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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (25a) Ir-riċerka għandha tiġi inċentivata, 

mhux biss permezz tal-protezzjoni 

kummerċjali ta' sustanzi attivi innovattivi, 

iżda wkoll permezz tal-protezzjoni ta’ 

investimenti sinifikanti fid-dejta ġġenerata 

sabiex jittejjeb jew jinżamm fis-suq prodott 

mediċinali veterinarju eżistenti. F’każijiet 

bħal dawn, huwa biss il-pakkett ta' dejta 

ġdida li jibbenefika mill-perjodu ta’ 

protezzjoni u mhux is-sustanza attiva jew 

kwalunkwe prodott assoċjat. 

Or. en 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 34a 

 Perjodu ta’ protezzjoni tal-pakketti ta' dejta 

ġodda relatati ma’ prodotti mediċinali 

veterinarji eżistenti 

 1. L-istudji u l-provi ġodda kollha, 

ippreżentati mill-applikant għall-

awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 

lill-awtoritajiet kompetenti għal prodott 

mediċinali veterinarju eżistenti li ma jkunx 

għadu kopert minn kwalunkwe perjodu ta’ 

protezzjoni, għandhom jibbenefikaw minn 

perjodu ta’ protezzjoni awtonomu ta’ erba’ 

snin, sakemm dawn ikunu: 

 (a) meħtieġa biex tiġi estiża awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni fir-rigward tad-

dożaġġ, il-forom farmaċewtiċi, jew il-mod ta’ 

kif jingħata l-prodott; 

 (b) meħtieġa għal evalwazzjoni mill-ġdid 

mitluba mill-Aġenzija jew mill-awtoritajiet 

kompetenti wara l-awtorizzazzjoni, sakemm 

dawn ma jkunux intalbu mill-awtoritajiet 

kompetenti bħala segwitu għal 

preokkupazzjonijiet marbuta 

farmakoviġilanza wara l-awtorizzazzjoni, jew 

intalbu bħala kundizzjoni tal-awtorizzazzjoni 

jew bħala impenn wara l-awtorizzazzjoni fil-

ħin tal-awtorizzazzjoni. Kull perjodu ta’ 

protezzjoni għandu jopera indipendentement 

minn kwalunkwe perjodu ieħor li jopera fl-

istess ħin u għalhekk il-perjodi ma 
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għandhomx jiġu akkumulati. 

 2. L-ebda applikant ieħor ma jista' juża dawn 

il-provi jew studji għal skopijiet kummerċjali 

matul il-perjodu ta’ erba' snin mingħajr il-

kunsens bil-miktub tad-detentur tal-

awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 

fil-forma ta' ittra ta' aċċess fir-rigward ta' 

dawk il-provi jew studji. 

Or. en 

 

 


