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8.3.2016 A8-0046/319 

Pozmeňujúci návrh  319 

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

v mene skupiny EFDD 

Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 34 – odsek 1 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) 14 rokov pri veterinárnych liekoch pre 

iné druhy zvierat ako tie, ktoré sú 

vymenované v odseku 1 písm. a) a c). 

(d) 10 rokov pri veterinárnych liekoch pre 

iné druhy zvierat ako tie, ktoré sú 

vymenované v odseku 1 písm. a) a c). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je obmedziť dĺžku trvania ochrany technickej dokumentácie 

veterinárnych liekov, aby sa umožnil vstup generík na trh, a tak sa zlepšila všeobecná a 

cenová dostupnosť liekov (cenovou kontrolou) pre zvieratá v EÚ. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Pozmeňujúci návrh  320 

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

v mene skupiny EFDD 

Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak je v súlade s článkom 65 schválená 

zmena, ktorou sa rozširuje povolenie na 

uvedenie na trh o iný druh vymenovaný v 

článku 34 ods. 1 písm. a), doba trvania 

ochrany stanovená v uvedenom článku sa 

predĺži o jeden rok pre každý ďalší cieľový 

druh za predpokladu, že žiadosť o zmenu 

bola predložená aspoň tri roky pred 

uplynutím doby trvania ochrany stanovenej 

v článku 34 ods. 1 písm. a).  

1. Ak je prvé povolenie na uvedenie na trh 

udelené pre viac ako jeden druh alebo je v 

súlade s článkom 65 schválená zmena, 

ktorou sa rozširuje povolenie na uvedenie 

na trh o iný druh vymenovaný v článku 34 

ods. 1 písm. a), doba trvania ochrany 

stanovená v článku 34 sa predĺži o jeden 

rok pre každý ďalší cieľový druh uvedený 

v pôvodnej dokumentácii za predpokladu, 

že žiadosť o zmenu bola predložená aspoň 

tri roky pred uplynutím doby trvania 

ochrany stanovenej v článku 34 ods. 1 

písm. a). Informácie o podaní žiadosti 

o predĺženie povolenia na uvedenie na trh 

sú verejne dostupné.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je obmedziť dĺžku trvania ochrany technickej dokumentácie 

veterinárnych liekov, aby sa umožnil vstup generík na trh, a tak sa zlepšila všeobecná a 

cenová dostupnosť liekov (cenovou kontrolou) pre zvieratá v EÚ. 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Pozmeňujúci návrh  321 

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

v mene skupiny EFDD 

Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak je v súlade s článkom 65 schválená 

zmena, ktorou sa rozširuje povolenie na 

uvedenie na trh o iný druh nevymenovaný 

v článku 34 ods. 1 písm. a), doba trvania 

ochrany stanovená v článku 34 sa predĺži o 

štyri roky. 

2. Ak je prvé povolenie na uvedenie na trh 

udelené pre viac ako jeden druh alebo je v 

súlade s článkom 65 schválená zmena, 

ktorou sa rozširuje povolenie na uvedenie 

na trh o iný druh nevymenovaný v článku 

34 ods. 1 písm. a), doba trvania ochrany 

stanovená v článku 34 sa predĺži o dva 

roky za predpokladu, že žiadosť o zmenu 

bola predložená aspoň tri roky pred 

uplynutím doby trvania ochrany 

stanovenej v článku 34. Informácie 

o podaní žiadosti o predĺženie povolenia 

na uvedenie na trh sú verejne dostupné.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je obmedziť dĺžku trvania ochrany technickej dokumentácie 

veterinárnych liekov, aby sa umožnil vstup generík na trh, a tak sa zlepšila všeobecná a 

cenová dostupnosť liekov (cenovou kontrolou) pre zvieratá v EÚ. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Pozmeňujúci návrh  322 

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

v mene skupiny EFDD 

Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 35 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Doba trvania ochrany prvého povolenia 

na uvedenie na trh predĺžená o akékoľvek 

ďalšie doby trvania ochrany z dôvodu 

akýchkoľvek zmien alebo nových povolení 

vzťahujúcich sa na to isté povolenie na 

uvedenie na trh (ďalej len „celková doba 

trvania ochrany technickej dokumentácie“) 

nemôže presiahnuť 18 rokov.  

3. Doba trvania ochrany prvého povolenia 

na uvedenie na trh predĺžená o akékoľvek 

ďalšie doby trvania ochrany z dôvodu 

akýchkoľvek zmien alebo nových povolení 

vzťahujúcich sa na to isté povolenie na 

uvedenie na trh (ďalej len „celková doba 

trvania ochrany technickej dokumentácie“) 

nemôže presiahnuť 14 rokov v prípade 

výrobkov uvedených v článku 34 ods. 1 

písm. a), b) a d). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je obmedziť dĺžku trvania ochrany technickej dokumentácie 

veterinárnych liekov, aby sa umožnil vstup generík na trh, a tak sa zlepšila všeobecná a 

cenová dostupnosť liekov (cenovou kontrolou) pre zvieratá v EÚ. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Pozmeňujúci návrh  323 

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

v mene skupiny EFDD 

Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 108 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Osoby s povolením dodávať veterinárne 

lieky v súlade s článkom 107 ods. 1 môžu 

ponúkať veterinárne lieky 

prostredníctvom služieb informačnej 

spoločnosti v zmysle smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

98/34/ES
28

 fyzickým alebo právnickým 

osobám usadeným v Únii pod 

podmienkou, že uvedené lieky vyhovujú 

právnym predpisom členského štátu 

určenia. 

1. Osoby s povolením dodávať veterinárne 

lieky v súlade s článkom 107 ods. 1 môžu 

prostredníctvom služieb informačnej 

spoločnosti v zmysle smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES 

ponúkať fyzickým alebo právnickým 

osobám usadeným v Únii iba veterinárne 

lieky, ktoré nevyžadujú veterinárny 

predpis podľa článku 29, a to pod 

podmienkou, že: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zakázať internetový predaj veterinárnych liekov, ktoré 

podliehajú veterinárnemu predpisu z dôvodov bezpečnosti a praktických dôvodov. 

 

 


