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Betænkning A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

om veterinærlægemidler 

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

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) 14 år for veterinærlægemidler til andre 

dyrearter end de i stk. 1, litra a) og c), 

anførte. 

d) 10 år for veterinærlægemidler til andre 

dyrearter end de i stk. 1, litra a) og c), 

anførte. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tilsigter at forkorte varigheden af beskyttelsen af den tekniske 

dokumentation for veterinærlægemidler for at gøre det muligt at markedsføre generiske 

produkter og dermed forbedre forekomsten af medicin og mindske prisen på 

veterinærlægemidler i EU (priskontrol). 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

8.3.2016 A8-0046/320 

Ændringsforslag  320 

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

for EFDD-Gruppen 

Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

om veterinærlægemidler 

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

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Godkendes en ændring i 

overensstemmelse med artikel 65, således 

at markedsføringstilladelsen udvides til 

også at omfatte en anden af de arter, der er 

opført i artikel 34, stk. 1, litra a), forlænges 

den i nævnte artikel fastlagte 

beskyttelsesperiode med et år for hver 

yderligere målart, forudsat at ændringen er 

forelagt mindst tre år før udløbet af den i 

artikel 34, stk. 1, litra a), fastlagte 

beskyttelsesperiode.  

1. Hvis den første 

markedsføringstilladelse gives for mere 

end én art eller hvis en ændring 

godkendes i overensstemmelse med artikel 

65, således at markedsføringstilladelsen 

udvides til også at omfatte en anden af de 

arter, der er opført i artikel 34, stk. 1, litra 

a), forlænges den i artikel 34 fastlagte 

beskyttelsesperiode med et år for hver 

yderligere målart i det oprindelige dossier, 

forudsat at ændringen er forelagt mindst tre 

år før udløbet af den i artikel 34, stk. 1, 

litra a), fastlagte beskyttelsesperiode. 

Oplysningerne om ansøgning om 

forlængelse af markedsføringstilladelsen 

skal gøres offentligt tilgængelig.  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tilsigter at forkorte varigheden af beskyttelsen af den tekniske 

dokumentation for veterinærlægemidler for at gøre det muligt at markedsføre generiske 

produkter og dermed forbedre forekomsten af medicin og mindske prisen på 

veterinærlægemidler i EU (priskontrol). 
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Betænkning A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

om veterinærlægemidler 

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

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Godkendes ændringen i 

overensstemmelse med artikel 65, således 

at markedsføringstilladelsen udvides til 

også at omfatte en anden art, som ikke er 

opført i artikel 34, stk. 1, litra a), forlænges 

den i artikel 34 fastlagte 

beskyttelsesperiode med fire år. 

2. Hvis den første 

markedsføringstilladelse gives for mere 

end én art eller hvis en ændring 

godkendes i overensstemmelse med artikel 

65, således at markedsføringstilladelsen 

udvides til også at omfatte en anden af de 

arter, der er opført i artikel 34, stk. 1, litra 

a), forlænges den i nævnte artikel fastlagte 

beskyttelsesperiode med to år, forudsat at 

ændringen er forelagt mindst tre år før 

udløbet af den i artikel 34, stk. 2, litra a), 

fastlagte beskyttelsesperiode. 

Oplysningerne om ansøgning om 

forlængelse af markedsføringstilladelsen 

skal gøres offentligt tilgængelig.  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tilsigter at forkorte varigheden af beskyttelsen af den tekniske 

dokumentation for veterinærlægemidler for at gøre det muligt at markedsføre generiske 

produkter og dermed forbedre forekomsten af medicin og mindske prisen på 

veterinærlægemidler i EU (priskontrol). 
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Betænkning A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

om veterinærlægemidler 

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

Forslag til forordning 

Artikel 35 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Beskyttelsesperioden for den første 

markedsføringstilladelse, forlænget med 

eventuelle yderligere beskyttelsesperioder 

på grund af ændringer eller nye tilladelser, 

som er knyttet til samme 

markedsføringstilladelse ("den samlede 

beskyttelsesperiode for den tekniske 

dokumentation" ), må ikke overstige 18 år.  

3. Beskyttelsesperioden for den første 

markedsføringstilladelse, forlænget med 

eventuelle yderligere beskyttelsesperioder 

på grund af ændringer eller nye tilladelser, 

som er knyttet til samme 

markedsføringstilladelse (" den samlede 

beskyttelsesperiode for den tekniske 

dokumentation " ), må ikke overstige 14 år 

for de i artikel 34, stk. 1, litra a, b og d, 

omhandlede produkter.. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tilsigter at forkorte varigheden af beskyttelsen af den tekniske 

dokumentation for veterinærlægemidler for at gøre det muligt at markedsføre generiske 

produkter og dermed forbedre forekomsten af medicin og mindske prisen på 

veterinærlægemidler i EU (priskontrol). 
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Betænkning A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

om veterinærlægemidler 

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

Forslag til forordning 

Artikel 108 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Personer, der i overensstemmelse med 

artikel 107, stk. 1, har tilladelse til at 

foretage detailsalg af veterinærlægemidler, 

kan tilbyde veterinærlægemidler gennem 

informationssamfundstjenester som 

omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 98/34/EF
28

 til fysiske eller 

juridiske personer, der er etableret i 

Unionen, på betingelse af, at disse 

lægemidler er i overensstemmelse med 

lovgivningen i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

1. Personer, der i overensstemmelse med 

artikel 107, stk. 1, har tilladelse til at 

foretage detailsalg af veterinærlægemidler, 

kan kun tilbyde ikke-receptpligtige 

veterinærlægemidler, jf. artikel 29, gennem 

informationssamfundstjenester som 

omhandlet i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 98/34/EF til fysiske eller 

juridiske personer, der er etableret i 

Unionen, på betingelse af:  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget tilsigter at forbyde online-salg af receptpligtige veterinærlægemidler af 

sikkerhedsmæssige og praktiske hensyn. 

 

 


