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8.3.2016 A8-0046/319 

Amendement  319 

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

namens de EFDD-Fractie 

Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 1 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) 14 jaar voor geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor andere 

diersoorten dan degene die zijn vermeld in 

lid 1, onder a) en c). 

(d) 10 jaar voor geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor andere 

diersoorten dan degene die zijn vermeld in 

lid 1, onder a) en c). 

Or. en 

Motivering 

Het amendement beoogt een vermindering van de duur van de bescherming van technische 

documentatie inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, teneinde de toegang tot 

de markt van generieke geneesmiddelen mogelijk te maken en aldus de beschikbaarheid van 

geneesmiddelen en de betaalbaarheid (prijscontrole) van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik in de EU te verbeteren. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Amendement  320 

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

namens de EFDD-Fractie 

Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer een wijziging wordt 

goedgekeurd overeenkomstig artikel 65, 

waardoor de vergunning voor het in de 

handel brengen wordt uitgebreid tot een 

andere dan de in artikel 34, lid 1, onder a), 

vermelde soort, wordt de termijn voor de in 

dat artikel bedoelde bescherming voor elke 

aanvullende doeldiersoort met 1 jaar 

verlengd, op voorwaarde dat de wijziging 

niet ten minste 3 jaar vóór het verstrijken 

van de beschermingstermijn als bedoeld in 

artikel 34, lid 1, onder a), is ingediend.  

1. Wanneer de eerste vergunning voor het 

in de handel brengen is verleend voor 

meer dan een soort of een wijziging wordt 

goedgekeurd overeenkomstig artikel 65, 

waardoor de vergunning voor het in de 

handel brengen wordt uitgebreid tot een 

andere dan de in artikel 34, lid 1, onder a), 

vermelde soort, wordt de termijn voor de in 

artikel 34 bedoelde bescherming voor elke 

aanvullende doeldiersoort in het 

oorspronkelijke dossier met 1 jaar 

verlengd, op voorwaarde dat de wijziging 

niet ten minste 3 jaar vóór het verstrijken 

van de beschermingstermijn als bedoeld in 

artikel 34, lid 1, onder a), is ingediend. De 

informatie over de aanvraag voor 

uitbreiding van de vergunning voor het in 

de handel brengen wordt openbaar 

gemaakt.  

Or. en 

Motivering 

Het amendement beoogt een vermindering van de duur van de bescherming van technische 

documentatie inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, teneinde de toegang tot 

de markt van generieke geneesmiddelen mogelijk te maken en aldus de beschikbaarheid van 
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geneesmiddelen en de betaalbaarheid (prijscontrole) van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik in de EU te verbeteren. 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Amendement  321 

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

namens de EFDD-Fractie 

Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een wijziging wordt 

goedgekeurd overeenkomstig artikel 65, 

waardoor de vergunning voor het in de 

handel brengen wordt uitgebreid tot een 

andere soort dan die in artikel 34, lid 1, 

onder a) wordt vermeld, wordt de 

beschermingstermijn als bedoeld in 

artikel 34 met 4 jaar verlengd. 

2. Wanneer de eerste vergunning voor het 

in de handel brengen is verleend voor 

meer dan een soort of een wijziging wordt 

goedgekeurd overeenkomstig artikel 65, 

waardoor de vergunning voor het in de 

handel brengen wordt uitgebreid tot een 

andere dan de in artikel 34, lid 1, onder a), 

vermelde soort, wordt de 

beschermingstermijn als bedoeld in artikel 

34 met 2 jaar verlengd, op voorwaarde dat 

de wijziging ten minste 3 jaar vóór het 

verstrijken van de beschermingstermijn 

als bedoeld in artikel 34 is ingediend. De 

informatie over de aanvraag voor 

uitbreiding van de vergunning voor het in 

de handel brengen wordt openbaar 

gemaakt.  

Or. en 

Motivering 

Het amendement beoogt een vermindering van de duur van de bescherming van technische 

documentatie inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, teneinde de toegang tot 

de markt van generieke geneesmiddelen mogelijk te maken en aldus de beschikbaarheid van 

geneesmiddelen en de betaalbaarheid (prijscontrole) van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik in de EU te verbeteren. 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.3.2016 A8-0046/322 

Amendement  322 

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

namens de EFDD-Fractie 

Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De beschermingstermijn van de eerste 

vergunning voor het in de handel brengen, 

verlengd met aanvullende 

beschermingstermijnen als gevolg van 

eventuele wijzigingen of verleningen van 

nieuwe vergunningen die toebehoren aan 

de verlening voor het in de handel brengen 

(hierna: " totale beschermingstermijn voor 

technische documentatie " ) duurt 

maximaal 18 jaar.  

3. De beschermingstermijn van de eerste 

vergunning voor het in de handel brengen, 

verlengd met aanvullende 

beschermingstermijnen als gevolg van 

eventuele wijzigingen of verleningen van 

nieuwe vergunningen die toebehoren aan 

de verlening voor het in de handel brengen 

(hierna: "totale beschermingstermijn voor 

technische documentatie") duurt maximaal 

14 jaar voor producten als bedoeld in 

artikel 34, lid 1, onder a), b) en d). 

Or. en 

Motivering 

Het amendement beoogt een vermindering van de duur van de bescherming van technische 

documentatie inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, teneinde de toegang tot 

de markt van generieke geneesmiddelen mogelijk te maken en aldus de beschikbaarheid van 

geneesmiddelen en de betaalbaarheid (prijscontrole) van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik in de EU te verbeteren. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Amendement  323 

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

namens de EFDD-Fractie 

Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 108 – lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Personen die overeenkomstig artikel 

107, lid 1, toelating hebben om 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik te leveren, kunnen geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik via 

diensten van de informatiemaatschappij in 

de zin van Richtlijn 98/34/EG van het 

Parlement en de Raad aanbieden aan 

natuurlijke personen of rechtspersonen die 

in de Unie gevestigd zijn, op voorwaarde 

dat deze geneesmiddelen voldoen aan de 

wetgeving van de lidstaat van 

bestemming. 

1. Personen die overeenkomstig artikel 

107, lid 1, toelating hebben om 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik te leveren, kunnen geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik waarvoor 

geen voorschrift van een dierenarts als 

bedoeld in artikel 29 vereist is, uitsluitend 

via diensten van de informatiemaatschappij 

in de zin van Richtlijn 98/34/EG van het 

Parlement en de Raad aanbieden aan 

natuurlijke personen of rechtspersonen die 

in de Unie gevestigd zijn, op voorwaarde 

dat: 

Or. en 

Motivering 

Het amendement beoogt de onlineverkoop van diergeneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik waarvoor een voorschrift van een dierenarts vereist is om praktische en 

veiligheidsredenen te verbieden. 

 

 


