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Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Prodotti mediċinali veterinarji 

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

Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt d 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) 14-il sena għall-prodotti mediċinali 

veterinarji għal speċijiet ta’ annimali 

minbarra dawk elenkati fil-paragrafu 1(a) u 

(c). 

(d) 10 snin għall-prodotti mediċinali 

veterinarji għal speċijiet ta’ annimali 

minbarra dawk elenkati fil-paragrafu 1(a) u 

(c). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan ta’ din l-emenda hu li jitnaqqas il-perjodu ta’ protezzjoni tad-dokumentazzjoni 

teknika ta’ mediċini veterinarji biex jitħalla aċċess fis-suq għall-mediċini ġeneriċi u b’hekk 

titjieb id-disponibbiltà tal-mediċini u l-affordabbiltà (il-kontroll tal-prezzijiet) tal-mediċini 

tal-annimali fl-UE. 
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Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Prodotti mediċinali veterinarji 

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

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta varjazzjoni tkun ipprovduta skont 

l-Artikolu 65 li testendi l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni għal speċi oħra 

elenkata fl-Artikolu 34(1)(a), il-perjodu ta’ 

protezzjoni pprovdut f’dak l-Artikolu  

għandu jittawwal b’sena (1) għal kull speċi 

oħra fil-mira, diment li dik il-varjazzjoni 

ġiet imressqa mill-inqas tliet (3) snin qabel 

ma jiskadi l-perjodu ta’ protezzjoni stipulat 

fl-Artikolu 34(1)(a).  

1. Meta tingħata l-ewwel awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni għal aktar 

minn speċi waħda jew tkun approvata 

varjazzjoni skont l-Artikolu 65, li testendi 

l-awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni għal speċi oħra 

elenkata fl-Artikolu 34(1)(a), il-perjodu ta’ 

protezzjoni pprovdut fl-Artikolu 34 għandu 

jittawwal b’sena (1) għal kull speċi oħra 

fil-mira fid-dossiers oriġinali, dment li dik 

il-varjazzjoni tkun tressqet mill-inqas tliet 

(3) snin qabel ma jiskadi l-perjodu ta’ 

protezzjoni stipulat fl-Artikolu 34(1)(a). L-

informazzjoni dwar it-talba għall-

estensjoni tal-awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni għandha tkun 

disponibbli pubblikament.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan ta’ din l-emenda hu li jitnaqqas il-perjodu ta’ protezzjoni tad-dokumentazzjoni 

teknika ta’ mediċini veterinarji biex jitħalla aċċess fis-suq għall-mediċini ġeneriċi u b’hekk 

titjieb id-disponibbiltà tal-mediċini u l-affordabbiltà (il-kontroll tal-prezzijiet) tal-mediċini 

tal-annimali fl-UE. 
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Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Prodotti mediċinali veterinarji 

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

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta varjazzjoni tkun approvata skont l-

Artikolu 65 u testendi l-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni għal speċi oħra 

mhux elenkata fl-Artikolu 34(1)(a), il-

perjodu ta’ protezzjoni pprovdut fl-

Artikolu 34 għandu jittawwal b'erba' (4) 

snin. 

2. Meta tingħata l-ewwel awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni għal aktar 

minn speċi waħda jew tkun approvata 

varjazzjoni skont l-Artikolu 65, li testendi 

l-awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni għal speċi oħra 

elenkata fl-Artikolu 34(1)(a), il-perjodu ta’ 

protezzjoni pprovdut fl-Artikolu 34 għandu 

jittawwal b’sentejn (2), dment li dik il-

varjazzjoni tkun tressqet mill-inqas tliet 
(3) snin qabel ma jiskadi l-perjodu ta’ 

protezzjoni stipulat fl-Artikolu 34. L-

informazzjoni dwar it-talba għall-

estensjoni tal-awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni għandha tkun 

disponibbli pubblikament.  

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan ta’ din l-emenda hu li jitnaqqas il-perjodu ta’ protezzjoni tad-dokumentazzjoni 

teknika ta’ mediċini veterinarji biex jitħalla aċċess fis-suq għall-mediċini ġeneriċi u b’hekk 

titjieb id-disponibbiltà tal-mediċini u l-affordabbiltà (il-kontroll tal-prezzijiet) tal-mediċini 

tal-annimali fl-UE. 
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Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Prodotti mediċinali veterinarji 

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

Proposta għal regolament 

Artikolu 35 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-perjodu ta’ protezzjoni tal-ewwel 

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni mtawwal bi 

kwalunkwe perjodu addizzjonali ta’ 

protezzjoni minħabba kwalunkwe 

varjazzjoni jew awtorizzazzjonijiet ġodda 

li jappartjenu għall-istess awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni (‘perjodu 

globali ta’ protezzjoni tad-

dokumentazzjoni teknika') m’għandux 

jaqbeż it-18-il sena.  

3. Il-perjodu ta’ protezzjoni tal-ewwel 

awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni mtawwal bi 

kwalunkwe perjodu addizzjonali ta’ 

protezzjoni minħabba kwalunkwe 

varjazzjoni jew awtorizzazzjonijiet ġodda 

li jappartjenu għall-istess awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni (‘perjodu 

globali ta’ protezzjoni tad-

dokumentazzjoni teknika’) m’għandux 

jaqbeż l-14-il sena għall-prodotti 

msemmija fl-Artikolu 34(1)(a), (b) u (d). 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan ta’ din l-emenda hu li jitnaqqas il-perjodu ta’ protezzjoni tad-dokumentazzjoni 

teknika ta’ mediċini veterinarji biex jitħalla aċċess fis-suq għall-mediċini ġeneriċi u b’hekk 

titjieb id-disponibbiltà tal-mediċini u l-affordabbiltà (il-kontroll tal-prezzijiet) tal-mediċini 

tal-annimali fl-UE. 
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Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Prodotti mediċinali veterinarji 

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

Proposta għal regolament 

Artikolu 108 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Persuni awtorizzati sabiex jipprovdu 

prodotti mediċinali veterinarji skont l-

Artikolu 107(1) jistgħu joffru prodotti 

mediċinali veterinarji permezz ta' servizzi 

tas-soċjetà tal-informazzjoni fis-senstad-

Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill
28

 lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi 

stabbiliti fl-Unjoni bil-kundizzjoni li  dawk 

il-prodotti mediċinali jikkonformaw mal-

leġislazzjoni tal-Istat Membru tad-

destinazzjoni. 

1. Persuni awtorizzati sabiex jipprovdu 

prodotti mediċinali veterinarji skont l-

Artikolu 107(1) jistgħu joffru biss prodotti 

mediċinali veterinarji li mhumiex soġġetti 

għal riċetta veterinarja kif imsemmija fl-

Artikolu 29 permezz ta' servizzi tas-soċjetà 

tal-informazzjoni fis-sens tad-

Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi 

stabbiliti fl-Unjoni bil-kundizzjoni li: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-għan ta’ din l-emenda hu li tipprojbixxi l-bejgħ fuq l-internet ta’ mediċini veterinarji 

soġġetti għal riċetta veterinarja għal raġunijiet prattiċi u ta’ sikurezza. 

 

 


