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7.3.2016 A8-0046/311 

Τροπολογία  311 

Françoise Grossetête 

εξ ονόματορ τηρ Ομάδαρ PPE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κτηνιατπικά φάπμακα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25 α) Πξέπεη λα δνζνύλ θίλεηξα γηα ηελ 

έξεπλα ζε αληηκηθξνβηαθά, όρη κόλν κέζω ηεο 

εκπνξηθήο πξνζηαζίαο θαηλνηόκωλ ελεξγώλ 

νπζηώλ, αιιά θαη κε ηελ πξνζηαζία ηωλ 

ζεκαληηθώλ επελδύζεωλ ζε δεδνκέλα πνπ 

παξάγνληαη γηα λα βειηηώλεηαη ή λα 

δηαηεξείηαη ζηελ αγνξά έλα πθηζηάκελν 

θηεληαηξηθό θάξκαθν. Σε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο, κόλν ε λέα δέζκε δεδνκέλωλ ζα 

επωθειείηαη από ηελ πεξίνδν πξνζηαζίαο θαη 

όρη ε ελεξγόο νπζία ή νπνηαδήπνηε ζπλαθή 

πξνϊόληα. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Τροπολογία  312 

Françoise Grossetête 

εξ ονόματορ τηρ Ομάδαρ PPE 

 

Έκθεση A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Κτηνιατπικά φάπμακα 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 34 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άξζξν 34 α 

 Πεξίνδνο πξνζηαζίαο γηα λέεο δέζκεο 

δεδνκέλωλ πνπ ζπλδένληαη κε πθηζηάκελα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα 

 1. Οπνηεζδήπνηε λέεο κειέηεο θαη δνθηκέο 

ππνβάιινληαη από αηηνύληα γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο ζηηο αξκόδηεο αξρέο ζρεηηθά κε 

έλα πθηζηάκελν θηεληαηξηθό θάξκαθν πνπ 

δελ θαιύπηεηαη πιένλ από θακία πεξίνδν 

πξνζηαζίαο, ηπγράλνπλ απηνηεινύο πεξηόδνπ 

πξνζηαζίαο δηάξθεηαο ηεζζάξωλ εηώλ, ππό 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη είλαη: 

 (α) απαξαίηεηεο γηα ηελ επέθηαζε ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο όζνλ αθνξά ηηο δνζνινγίεο, ηηο 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο ή ηηο νδνύο 

ρνξήγεζεο· 

 (β) απαξαίηεηεο γηα επαλεθηίκεζε πνπ 

δεηήζεθε από ηνλ Οξγαληζκό ή ηηο αξκόδηεο 

αξρέο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, εθηόο 

εάλ έρνπλ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο ωο 

επαθνινύζεζε ζε αλεζπρίεο 

θαξκαθνεπαγξύπλεζεο κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο ή εάλ έρνπλ δεηεζεί ωο 

πξνϋπόζεζε ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο ή ωο 

δέζκεπζε κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηε 

ζηηγκή ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. Κάζε 

πεξίνδνο πξνζηαζίαο είλαη αλεμάξηεηε από 

νπνηαδήπνηε άιιε ζπκπίπηεη ελδερνκέλωο 

ρξνληθά κε απηήλ, θαη επνκέλωο δελ δξα 
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ζωξεπηηθά. 

 2. Καλέλαο άιινο αηηώλ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο ηα 

απνηειέζκαηα ηωλ ελ ιόγω δνθηκώλ ή 

κειεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηόδνπ ηωλ ηεζζάξωλ εηώλ, ρωξίο γξαπηή 

άδεηα από ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο, ππό ηε κνξθή εγγξάθνπ 

πξόζβαζεο ζηηο δνθηκέο ή ηηο κειέηεο απηέο. 

Or. en 

 

 


