu kontrole). 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Grozījums Nr.  320 

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

EFDD grupas vārdā 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja saskaņā ar 65. pantu apstiprina 

noteikumu maiņu, kas tirdzniecības atļauju 

papildus attiecina uz kādām citām 

34. panta 1. punkta a) apakšpunktā 

norādītajām sugām, minētajā pantā 

paredzēto aizsardzības periodu pagarina 

par vienu gadu uz katru papildu mērķsugu, 

ja vien noteikumu maiņas pieteikums 

iesniegts vismaz trīs gadus pirms 34. panta 

1. punkta a) apakšpunktā noteiktā 

aizsardzības perioda beigām.  

1. Ja pirmo tirdzniecības atļauju piešķir 

attiecībā uz vairāk nekā vienu sugu vai 

saskaņā ar 65. pantu apstiprina noteikumu 

maiņu, kas tirdzniecības atļauju papildus 

attiecina uz kādām citām 34. panta 

1. punkta a) apakšpunktā norādītajām 

sugām, 34. pantā paredzēto aizsardzības 

periodu oriģinālajā dokumentācijā 

pagarina par vienu gadu uz katru papildu 

mērķsugu, ja vien noteikumu maiņas 

pieteikums iesniegts vismaz trīs gadus 

pirms 34. panta 1. punkta a) apakšpunktā 

noteiktā aizsardzības perioda beigām. 

Informāciju par tirdzniecības atļaujas 

pagarinājuma piešķiršanu dara publiski 

pieejamu.  

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir samazināt veterināro zāļu tehniskās dokumentācijas aizsardzībai 

noteikto laikposmu, lai tirgū varētu laist ģenēriskas zāles, tā uzlabojot zāļu pieejamību un 

nodrošinot, ka dzīvnieku ārstēšana ES kļūst arī cenas ziņā pieņemamāka (cenu kontrole). 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Grozījums Nr.  321 

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

EFDD grupas vārdā 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

35. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ja saskaņā ar 65. pantu apstiprina 

noteikumu maiņu, kas tirdzniecības atļauju 

papildus attiecina uz kādu citu 34. panta 

1. punkta a) apakšpunktā nenorādītu sugu, 

34. pantā paredzēto aizsardzības periodu 

pagarina par četriem gadiem. 

2. Ja pirmo tirdzniecības atļauju piešķir 

attiecībā uz vairāk nekā vienu sugu vai 

saskaņā ar 65. pantu apstiprina noteikumu 

maiņu, kas tirdzniecības atļauju papildus 

attiecina uz kādu citu 34. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā nenorādītu sugu, 34. pantā 

paredzēto aizsardzības periodu pagarina 

par diviem gadiem ar nosacījumu, ka 

noteikumu maiņas pieteikums ir iesniegts 

vismaz trīs gadus pirms 34. pantā minētā 

aizsardzības perioda beigām. Informāciju 

par tirdzniecības atļaujas pagarinājuma 

piešķiršanu dara publiski pieejamu.  

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir samazināt veterināro zāļu tehniskās dokumentācijas aizsardzībai 

noteikto laikposmu, lai tirgū varētu laist ģenēriskas zāles, tā uzlabojot zāļu pieejamību un 

nodrošinot, ka dzīvnieku ārstēšana ES kļūst arī cenas ziņā pieņemamāka (cenu kontrole). 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Grozījums Nr.  322 

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

EFDD grupas vārdā 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

35. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ar pirmo tirdzniecības atļauju saistītais 

aizsardzības periods, ko sakarā ar 

jebkādām uz to pašu tirdzniecības atļauju 

attiecināmām noteikumu maiņām vai 

attiecīgām jaunām atļaujām pagarina par 

jebkādiem papildu aizsardzības periodiem, 

(„kopējais tehniskās dokumentācijas 

aizsardzības periods”) nepārsniedz 

18 gadus.  

3. Ar pirmo tirdzniecības atļauju saistītais 

aizsardzības periods, ko sakarā ar 

jebkādām uz to pašu tirdzniecības atļauju 

attiecināmām noteikumu maiņām vai 

attiecīgām jaunām atļaujām pagarina par 

jebkādiem papildu aizsardzības periodiem, 

(„kopējais tehniskās dokumentācijas 

aizsardzības periods”) 34. panta 1. punkta 

a), b) un d) apakšpunktā minētajām zālēm 

nepārsniedz 14 gadus. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir samazināt veterināro zāļu tehniskās dokumentācijas aizsardzībai 

noteikto laikposmu, lai tirgū varētu laist ģenēriskas zāles, tā uzlabojot zāļu pieejamību un 

nodrošinot, ka dzīvnieku ārstēšana ES kļūst arī cenas ziņā pieņemamāka (cenu kontrole). 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Grozījums Nr.  323 

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

EFDD grupas vārdā 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

108. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Personas, kam saskaņā ar 107. panta 

1. punktu atļauts veterinārās zāles piegādāt, 

starpniecībai izmantojot informācijas 

sabiedrības pakalpojumus Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 98/34/EK izpratnē, veterinārās 

zāles var piedāvāt fiziskām vai juridiskām 

personām, kas Savienībā veic 

uzņēmējdarbību, ar nosacījumu, ka šīs 

zāles atbilst galamērķa dalībvalsts tiesību 

aktiem. 

1. Personas, kurām saskaņā ar 107. panta 

1. punktu atļauts veterinārās zāles piegādāt, 

starpniecībai izmantojot informācijas 

sabiedrības pakalpojumus Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 98/34/EK izpratnē, var fiziskām 

vai juridiskām personām, kas Savienībā 

veic uzņēmējdarbību, piedāvāt tikai tās 

veterinārās zāles, uz kurām neattiecas 

29. panta prasība par veterinārārsta 

recepti, un ar šādiem nosacījumiem: 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ierosināts, lai drošības un praktisku apsvērumu dēļ aizliegtu tirgot tiešsaistē 

veterinārās zāles, uz kurām attiecas prasība par veterinārārsta recepti. 

 

 


