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8.3.2016 A8-0046/319 

Pakeitimas 319 

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

EFDD frakcijos vardu 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) 14 metų kitiems nei šio straipsnio 

1 dalies a ir c punktuose išvardytų rūšių 

gyvūnams skirtiems veterinariniams 

vaistams. 

d) 10 metų kitiems nei šio straipsnio 

1 dalies a ir c punktuose išvardytų rūšių 

gyvūnams skirtiems veterinariniams 

vaistams. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sutrumpinti veterinarinių vaistų techninių dokumentų apsaugos 

trukmę, kad generiniai vaistai galėtų patekti į rinką ir taip būtų padidintas vaistų 

prieinamumas ir gyvūnams skirtų vaistų įperkamumas (kainų kontrolė) Sąjungoje. 
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8.3.2016 A8-0046/320 

Pakeitimas 320 

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

EFDD frakcijos vardu 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Pagal 65 straipsnį tvirtinant rinkodaros 

leidimo sąlygų keitimą, kuriuo į rinkodaros 

leidimą įtraukiama kita 34 straipsnio 

1 dalies a punkte nurodyta gyvūnų rūšis, 

tame straipsnyje numatytas apsaugos 

laikotarpis pratęsiamas vieniems metams 

už kiekvieną papildomą tikslinę gyvūnų 

rūšį, jeigu paraiška keisti rinkodaros 

leidimo sąlygas pateikiama bent prieš 

trejus metus iki 34 straipsnio 1 dalies 

a punkte nustatyto apsaugos laikotarpio 

pabaigos. 

1. Daugiau nei vienai rūšiai išduodant 

pirmąjį rinkodaros leidimą arba pagal 65 

straipsnį tvirtinant rinkodaros leidimo 

sąlygų keitimą, kuriuo į rinkodaros leidimą 

įtraukiama kita 34 straipsnio 1 dalies a 

punkte nurodyta gyvūnų rūšis, 34 

straipsnyje numatytas apsaugos laikotarpis 

pratęsiamas vieniems metams už kiekvieną 

papildomą tikslinę gyvūnų rūšį pirminėje 

dokumentacijoje, jeigu paraiška keisti 

rinkodaros leidimo sąlygas pateikiama bent 

prieš trejus metus iki 34 straipsnio 1 dalies 

a punkte nustatyto apsaugos laikotarpio 

pabaigos. Informacija apie paraišką dėl 

rinkodaros leidimo sąlygų papildymo 

skelbiama viešai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sutrumpinti veterinarinių vaistų techninių dokumentų apsaugos 

trukmę, kad generiniai vaistai galėtų patekti į rinką ir taip būtų padidintas vaistų 

prieinamumas ir gyvūnams skirtų vaistų įperkamumas (kainų kontrolė) Sąjungoje. 
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8.3.2016 A8-0046/321 

Pakeitimas 321 

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

EFDD frakcijos vardu 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Pagal 65 straipsnį tvirtinant rinkodaros 

leidimo sąlygų keitimą, kuriuo į rinkodaros 

leidimą įtraukiama kita 34 straipsnio 

1 dalies a punkte nenurodyta gyvūnų rūšis, 

34 straipsnyje nustatytas apsaugos 

laikotarpis pratęsiamas ketveriems metams. 

2. Daugiau nei vienai rūšiai išduodant 

pirmąjį rinkodaros leidimą arba pagal 65 

straipsnį tvirtinant rinkodaros leidimo 

sąlygų keitimą, kuriuo į rinkodaros leidimą 

įtraukiama kita 34 straipsnio 1 dalies a 

punkte nenurodyta gyvūnų rūšis, 34 

straipsnyje nustatytas apsaugos laikotarpis 

pratęsiamas dvejiems metams, jeigu 

paraiška keisti rinkodaros leidimo sąlygas 

pateikiama bent prieš trejus metus iki 34 

straipsnyje nustatyto apsaugos laikotarpio 

pabaigos. Informacija apie paraišką dėl 

rinkodaros leidimo sąlygų papildymo 

skelbiama viešai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sutrumpinti veterinarinių vaistų techninių dokumentų apsaugos 

trukmę, kad generiniai vaistai galėtų patekti į rinką ir taip būtų padidintas vaistų 

prieinamumas ir gyvūnams skirtų vaistų įperkamumas (kainų kontrolė) Sąjungoje. 
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8.3.2016 A8-0046/322 

Pakeitimas 322 

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

EFDD frakcijos vardu 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pirmojo rinkodaros leidimo apsaugos 

laikotarpis, kuris dėl rinkodaros leidimo 

sąlygų keitimų ar naujų, tam pačiam 

rinkodaros leidimui priklausančių leidimų 

suteikimo pratęsiamas papildomais 

apsaugos laikotarpiais (toliau – bendras 

techninių dokumentų apsaugos laikotarpis), 

neviršija 18 metų. 

3. 34 straipsnio 1 dalies a, b ir d 

punktuose nurodytų vaistų pirmojo 

rinkodaros leidimo apsaugos laikotarpis, 

kuris dėl rinkodaros leidimo sąlygų keitimų 

ar naujų, tam pačiam rinkodaros leidimui 

priklausančių leidimų suteikimo 

pratęsiamas papildomais apsaugos 

laikotarpiais (toliau – bendras techninių 

dokumentų apsaugos laikotarpis), neviršija 

14 metų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sutrumpinti veterinarinių vaistų techninių dokumentų apsaugos 

trukmę, kad generiniai vaistai galėtų patekti į rinką ir taip būtų padidintas vaistų 

prieinamumas ir gyvūnams skirtų vaistų įperkamumas (kainų kontrolė) Sąjungoje. 
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8.3.2016 A8-0046/323 

Pakeitimas 323 

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

EFDD frakcijos vardu 

Merja Kyllönen 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinariniai vaistai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

108 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Asmenys, kuriems leidžiama tiekti 

veterinarinius vaistus pagal 107 straipsnio 

1 dalį, naudodamiesi informacinės 

visuomenės paslaugomis, kaip apibrėžta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

98/34/EB, gali siūlyti juos įsigyti 

Sąjungoje įsisteigusiems fiziniams arba 

juridiniams asmenims, jeigu tie vaistai 

atitinka paskirties valstybės narės teisės 

aktų reikalavimus. 

1. Asmenys, kuriems leidžiama tiekti 

veterinarinius vaistus pagal 107 straipsnio 

1 dalį, naudodamiesi informacinės 

visuomenės paslaugomis, kaip apibrėžta 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

98/34/EB, gali siūlyti įsigyti tik tuos 

veterinarinius vaistus, kuriems įsigyti 

nereikia pateikti veterinarinio recepto, 
kaip nurodyta 29 straipsnyje, Sąjungoje 

įsisteigusiems fiziniams arba juridiniams 

asmenims, jeigu: 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama saugumo ir praktiniais sumetimais uždrausti internete parduoti 

veterinarinius vaistus, kuriems įsigyti reikia pateikti veterinarinį receptą. 

 

 


