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8.3.2016 A8-0046/319 

Pozměňovací návrh  319 

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

za skupinu EFDD 

Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) 14 let pro veterinární léčivé přípravky 

pro jiné druhy zvířat než druhy uvedené 

v odst. 1 písm. a) a c). 

d) 10 let pro veterinární léčivé přípravky 

pro jiné druhy zvířat než druhy uvedené 

v odst. 1 písm. a) a c). 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zkrátit ochranu technické dokumentace veterinárních 

léčivých přípravků, a umožnit tak přístup generických přípravků na trh a zlepšit dostupnost a 

snížit cenu (kontrola cen) veterinárních léčivých přípravků v EU. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.3.2016 A8-0046/320 

Pozměňovací návrh  320 

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

za skupinu EFDDMerja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud je v souladu s článkem 65 

schválena změna, kterou se registrace 

rozšiřuje na další druhy uvedené v čl. 34 

odst. 1 písm. a), doba ochrany stanovená 

v uvedeném článku se prodlouží o jeden 

rok pro každý další cílový druh za 

předpokladu, že tato změna byla 

předložena nejméně tři roky před 

uplynutím doby ochrany stanovené v čl. 34 

odst. 1 písm. a).  

1. Pokud je veterinárnímu léčivému 

přípravku udělena první registrace pro 

více než jeden druh zvířat nebo pokud je 
v souladu s článkem 65 schválena změna, 

kterou se registrace rozšiřuje na další druhy 

uvedené v čl. 34 odst. 1 písm. a), doba 

ochrany stanovená v článku 34 se 

prodlouží o jeden rok pro každý další 

cílový druh v původní dokumentaci za 

předpokladu, že tato změna byla 

předložena nejméně tři roky před 

uplynutím doby ochrany stanovené v čl. 34 

odst. 1 písm. a). Informace o podání 

žádosti o prodloužení registrace se 

zpřístupní veřejnosti.  

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zkrátit ochranu technické dokumentace veterinárních 

léčivých přípravků, a umožnit tak přístup generických přípravků na trh a zlepšit dostupnost a 

snížit cenu (kontrola cen) veterinárních léčivých přípravků v EU. 
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7.3.2016 A8-0046/321 

Pozměňovací návrh  321 

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

za skupinu EFDDMerja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pokud je v souladu s článkem 65 

schválena změna, kterou se registrace 

rozšiřuje na další druhy, které nejsou 

uvedeny v čl. 34 odst. 1 písm. a), doba 

ochrany stanovená v článku 34 se 

prodlouží o čtyři roky. 

2. Pokud je veterinárnímu léčivému 

přípravku udělena první registrace pro 

více než jeden druh zvířat nebo pokud je 
v souladu s článkem 65 schválena změna, 

kterou se registrace rozšiřuje na další 

druhy, které nejsou uvedeny v čl. 34 odst. 1 

písm. a), doba ochrany stanovená 

v článku 34 se prodlouží o dva roky za 

předpokladu, že tato změna byla 

předložena nejméně tři roky před 

uplynutím doby ochrany stanovené 

v článku 34. Informace o podání žádosti o 

prodloužení registrace se zpřístupní 

veřejnosti.  

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zkrátit ochranu technické dokumentace veterinárních 

léčivých přípravků, a umožnit tak přístup generických přípravků na trh a zlepšit dostupnost a 

snížit cenu (kontrola cen) veterinárních léčivých přípravků v EU. 
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7.3.2016 A8-0046/322 

Pozměňovací návrh  322 

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

za skupinu EFDDMerja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Doba ochrany první registrace 

prodloužená o jakoukoli dodatečnou dobu 

ochrany z důvodu jakýchkoli změn nebo 

nových registrací patřících k téže registraci 

(dále jen „celková doba ochrany technické 

dokumentace“) nesmí přesáhnout 18 let.  

3. Doba ochrany první registrace 

prodloužená o jakoukoli dodatečnou dobu 

ochrany z důvodu jakýchkoli změn nebo 

nových registrací patřících k téže registraci 

(dále jen „celková doba ochrany technické 

dokumentace“) nesmí v případě přípravků 

uvedených v čl. 34 odst. 1 písm. a), b) a d) 
přesáhnout 14 let. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zkrátit ochranu technické dokumentace veterinárních 

léčivých přípravků, a umožnit tak přístup generických přípravků na trh a zlepšit dostupnost a 

snížit cenu (kontrola cen) veterinárních léčivých přípravků v EU. 
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7.3.2016 A8-0046/323 

Pozměňovací návrh  323 

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

za skupinu EFDD 

Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Čl. 108 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Osoby, které mají povolení vydávat 

veterinární léčivé přípravky v souladu s čl. 

107 odst. 1, mohou nabízet veterinární 

léčivé přípravky prostřednictvím služeb 

informační společnosti ve smyslu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
28

 

fyzickým nebo právnickým osobám 

usazeným v Unii pod podmínkou, že 

uvedené léčivé přípravky jsou v souladu s 

právními předpisy členského státu určení. 

1. Osoby, které mají povolení vydávat 

veterinární léčivé přípravky v souladu 

s čl. 107 odst. 1, mohou nabízet pouze 

veterinární léčivé přípravky, které 

nepodléhají veterinárnímu předpisu podle 

článku 29, prostřednictvím služeb 

informační společnosti ve smyslu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 

fyzickým nebo právnickým osobám 

usazeným v Unii pod podmínkou, že: 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je zakázat internetový prodej veterinárních léčivých přípravků, 

které z bezpečnostních a praktických důvodů podléhají veterinárnímu předpisu. 

 

 

 


