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8.3.2016 A8-0046/319 

Ändringsförslag  319 

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

för EFDD-gruppen 

Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 1 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) fjorton år för veterinärmedicinska 

läkemedel för andra djurslag än de som 

anges i leden a och c. 

d) tio år för veterinärmedicinska läkemedel 

för andra djurslag än de som anges i leden 

a och c. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förkorta skyddsperioden för teknisk dokumentation för 

veterinärmedicinska läkemedel för att tillgängliggöra generiska läkemedel på marknaden och 

därigenom förbättra tillgången på läkemedel och göra djurmedicineringen i EU mer 

prismässigt överkomlig (priskontroll). 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

8.3.2016 A8-0046/320 

Ändringsförslag  320 

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

för EFDD-gruppen 

Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en ändring godkänns i enlighet med 

artikel 65 för att utöka godkännandet för 

försäljning så att det även omfattar ett 

annat djurslag som anges i artikel 34.1 a 

ska den skyddsperiod som föreskrivs i den 

artikeln förlängas med ett år för varje 

ytterligare djurslag, förutsatt att ansökan 

om ändring lämnades in minst tre år innan 

den skyddsperiod som föreskrivs i 

artikel 34.1 a upphört att gälla.  

1. Om det första godkännandet för 

försäljning beviljas för mer än ett djurslag 

eller en ändring godkänns i enlighet med 

artikel 65 för att utöka godkännandet för 

försäljning så att det även omfattar ett 

annat djurslag som anges i artikel 34.1 a 

ska den skyddsperiod som föreskrivs i 

artikel 34 förlängas med ett år för varje 

ytterligare djurslag i den ursprungliga 

dokumentationen, förutsatt att ansökan om 

ändring lämnades in minst tre år innan den 

skyddsperiod som föreskrivs i artikel 34.1 

a upphört att gälla. Uppgifterna i ansökan 

om förlängning av godkännandet för 

försäljning ska offentliggöras.  

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förkorta skyddsperioden för teknisk dokumentation för 

veterinärmedicinska läkemedel för att tillgängliggöra generiska läkemedel på marknaden och 

därigenom förbättra tillgången på läkemedel och göra djurmedicineringen i EU mer 

prismässigt överkomlig (priskontroll). 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Ändringsförslag  321 

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

för EFDD-gruppen 

Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om en ändring godkänns i enlighet med 

artikel 65 för att utöka godkännandet för 

försäljning så att det även omfattar ett 

djurslag som inte anges i artikel 34.1 a ska 

den skyddsperiod som föreskrivs i 

artikel 34 förlängas med fyra år. 

2. Om det första godkännandet för 

försäljning beviljas för fler än ett djurslag 

eller en ändring godkänns i enlighet med 

artikel 65 för att utöka godkännandet för 

försäljning så att det även omfattar ett 

djurslag som inte anges i artikel 34.1 a ska 

den skyddsperiod som föreskrivs i 

artikel 34 förlängas med två år, förutsatt 

att ansökan om ändring lämnades in 

minst tre år innan den skyddsperiod som 

föreskrivs i artikel 34 upphört att gälla. 

Uppgifterna i ansökan om förlängning av 

godkännandet för försäljning ska 

offentliggöras.  

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förkorta skyddsperioden för teknisk dokumentation för 

veterinärmedicinska läkemedel för att tillgängliggöra generiska läkemedel på marknaden och 

därigenom förbättra tillgången på läkemedel och göra djurmedicineringen i EU mer 

prismässigt överkomlig (priskontroll). 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Ändringsförslag  322 

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

för EFDD-gruppen 

Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Skyddsperioden för det första 

godkännandet för försäljning, förlängd med 

eventuella ytterligare skyddsperioder till 

följd av ändringar eller nya godkännanden 

som hör till samma godkännande för 

försäljning (nedan kallad sammanlagd 

skyddsperiod för teknisk dokumentation), 

ska vara högst arton år.  

3. Skyddsperioden för det första 

godkännandet för försäljning, förlängd med 

eventuella ytterligare skyddsperioder till 

följd av ändringar eller nya godkännanden 

som hör till samma godkännande för 

försäljning (nedan kallad sammanlagd 

skyddsperiod för teknisk dokumentation), 

ska vara högst 14 år för de läkemedel som 

avses i artikel 34.1 a, b och d. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förkorta skyddsperioden för teknisk dokumentation för 

veterinärmedicinska läkemedel för att tillgängliggöra generiska läkemedel på marknaden och 

därigenom förbättra tillgången på läkemedel och göra djurmedicineringen i EU mer 

prismässigt överkomlig (priskontroll). 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Ändringsförslag  323 

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

för EFDD-gruppen 

Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 108 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Personer som har tillstånd att 

tillhandahålla veterinärmedicinska 

läkemedel i enlighet med artikel 107.1 får 

erbjuda läkemedlen genom 

informationssamhällets tjänster i den 

mening som avses i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 98/34/EG till fysiska 

eller juridiska personer som är etablerade i 

unionen, förutsatt att läkemedlen är 

förenliga med lagstiftningen i den 

mottagande medlemsstaten. 

1. Personer som har tillstånd att 

tillhandahålla veterinärmedicinska 

läkemedel i enlighet med artikel 107.1 får 

erbjuda endast sådana 

veterinärmedicinska läkemedel som inte 

är receptbelagda i enlighet med artikel 29, 
genom informationssamhällets tjänster i 

den mening som avses i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/34/EG28, till fysiska eller juridiska 

personer som är etablerade i unionen, 

förutsatt att 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förbjuda onlineförsäljning av receptbelagda 

veterinärmedicinska läkemedel för säkerhetens skull och av praktiska skäl. 

 

 


