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8.3.2016 A8-0046/319 

Amendamentul  319 

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

în numele Grupului EFDD 

Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 34 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) 14 ani pentru medicamentele de uz 

veterinar pentru alte specii de animale 

decât cele menționate la alineatul (1) 

literele (a) și (c). 

(d) 10 ani pentru medicamentele de uz 

veterinar pentru alte specii de animale 

decât cele menționate la alineatul (1) 

literele (a) și (c). 

Or. en 

Justificare 

Scopul amendamentului este acela de a reduce durata de protecție a documentației tehnice a 

medicamentelor de uz veterinar pentru a permite accesul pe piață al medicamentelor generice 

și, prin urmare, de a îmbunătăți disponibilitatea medicamentelor și accesibilitatea din punct 

de vedere economic (controlul prețurilor) a medicației pentru animale în UE. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Amendamentul  320 

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

în numele Grupului EFDD 

Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care se aprobă o modificare 

în conformitate cu articolul 65 de extindere 

a autorizației de introducere pe piață la o 

altă specie menționată la articolul 34 

alineatul (1) litera (a), perioada de protecție 

prevăzută la articolul respectiv se 

prelungește cu 1 an pentru fiecare specie- 

țintă suplimentară, cu condiția ca 

modificarea să fi fost prezentată cu cel 

puțin 3 ani înainte de expirarea perioadei 

de protecție menționate la articolul 34 

alineatul (1) litera (a).  

1. În cazul în care prima autorizație de 

introducere pe piață este acordată pentru 

mai mult de o specie sau se aprobă o 

modificare în conformitate cu articolul 65 

de extindere a autorizației de introducere 

pe piață la o altă specie menționată la 

articolul 34 alineatul (1) litera (a), perioada 

de protecție prevăzută la articolul 34 se 

prelungește cu un an pentru fiecare specie 

suplimentară vizată în dosarele originale, 

cu condiția ca modificarea să fi fost 

prezentată cu cel puțin 3 ani înainte de 

expirarea perioadei de protecție menționate 

la articolul 34 alineatul (1) litera (a). 

Informațiile privind cererea de prelungire 

a autorizației de punere pe piață se pun la 

dispoziția publicului.  

Or. en 

Justificare 

Scopul amendamentului este acela de a reduce durata de protecție a documentației tehnice a 

medicamentelor de uz veterinar pentru a permite accesul pe piață al medicamentelor generice 

și, prin urmare, de a îmbunătăți disponibilitatea medicamentelor și accesibilitatea din punct 

de vedere economic (controlul prețurilor) a medicației pentru animale în UE. 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Amendamentul  321 

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

în numele Grupului EFDD 

Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În cazul în care se aprobă o modificare 

în conformitate cu articolul 65 de extindere 

a autorizației de introducere pe piață la o 

altă specie care nu este menționată la 

articolul 34 alineatul (1) litera (a), perioada 

de protecție menționată la articolul 34 se 

prelungește cu 4 ani. 

2. În cazul în care prima autorizație de 

introducere pe piață este acordată pentru 

mai mult de o specie sau se aprobă o 

modificare în conformitate cu articolul 65 

de extindere a autorizației de introducere 

pe piață la o specie care nu este menționată 

la articolul 34 alineatul (1) litera (a), 

perioada de protecție prevăzută la articolul 

34 se prelungește cu 2 ani, cu condiția ca 

modificarea să fi fost prezentată cu cel 

puțin 3 ani înainte de expirarea perioadei 

de protecție menționate la articolul 34. 

Informațiile privind cererea de prelungire 

a autorizației de punere pe piață se pun la 

dispoziția publicului.  

Or. en 

Justificare 

Scopul amendamentului este acela de a reduce durata de protecție a documentației tehnice a 

medicamentelor de uz veterinar pentru a permite accesul pe piață al medicamentelor generice 

și, prin urmare, de a îmbunătăți disponibilitatea medicamentelor și accesibilitatea din punct 

de vedere economic (controlul prețurilor) a medicației pentru animale în UE. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Amendamentul  322 

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

în numele Grupului EFDD 

Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Perioada de protecție a primei autorizații 

de introducere pe piață prelungită cu orice 

perioade suplimentare de protecție ca 

urmare a oricăror modificări sau noi 

autorizații care aparțin aceleiași autorizații 

de introducere pe piață (denumită în 

continuare „perioadă totală de protecție a 

documentației tehnice”) nu depășește 18 de 

ani.  

3. Perioada de protecție a primei autorizații 

de introducere pe piață prelungită cu orice 

perioade suplimentare de protecție ca 

urmare a oricăror modificări sau noi 

autorizații care aparțin aceleiași autorizații 

de introducere pe piață (denumită în 

continuare „perioadă totală de protecție a 

documentației tehnice”) nu depășește 14 

ani în cazul produselor menționate la 

articolul 34 alineatul (1) literele (a) (b) și 

(d). 

Or. en 

Justificare 

Scopul amendamentului este acela de a reduce durata de protecție a documentației tehnice a 

medicamentelor de uz veterinar pentru a permite accesul pe piață al medicamentelor generice 

și, prin urmare, de a îmbunătăți disponibilitatea medicamentelor și accesibilitatea din punct 

de vedere economic (controlul prețurilor) a medicației pentru animale în UE. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Amendamentul  323 

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

în numele Grupului EFDD 

Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentele de uz veterinar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 108 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Persoanele autorizate să furnizeze 

medicamente de uz veterinar în 

conformitate cu articolul 107 alineatul (1) 

pot oferi medicamente de uz veterinar prin 

intermediul serviciilor societății 

informaționale în sensul Directivei 

98/34/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului persoanelor fizice sau juridice 

stabilite în Uniune, cu condiția ca 

medicamentele respective să fie conforme 

cu legislația statului membru de 

destinație. 

1. Persoanele autorizate să furnizeze 

medicamente de uz veterinar în 

conformitate cu articolul 107 alineatul (1) 

pot oferi numai medicamente de uz 

veterinar care nu necesită prescripție 

veterinară în sensul articolului 29, prin 

intermediul serviciilor societății 

informaționale în sensul Directivei 

98/34/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului persoanelor fizice sau juridice 

stabilite în Uniune, cu condiția ca: 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul vizează interzicerea, din motive practice și de siguranță, a comercializării 

online medicamentelor de uz veterinar care necesită prescripție. 

 

 


