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8.3.2016 A8-0046/319 

Poprawka  319 

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

w imieniu grupy EFDD 

Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) 14 lat w przypadku weterynaryjnych 

produktów leczniczych przeznaczonych dla 

gatunków zwierząt innych niż gatunki 

wymienione w ust. 1 lit. a) i c). 

d) 10 lat w przypadku weterynaryjnych 

produktów leczniczych przeznaczonych dla 

gatunków zwierząt innych niż gatunki 

wymienione w ust. 1 lit. a) i c). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu ograniczenie czasu trwania ochrony dokumentacji technicznej 

weterynaryjnych produktów leczniczych, aby umożliwić dostęp leków odtwórczych do rynku, a 

tym samym zwiększyć dostępność leków i przystępność leczenia dla zwierząt w UE (kontrola 

cen). 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Poprawka  320 

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

w imieniu grupy EFDD 

Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 1  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku zatwierdzenia zmiany 

zgodnie z art. 65 rozszerzającej pozwolenie 

na dopuszczenie do obrotu na inne gatunki 

wymienione w art. 34 ust. 1 lit. a) 

przedłuża się okres ochrony określony w 

tym artykule o rok w odniesieniu do 

każdego dodatkowego gatunku 

docelowego, pod warunkiem że wniosek o 

zmianę złożono co najmniej 3 lata przed 

upływem okresu ochrony określonego w 

art. 34 ust. 1 lit. a).  

1. W przypadku wydania pierwszego 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla 

więcej niż jednego gatunku lub 

zatwierdzenia zmiany zgodnie z art. 65, 

rozszerzającej pozwolenie na dopuszczenie 

do obrotu na inne gatunki wymienione w 

art. 34 ust. 1 lit. a), przedłuża się okres 

ochrony określony w art. 34 o rok w 

odniesieniu do każdego dodatkowego 

gatunku docelowego w stosunku do 

pierwotnej dokumentacji, pod warunkiem 

że wniosek o zmianę złożono na co 

najmniej 3 lata przed upływem okresu 

ochrony określonego w art. 34 ust. 1 lit. a). 

Informację o wpłynięciu wniosku o 

przedłużenie pozwolenia na dopuszczenie 

do obrotu podaje się do wiadomości 

publicznej.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu ograniczenie czasu trwania ochrony dokumentacji technicznej 

weterynaryjnych produktów leczniczych, aby umożliwić dostęp leków odtwórczych do rynku, a 

tym samym zwiększyć dostępność i przystępność cen leków dla zwierząt w UE (kontrola cen). 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Poprawka  321 

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

w imieniu grupy EFDD 

Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku zatwierdzenia zmiany 

zgodnie z art. 65 rozszerzającej pozwolenie 

na dopuszczenie do obrotu na inny gatunek 

niewymieniony w art. 34 ust. 1 lit. a) okres 

ochrony określony w art. 34 przedłuża się 

o 4 lat. 

2. W przypadku wydania pierwszego 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla 

więcej niż jednego gatunku lub 

zatwierdzenia zmiany zgodnie z art. 65, 

rozszerzającej pozwolenie na dopuszczenie 

do obrotu na inny gatunek niewymieniony 

w art. 34 ust. 1 lit. a), okres ochrony 

określony w art. 34 przedłuża się o 2 lata, 

pod warunkiem że wniosek o zmianę 

złożono co najmniej na trzy lata przed 

upływem okresu ochrony określonego w 

art. 34. Informację o wpłynięciu wniosku 

o przedłużenie pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu podaje się do 

wiadomości publicznej.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu ograniczenie czasu trwania ochrony dokumentacji technicznej 

weterynaryjnych produktów leczniczych, aby umożliwić dostęp leków odtwórczych do rynku, a 

tym samym zwiększyć dostępność leków i przystępność leczenia dla zwierząt w UE (kontrola 

cen). 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Poprawka  322 

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

w imieniu grupy EFDD 

Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 35 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Okres ochrony pierwszego pozwolenia 

na dopuszczenie do obrotu przedłużony o 

jakikolwiek dodatkowy okres ochrony ze 

względu na wszelkie zmiany lub nowe 

pozwolenia należące do tego samego 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

(„całkowity okres ochrony dokumentacji 

technicznej”) nie może przekraczać 18 lat.  

3. Okres ochrony pierwszego pozwolenia 

na dopuszczenie do obrotu przedłużony o 

jakikolwiek dodatkowy okres ochrony ze 

względu na wszelkie zmiany lub nowe 

pozwolenia należące do tego samego 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

(„całkowity okres ochrony dokumentacji 

technicznej”) nie może przekraczać 14 lat 

w przypadku produktów, o których mowa 

w art. 34 ust. 1 lit. a), b) i d). 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu ograniczenie czasu trwania ochrony dokumentacji technicznej 

weterynaryjnych produktów leczniczych, aby umożliwić dostęp leków odtwórczych do rynku, a 

tym samym dostępność leków i przystępność leczenia dla zwierząt w UE (kontrola cen). 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.3.2016 A8-0046/323 

Poprawka  323 

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

w imieniu grupy EFDD 

Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 108 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Osoby upoważnione do dostarczania 

weterynaryjnych produktów leczniczych 

zgodnie z art. 107 ust. 1 mogą oferować 

weterynaryjne produkty lecznicze w 

drodze usług społeczeństwa 

informacyjnego w rozumieniu dyrektywy 

98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady osobom fizycznym lub prawnym 

prowadzącym działalność lub mającym 

siedzibę w Unii, pod warunkiem że te 

produkty lecznicze są zgodne z przepisami 

państwa członkowskiego przeznaczenia. 

1. Osoby upoważnione do dostarczania 

weterynaryjnych produktów leczniczych 

zgodnie z art. 107 ust. 1 mogą oferować 

weterynaryjne produkty lecznicze 

wyłącznie wtedy, gdy nie są wydawane na 

receptę weterynaryjną, o której mowa w 

art. 29, w drodze usług społeczeństwa 

informacyjnego w rozumieniu dyrektywy 

98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady osobom fizycznym lub prawnym 

prowadzącym działalność lub mającym 

siedzibę w Unii, pod warunkiem że: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży przez internet weterynaryjnych 

produktów leczniczych wydawanych na receptę weterynaryjną z przyczyn praktycznych i ze 

względów bezpieczeństwa. 

 

 


