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7.3.2016 A8-0046/311 

Amendement  311 

Françoise Grossetête 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Het onderzoek dient te worden 

gestimuleerd, niet alleen middels de 

commerciële bescherming van innovatieve 

actieve stoffen, maar ook middels de 

bescherming van significante 

investeringen die worden gedaan om 

gegevens te genereren om een bestaand 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik te verbeteren of op de markt te 

houden. In dergelijke situaties zou alleen 

het nieuwe pakket gegevens van de 

periode van bescherming profiteren, en 

niet de actieve stof of daaraan gelieerde 

producten. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Amendement  312 

Françoise Grossetête 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 34 bis 

 Periode van bescherming van nieuwe 

pakketten gegevens betreffende bestaande 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik 

 1. Wanneer de aanvrager van een 

vergunning voor het in de handel brengen 

van een bestaand geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik waarvoor geen 

enkele gegevensbeschermingstermijn 

meer geldt bij de bevoegde instanties 

nieuwe studies en proeven verstrekt, geldt 

voor deze studies en proeven een niet-

cumulatieve beschermingstermijn van vier 

jaar, op voorwaarde dat ze: 

 (a) noodzakelijk zijn voor de uitbreiding 

van een vergunning voor het in de handel 

brengen wat betreft de dosering, 

farmaceutische vormen of 

toedieningswegen; 

 (b) noodzakelijk zijn voor een door het 

Bureau of de bevoegde instanties 

gevraagde herbeoordeling na de 

vergunningverlening, tenzij er door de 

bevoegde instanties om is gevraagd als 

follow-up van zorgen in het kader van de 

geneesmiddelenbewaking, of omdat er om 
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is gevraagd als voorwaarde voor 

vergunningverlening of omdat op het 

moment van de vergunningverlening is 

beloofd dat er om zou worden gevraagd. 

Elke gegevensbeschermingsperiode staat 

op zichzelf en eventueel naast elkaar 

bestaande gegevensbeschermingsperiodes 

kunnen niet worden gecumuleerd. 

 2. Geen enkele andere aanvrager mag 

deze proeven of studies voor commerciële 

doeleinden gebruiken tijdens deze periode 

van vier jaar, tenzij deze andere 

aanvrager schriftelijk toestemming heeft 

ontvangen van de houder van de 

vergunning voor het in de handel brengen 

in de vorm van een verklaring van 

toegang met betrekking tot deze proeven 

of studies. 

Or. en 

 

 


