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7.3.2016 A8-0046/311 

Ändringsförslag  311 

Françoise Grossetête 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 25a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) Forskning bör stimuleras, inte bara 

genom kommersiellt skydd för innovativa 

aktiva substanser utan även genom skydd av 

större investeringar i uppgifter som tagits 

fram för att förbättra ett befintligt 

veterinärmedicinskt läkemedel eller hålla 

kvar det på marknaden. I sådana fall skulle 

skyddsperioden gälla endast för det nya 

datapaketet och inte för den aktiva substansen 

eller för läkemedel med anknytning till den. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/312 

Ändringsförslag  312 

Françoise Grossetête 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 34a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 34a 

 Skyddsperiod för nya datapaket avseende 

befintliga veterinärmedicinska läkemedel 

 1. Om den som ansöker om godkännande för 

försäljning tillställer de behöriga 

myndigheterna nya studier och prövningar 

för ett befintligt veterinärmedicinskt 

läkemedel som inte längre omfattas av någon 

skyddsperiod ska dessa studier och 

prövningar ha en fristående skyddsperiod på 

fyra år, under förutsättning att de är 

 a) nödvändiga för att förlänga ett 

godkännande för försäljning när det gäller 

doseringar, läkemedelsformer eller 

administreringsvägar, eller 

 b) nödvändiga för en omprövning på begäran 

av läkemedelsmyndigheten eller de behöriga 

myndigheterna efter godkännandet, såvida de 

inte begärts av de behöriga myndigheterna 

som uppföljning av betänkligheter i fråga om 

säkerhetsövervakningen av läkemedlet efter 

godkännandet eller begärts som ett villkor för 

godkännande eller som ett åtagande för 

perioden efter godkännandet i samband med 

godkännandet. Varje skyddsperiod ska vara 

oberoende av alla andra eventuella 

skyddsperioder som löper samtidigt och ska 

därför inte ackumuleras. 

 2. Ingen annan sökande får använda 

resultaten av dessa prövningar eller studier i 

kommersiellt syfte under fyraårsperioden 
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utan skriftligt medgivande från innehavaren 

av godkännandet för försäljning i form av ett 

tillstånd om tillgång till dessa prövningar eller 

studier. 

Or. en 

 

 


