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7.3.2016 A8-0046/311 

Grozījums Nr.  311 

Françoise Grossetête 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

25.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (25.a) Vajadzētu stimulēt pētniecību, šajā 

nolūkā ne vien garantējot inovatīvu aktīvo 

vielu komerciālu aizsardzību, bet arī 

aizsargājot nozīmīgos ieguldījumus datos, kas 

iegūti, lai uzlabotu esošās veterinārās zāles 

vai lai paturētu tās tirdzniecībā. Šādos 

gadījumos aizsardzības periods būtu 

nodrošināts tikai jauno datu kopumam, nevis 

aktīvajai vielai vai ar to saistītajām zālēm. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Grozījums Nr.  312 

Françoise Grossetête 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

34.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 34.a pants 

 Aizsardzības periods jaunu datu paketēm, kas 

attiecas uz esošām veterinārām zālēm 

 1. Uz jebkādiem jauniem pētījumiem un 

izmēģinājumiem, ko tirdzniecības atļaujas 

pieteikuma iesniedzējs iesniedz 

kompetentajām iestādēm attiecībā uz esošām 

veterinārām zālēm, uz kurām vairs neattiecas 

aizsardzības periods, attiecina atsevišķu 

četrus gadus ilgu aizsardzības periodu ar 

nosacījumu, ka minētie pētījumi un 

izmēģinājumi: 

 a) ir vajadzīgi tirdzniecības atļaujas 

pagarināšanai attiecībā uz devām, zāļu 

formām vai ievadīšanas ceļiem; 

 b) ir vajadzīgi atkārtotai izvērtēšanai pēc 

atļaujas piešķiršanas, ko pieprasījusi 

Aģentūra vai kompetentās iestādes, izņemot 

gadījumus, kad tos ir pieprasījušas 

kompetentās iestādes saistībā ar 

farmokovigilances problēmām pēc atļaujas 

izsniegšanas, vai to veikšana ir 

priekšnoteikums atļaujas saņemšanai, vai 

atļaujas izsniegšanas laikā tos uzdots veikts 

pēc atļaujas saņemšanas. Katrs aizsardzības 

periods ir atsevišķs un nav saistīts ne ar vienu 

citu, kas var būt spēkā tajā pašā laikā, un līdz 

ar to šādus periodus nevar uzkrāt. 

 2. Minētajā četru gadu laikā bez tirdzniecības 
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atļaujas rakstiskas piekrišanas, ar ko piešķir 

piekļuves pilnvaras šiem izmēģinājumiem vai 

pētījumiem, neviens cits pieteikuma 

iesniedzējs nedrīkst izmantot minēto 

izmēģinājumu vai pētījumu rezultātus 

komerciālos nolūkos. 

Or. en 

 

 


