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7.3.2016 A8-0046/311 

Pozměňovací návrh  311 

Françoise Grossetête 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Měl by být podporován výzkum, a to 

nejen prostřednictvím komerční ochrany 

inovativních účinných látek, ale také 

prostřednictvím ochrany významných investic 

do údajů získávaných za účelem zlepšení již 

existujícího veterinárního léčivého přípravku 

nebo jeho zachování na trhu. V takových 

případech by se ochranná lhůta vztahovala 

pouze na balíček nových údajů, a nikoli na 

aktivní látku či jiné související přípravky. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Pozměňovací návrh  312 

Françoise Grossetête 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinární léčivé přípravky 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 34a 

 Doba ochrany balíčků nových údajů 

týkajících se stávajících veterinárních 

léčivých přípravků 

 1. Pokud žadatel o registraci předloží 

příslušným orgánům nové studie a hodnocení 

ke stávajícímu veterinárnímu léčivému 

přípravku, na nějž se již nevztahuje žádná 

doba ochrany údajů, platí pro tyto studie a 

hodnocení samostatná doba ochrany v délce 

čtyř let, pokud jsou: 

 a) nezbytné pro prodloužení registrace, pokud 

jde o dávkování, lékové formy či cesty podání; 

 b) nezbytné pro přehodnocení, které si vyžádá 

agentura nebo příslušné orgány po registraci, 

jestliže o ně příslušné orgány již nepožádaly 

v rámci opatření přijatých v reakci na 

farmakovigilanční obavy po registraci, nebo 

které je vyžádáno jako podmínka registrace 

nebo jako závazek pro období po registraci 

učiněný v okamžiku registrace. Každá doba 

ochrany je nezávislá na ostatních dobách 

ochrany, které mohou běžet současně, a není 

tudíž kumulativní. 

 2. Jiní žadatelé nesmí během tohoto čtyřletého 

období použít výsledky uvedených hodnocení 

nebo studií ke komerčním účelům bez 

písemného souhlasu držitele rozhodnutí o 

registraci ve formě povolení k přístupu k 
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těmto hodnocením nebo studiím. 

Or. en 

 

 


