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Alteração  311 

Françoise Grossetête 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 25-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) A investigação deve ser 

incentivada, não só através da proteção 

comercial de substâncias ativas 

inovadoras, mas também da proteção dos 

investimentos importantes em dados 

produzidos para melhorar ou manter no 

mercado um medicamento antimicrobiano 

já existente. Em tais casos, apenas o novo 

pacote de dados poderá beneficiar do período 

de proteção e não a substância ativa ou os 

produtos associados. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Alteração  312 

Françoise Grossetête 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Medicamentos veterinários 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 34-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 34.º-A 

 Período de proteção dos novos dados 

relacionados com os medicamentos 

veterinários  

 1. Os novos estudos e ensaios apresentados 

pelo requerente às autoridades competentes 

tendo em vista uma autorização de introdução 

no mercado para um medicamento 

veterinário existente que já não se encontre 

abrangido por qualquer período de proteção 

beneficiam de um período de proteção não 

cumulativa de cinco anos, desde que sejam 

necessários: 

 a) para fins de prorrogação de uma 

autorização de introdução no mercado no que 

diz respeito às espécies, dosagens, formas 

farmacêuticas, vias de administração; 

 b) para uma reavaliação solicitada pela 

Agência ou pelas autoridades competentes, 

após a autorização, a menos que tenham sido 

solicitados pelas autoridades competentes a 

título de acompanhamento das preocupações 

em matéria de farmacovigilância 

pós-autorização, ou solicitados como um 

requisito de autorização ou como um 

compromisso pós-autorização assumido no 

momento da autorização. Cada período de 

proteção deve ser independente de quaisquer 

outros que possam funcionar em paralelo, 
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pelo que não devem ser cumulados 

 2. Os resultados dos ensaios ou estudos em 

causa não podem ser utilizados durante o 

período de quatro anos por outro requerente, 

a menos que este obtenha um consentimento 

por escrito do titular da autorização de 

introdução no mercado sob a forma de uma 

carta de acesso a esses ensaios ou estudos. 

Or. en 

 

 


