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8.3.2016 A8-0046/319 

Predlog spremembe  319 

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

v imenu skupine EFDD 

Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 1 –točka d 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) 14 let za zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za živalske vrste, ki 

niso navedene v odstavkih 1(a) in (c). 

(d) 10 let za zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za živalske vrste, ki 

niso navedene v odstavkih 1(a) in (c). 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je skrajšati trajanje varstva tehnične dokumentacije zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, da bi generičnim zdravilom omogočili vstop na trg in tako 

izboljšali razpoložljivost zdravil in cenovno dostopnost (nadzor cen) živalskih zdravil v EU. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Predlog spremembe  320 

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

v imenu skupine EFDD 

Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se odobri sprememba v skladu s 

členom 65 za razširitev dovoljenja za 

promet na še eno vrsto iz člena 34(1)(a), se 

obdobje varstva iz navedenega člena 

podaljša za 1 leto za vsako dodatno ciljno 

vrsto, pod pogojem, da je bila sprememba 

predložena vsaj 3 leti pred iztekom 

obdobja varstva iz člena 34(1)(a).  

1. Kadar se odobri prvo dovoljenje za 

promet za več kot eno vrsto ali sprememba 

v skladu s členom 65 za razširitev 

dovoljenja za promet na še eno vrsto iz 

člena 34(1)(a), se obdobje varstva iz člena 

34 podaljša za 1 leto za vsako dodatno 

ciljno vrsto v izvirni dokumentaciji, pod 

pogojem, da je bila sprememba predložena 

vsaj 3 leti pred iztekom obdobja varstva iz 

člena 34(1)(a). Informacije o predložitvi 

prošnje za razširitev dovoljenja za promet 

se javno objavijo.  

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je skrajšati trajanje varstva tehnične dokumentacije zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, da bi generičnim zdravilom omogočili vstop na trg in tako 

izboljšali razpoložljivost zdravil in cenovno dostopnost (nadzor cen) živalskih zdravil v EU. 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Predlog spremembe  321 

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

v imenu skupine EFDD 

Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 2 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se odobri sprememba v skladu s 

členom 65 za razširitev dovoljenja za 

promet na še eno vrsto, ki ni navedena v 

členu 34(1)(a), se obdobje varstva iz 

člena 34 podaljša za 4 leta. 

2. Kadar se odobri prvo dovoljenje za 

promet za več kot eno vrsto ali sprememba 

v skladu s členom 65 za razširitev 

dovoljenja za promet na še eno vrsto, ki ni 

navedena v členu 34(1)(a), se obdobje 

varstva iz člena 34 podaljša za 2 leti, pod 

pogojem, da je bila sprememba 

predložena vsaj 3 leta pred iztekom 

obdobja varstva iz člena 34. Informacije o 

predložitvi prošnje za razširitev dovoljenja 

za promet se javno objavijo.  

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je skrajšati trajanje varstva tehnične dokumentacije zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, da bi generičnim zdravilom omogočili vstop na trg in tako 

izboljšali razpoložljivost zdravil in cenovno dostopnost (nadzor cen) živalskih zdravil v EU. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Predlog spremembe  322 

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

v imenu skupine EFDD 

Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Obdobje varstva prvega dovoljenja za 

promet, podaljšanega za dodatna obdobja 

varstva zaradi kakršnih koli sprememb ali 

novih dovoljenj, ki pripadajo istemu 

dovoljenju za promet („celotno obdobje 

varstva tehnične dokumentacije“) ni daljše 

od 18 let.  

3. Obdobje varstva prvega dovoljenja za 

promet, podaljšanega za dodatna obdobja 

varstva zaradi kakršnih koli sprememb ali 

novih dovoljenj, ki pripadajo istemu 

dovoljenju za promet („celotno obdobje 

varstva tehnične dokumentacije“) ni daljše 

od 14 let za zdravila iz člena 34(1)(a), (b) 

in (d). 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je skrajšati trajanje varstva tehnične dokumentacije zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, da bi generičnim zdravilom omogočili vstop na trg in tako 

izboljšali razpoložljivost zdravil in cenovno dostopnost (nadzor cen) živalskih zdravil v EU. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Predlog spremembe  323 

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

v imenu skupine EFDD 

Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 108 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Osebe, ki jim je v skladu s 

členom 107(1) dovoljeno dobavljati 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, lahko tovrstna zdravila ponujajo 

prek storitev informacijske družbe v smislu 

Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta fizičnim ali pravnim osebe, ki 

imajo sedež v Uniji, pod pogojem da so ta 

zdravila v skladu s predpisi namembne 

države članice. 

1. Osebe, ki jim je v skladu s 

členom 107(1) dovoljeno zgolj dobavljati 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki niso zdravila na veterinarski 

recept iz člena 29, lahko tovrstna zdravila 

ponujajo prek storitev informacijske 

družbe v smislu Direktive 98/34/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta fizičnim 

ali pravnim osebe, ki imajo sedež v Uniji, 

pod pogojem da so ta zdravila v skladu s 

predpisi namembne države članice. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je prepoved spletne prodaje zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini za zdravila na veterinarski recept, in sicer iz varnostnih in praktičnih razlogov. 

 

 


