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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (25a) spodbujati je treba raziskave, in sicer ne 

zgolj s komercialno zaščito inovativnih 

zdravilnih učinkovin, temveč tudi z varstvom 

pomembnejših naložb v podatke, pridobljene 

za izboljšanje obstoječega zdravila za uporabo 

v veterinarski medicini ali njegovo ohranitev 

na trgu. Obdobje varstva bi v teh primerih 

veljalo samo za nove svežnje podatkov, ne pa 

za zdravilne učinkovine ali z njimi povezana 

zdravila. 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Article 34a 

 Obdobje varstva za nove svežnje podatkov, 

povezane z obstoječim zdravilom za uporabo v 

veterinarski medicini 

 1. Za nove študije in preizkuse, ki jih 

predlagatelj za pridobitev dovoljenja za 

promet predloži pristojnim organom za 

obstoječe zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini, za katerega obdobje varstva več ne 

velja, velja štiriletno samostojno obdobje 

varstva, če: 

 (a) so potrebne za podaljšanje dovoljenja za 

promet v zvezi z odmerki, farmacevtskimi 

oblikami ali potmi aplikacije; 

 (b) so potrebne za ponovno oceno, za katero 

zaprosi Agencija ali pristojni organ po 

odobritvi, razen kadar zanje zaprosijo 

pristojni organi v okviru nadaljnih ukrepov k 

vprašanjem farmakovigilance po odobritvi ali 

kot pogoj za odobritev ali kot obveznost po 

odobritvi v času odobritve. Vsako obdobje 

varstva poteka neodvisno od drugih, ki bi 

lahko potekala hkrati, zato se jih ne sešteva. 

 2. V tem štiriletnem obdobju drugi 

predlagatelji ne smejo uporabljati teh študij 

ali poizkusov v komercialne namene brez 

pisne privolitve imetnika dovoljenja za promet 

v obliki izjave o dostopnosti podatkov v zvezi s 

preizkusi ali študijami. 



 

AM\1088844SL.doc  PE579.757v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Or. en 

 

 


