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7.3.2016 A8-0046/311 

Poprawka  311 

Françoise Grossetête 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Do badań należy zachęcać nie tylko 

poprzez ochronę własności handlowej w 

odniesieniu do nowatorskich substancji 

czynnych, lecz także poprzez ochronę 

znacznych inwestycji w generowanie danych 

w celu udoskonalenia lub utrzymania na 

rynku istniejących weterynaryjnych 

produktów leczniczych. W takich przypadkach 

okres ochronny przysługiwałby jedynie 

nowym pakietom danych, a nie substancji 

czynnej lub jakimkolwiek produktom 

pochodnym. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Poprawka  312 

Françoise Grossetête 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 34a 

 Okres ochrony nowych pakietów danych 

związanych z istniejącymi weterynaryjnymi 

produktami leczniczymi 

 1. Gdy posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 

do obrotu dostarczy Agencji lub właściwym 

organom nowe próby i badania dotyczące 

istniejącego weterynaryjnego produktu 

leczniczego nieobjętego już żadnym okresem 

ochrony danych, te próby i badania są objęte 

czteroletnim niekumulowanym okresem 

ochronnym, pod warunkiem że są one: 

 a) konieczne, aby rozszerzyć pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu o dawkowanie, 

postaci farmaceutyczne lub drogi podania; 

 b) konieczne do przeprowadzenia wymaganej 

przez Agencję lub właściwe organy ponownej 

oceny po wydaniu pozwolenia, chyba że są 

one wymagane przez właściwe organy jako 

uzupełnienie w związku z obawami z punktu 

widzenia nadzoru nad bezpieczeństwem 

farmakoterapii po wydaniu pozwolenia, jako 

warunek wydania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu lub wynikają ze 

zobowiązania podjętego przy wydawaniu 

pozwolenia. Każdy okres ochrony trwa 

niezależnie od jakiegokolwiek innego, który 

może trwać równocześnie, a zatem nie 

podlega kumulowaniu. 
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 2. Żaden inny wnioskodawca nie może 

wykorzystywać wyników tych prób lub badań 

do celów handlowych przez okres czterech lat, 

chyba że wnioskodawca ten otrzyma od 

posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 

obrotu pisemną zgodę w formie upoważnienia 

do uzyskania dostępu do tych prób i badań. 

Or. en 

 

 


