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7.3.2016 A8-0046/311 

Pozmeňujúci návrh  311 

Françoise Grossetête 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (25a) Výskum by sa mal zintenzívniť, a to 

nielen prostredníctvom komerčnej ochrany 

inovatívnych aktívnych látok, ale aj 

prostredníctvom ochrany významných 

investícií do údajov získaných s cieľom 

zlepšiť alebo udržať na trhu existujúci 

veterinárny liek. V takom prípade by 

sa ochranná lehota týkala iba nového balíka 

údajov, nie aktívnej látky alebo súvisiacich 

liekov. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Pozmeňujúci návrh  312 

Françoise Grossetête 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 34 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 34a 

 Ochranné obdobie týkajúce sa nových balíkov 

údajov súvisiacich s existujúcimi 

veterinárnymi liekmi 

 1. Ak žiadateľ o povolenie na uvedenie na trh 

predloží príslušnému orgánu nové štúdie 

a nové skúšky k existujúcemu veterinárnemu 

lieku, na ktorý sa už nevzťahuje obdobie 

ochrany údajov, sú tieto štúdie a skúšky 

chránené samostatným ochranným obdobím 

v trvaní štyroch rokov, ak sú: 

 (a) potrebné pre rozšírenie povolenia na 

uvedenie na trh, pokiaľ ide o silu, liekovú 

formu alebo cestu podania, alebo 

 (b) potrebné na opätovné posúdenie 

po udelení povolenia agentúrou alebo 

príslušným orgánom, pokiaľ o ne požiadali 

príslušné orgány v reakcii na problémy v 

súvislosti s farmakovigilanciou po udelení 

povolenia, alebo ak sa vyžadujú ako 

podmienka povolenia alebo záväzok 

po udelení povolenia v čase udelenia 

povolenia. Každé obdobie ochrany bude 

prebiehať nezávisle od akýchkoľvek iných 

období, ktoré môžu prebiehať súbežne, 

a preto ich nemožno spájať. 

 2. Počas obdobia štyroch rokov nesmie 

výsledky týchto skúšok alebo štúdií využiť 

na komerčné účely  žiadny iný žiadateľ, 
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pokiaľ nezískal písomný súhlas od držiteľa 

povolenia na uvedenie na trh vo forme 

písomného povolenia na prístup k týmto 

skúškam alebo štúdiám. 

Or. en 

 

 


