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8.3.2016 A8-0046/319 

Alteração  319 

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

em nome do Grupo EFDD 

Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 34 – n.º 1 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) 14 anos para medicamentos 

veterinários destinados a espécies animais 

não referidas no n.º 1, alíneas a) e c). 

(d) 10 anos para medicamentos 

veterinários destinados a espécies animais 

não referidas no n.º 1, alíneas a) e c). 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa reduzir o período de proteção da documentação técnica dos 

medicamentos veterinários, de modo a permitir o acesso ao mercado dos medicamentos 

genéricos e, assim, melhorar a disponibilidade de medicamentos e o acesso em termos 

financeiros (controlo de preços) aos medicamentos na UE. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Alteração  320 

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

em nome do Grupo EFDD 

Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se uma alteração for aprovada em 

conformidade com o artigo 65.º, tornando 

extensiva a autorização de introdução no 

mercado a outra espécie referida no 

artigo 34.º, n.º 1, alínea a), o período de 

proteção previsto nesse artigo deve ser 

prolongado por 1 ano para cada espécie 

visada adicional, desde que a alteração 

tenha sido apresentada pelo menos 3 anos 

antes do termo do período de proteção 

previsto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a).  

1. Se a primeira autorização de 

introdução no mercado for concedida 

para mais do que uma espécie ou se uma 

alteração for aprovada em conformidade 

com o artigo 65.º, tornando extensiva a 

autorização de introdução no mercado a 

outra espécie referida no artigo 34.º, n.º 1, 

alínea a), o período de proteção previsto no 

artigo 34.º deve ser prolongado por 1 ano 

para cada espécie visada adicional nos 

dossiês originais, desde que a alteração 

tenha sido apresentada pelo menos 3 anos 

antes do termo do período de proteção 

previsto no artigo 34.º, n.º 1, alínea a). A 

informação sobre a apresentação do 

pedido de prorrogação da autorização de 

introdução no mercado é pública.  

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa reduzir o período de proteção da documentação técnica dos 

medicamentos veterinários, de modo a permitir o acesso ao mercado dos medicamentos 

genéricos e, assim, melhorar a disponibilidade de medicamentos e o acesso em termos 

financeiros (controlo de preços) aos medicamentos na UE. 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Alteração  321 

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

em nome do Grupo EFDD 

Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se uma alteração for aprovada em 

conformidade com o artigo 65.º, tornando 

extensiva a autorização de introdução no 

mercado a outra espécie não referida no 

artigo 34.º, n.º 1, alínea a), o período de 

proteção previsto no artigo 34.º deve ser 

prolongado por 4 anos. 

2. Se a primeira autorização de 

introdução no mercado for concedida 

para mais do que uma espécie ou se uma 

alteração for aprovada em conformidade 

com o artigo 65.º, tornando extensiva a 

autorização de introdução no mercado a 

outra espécie referida no artigo 34.º, n.º 1, 

alínea a), o período de proteção previsto no 

artigo 34.º deve ser prolongado por 2 anos 

para cada espécie visada adicional, desde 

que a alteração tenha sido apresentada 

pelo menos 3 anos antes do termo do 

período de proteção previsto no 

artigo 34.º. A informação sobre a 

apresentação do pedido de prorrogação da 

autorização de introdução no mercado é 

pública.  

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa reduzir o período de proteção da documentação técnica dos 

medicamentos veterinários, de modo a permitir o acesso ao mercado dos medicamentos 

genéricos e, assim, melhorar a disponibilidade de medicamentos e o acesso em termos 

financeiros (controlo de preços) aos medicamentos na UE. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Alteração  322 

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

em nome do Grupo EFDD 

Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 35 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O período de proteção da primeira 

autorização de introdução no mercado 

prolongado por períodos adicionais de 

proteção devido a eventuais alterações ou 

novas autorizações respeitantes à mesma 

autorização de introdução no mercado 

(«período total de proteção da 

documentação técnica») não pode exceder 

18 anos.  

3. O período de proteção da primeira 

autorização de introdução no mercado 

prolongado por períodos adicionais de 

proteção devido a eventuais alterações ou 

novas autorizações respeitantes à mesma 

autorização de introdução no mercado 

(«período total de proteção da 

documentação técnica») não pode exceder 

14 anos para os medicamentos referidos 

no artigo 34.º, n.º 1, alíneas a), b) e d). 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa reduzir o período de proteção da documentação técnica dos 

medicamentos veterinários, de modo a permitir o acesso ao mercado dos medicamentos 

genéricos e, assim, melhorar a disponibilidade de medicamentos e o acesso em termos 

financeiros (controlo de preços) aos medicamentos na UE. 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

8.3.2016 A8-0046/323 

Alteração  323 

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

em nome do Grupo EFDD 

Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 108 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As pessoas autorizadas a fornecer 

medicamentos veterinários em 

conformidade com o artigo 107.º, n.º 1, 

podem vender medicamentos veterinários 

através dos serviços da sociedade da 

informação na aceção da Diretiva 

98/34/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho
28

 a pessoas singulares ou 

coletivas estabelecidas na União desde que 

esses medicamentos cumpram a 

legislação do Estado-Membro de destino. 

1. As pessoas autorizadas a fornecer 

medicamentos veterinários em 

conformidade com o artigo 107.º, n.º 1, só 

podem vender medicamentos veterinários 

que não estejam sujeitos à apresentação 

de uma receita veterinária nos termos do 

artigo 29.º através dos serviços da 

sociedade da informação na aceção da 

Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho a pessoas singulares ou 

coletivas estabelecidas na União desde 

que: 

Or. en 

Justificação 

Por razões de segurança e práticas, a presente alteração visa proibir a venda em linha de 

medicamentos veterinários sujeitos a receita veterinária. 

 

 

 


