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Pozměňovací návrh 4
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V zájmu veřejného zdraví, právní 
jednotnosti a předvídatelnosti pro 
hospodářské subjekty by změny všech typů
registrací měly podléhat harmonizovaným 
pravidlům.

(6) V zájmu veřejného zdraví, právní 
jednotnosti a předvídatelnosti pro 
hospodářské subjekty by změny registrací, 
s výjimkou výhradně vnitrostátních
registrací podle článku 10a směrnice 
2001/83/ES, měly podléhat 
harmonizovaným pravidlům.

Or. en

Odůvodnění

Nový režim změn by měl být používán úměrně. Návrh se proto již nevztahuje na homeopatické 
léky a tradiční léky na bázi rostlin. Výjimka by měla být rozšířena na humánní léčiva, jež byla 
vnitrostátně povolena na základě bibliografické citace podle článku 10a směrnice 2001/83/ES 
s podmínkou, že se pro tato léčiva nepoužívá evropský registrační postup (decentralizovaný 
postup nebo postup vzájemného uznávání) a zůstávají výhradně na vnitrostátním trhu.

Pozměňovací návrh 5
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Z důvodů proporcionality a v případě 
registrací, jež nejsou uděleny na základě 
centralizovaného registračního řízení, 
postupem vzájemného uznávaní nebo 
decentralizovaným postupem (tzv. 
výhradně vnitrostátním registračním 
řízením) by se měla harmonizovaná 
pravidla pro poregistrační změny 
registrací léčivých přípravků použít pouze 
u léčivých přípravků, jež jsou povoleny po 
datu, kdy tato směrnice musí být 
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provedena do vnitrostátního práva 
členských států. Je to nezbytné pro 
ochranu farmaceutických společností 
s vysokým počtem výhradně vnitrostátních 
registrací, mnohé z nichž jsou malé 
a střední podniky, před dodatečnými 
výdaji a dalším zatížením předpisy 
vniklým změnou zavedeného 
vnitrostátního registračního rámce 
v dotčeném členském státě na evropský 
rámec. Tato směrnice by však neměla 
členským státům bránit v rozšiřování 
harmonizovaných pravidel pro 
poregistrační změny na podmínky 
registrací léčivých přípravků, jež mají 
výhradně vnitrostátní registraci a byly 
schváleny před datem, kdy směrnice musí 
být provedena do vnitrostátního práva 
členských států na dobrovolném základě. 

Or. en

Odůvodnění

  Výhradně vnitrostátní registrace vlastní především střední a malé podniky .

 Vysoké náklady a dodatečná regulační zátěž vzniklé změnou stávajícího vnitrostátního 
režimu na evropský rámec postihnou především malé a střední podniky.

 Je to v rozporu s politickým záměrem Komise, který podporuje také Parlament, tj. „mysli 
nejdříve v malém“.

 Z důvodu proporcionality by se měl evropský režim změn použít povinně pouze na 
výhradně vnitrostátní registrace udělené po datu, kdy se použije tato směrnice, u registrací 
udělených před tímto datem by členské státy měly mít na výběr.

 Střední a malé podniky tak lépe ušetří finanční a lidské zdroje.

Pozměňovací návrh 6
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1– bod 1
Směrnice 2001/82/ES.
Čl.10 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 10 odst. 3 se nahrazují 
tímto:

vypouští se

“3. Odchylně od článku 11 vypracuje 
Komise seznam látek, které jsou nezbytné 
pro léčbu koňovitých a pro které je 
ochranná lhůta odpovídající kontrolním 
mechanismům stanoveným 
v rozhodnutích Komise 93/623/EHS 
a 2000/68/ES nejméně šest měsíců.
Toto opatření, jehož účelem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, musí být 
přijato regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 89 odst. 2a.“

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy( 6–16) jsou čistě právní povahy a jejich cílem je pouze uvést směrnici 
2001/82/ES do souladu s novým postupem projednávání ve výborech (regulativní postup 
s kontrolou). Nesouvisí přímo s předmětem tohoto návrhu, tj. se změnami registrací. Navíc 
jsou tyto pozměňovací návrhy součástí souhrnného návrhu Komise (KOM(2008)7 –
2008/0032 (COD), a jsou proto nadbytečné. Z tohoto důvodu je vhodnější je vypustit.

Pozměňovací návrh 7
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2001/82/ES.
Čl. 11 – odst.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V čl. 11 odst. 2 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Tyto zvláštní ochranné lhůty však může 
Komise měnit. Uvedená opatření, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice, budou přijata 
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regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 89 odst. 2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2001/82/ES.
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V čl. 13 odst. 1 se čtvrtý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Desetiletá lhůta uvedená v druhém 
pododstavci se však prodlouží na třináct 
let, jde-li o veterinární léčivé přípravky 
pro ryby nebo včely nebo další druhy 
zvířat stanovené Komisí.
Uvedené opatření, jehož účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, musí být 
přijato regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 89 odst. 2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2001/82/ES.
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V čl. 17 odst. 1 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Na základě nových vědeckých poznatků 



AM\735351CS.doc 7/20 PE409.694v01-00

CS

může Komise upravit písmena b) a c) 
v prvním pododstavci. Uvedená opatření, 
jejichž účelem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice, budou 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 89 odst. 2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/82/ES.
Čl. 50 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V článku 50a se odstavec 2 se 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„2. Komise přijme veškeré změny 
potřebné pro přizpůsobení odstavce 1 
s ohledem na vědecký a technický pokrok.
Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 
2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/82/ES.
Článek 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V článku 51 se první pododstavec vypouští se
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nahrazuje tímto:
„Zásady a pokyny pro správnou výrobní 
praxi pro veterinární léčivé přípravky 
podle čl. 50 písm. f) přijme Komise 
formou směrnice určené členským státům. 
Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 89 odst. 2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/82/ES.
Čl. 67 – písm. a a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V čl. 67 se písmeno aa) nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„aa) veterinární léčivé přípravky pro 
zvířata, která jsou určena k produkci 
potravin.
Členské státy však mohou udělit výjimky 
z tohoto požadavku v souladu s kritérii 
stanovenými Komisí. Stanovení 
uvedených kritérií, která jsou opatřením, 
jehož účelem je změna jiných než 
podstatných prvků této směrnice jejím 
doplněním, bude přijato regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 
2a.
Členské státy mohou nadále používat 
vnitrostátní předpisy až do:
- dne použitelnosti rozhodnutí přijatého 
v souladu s prvním pododstavcem, nebo
- dne 1. ledna 2007, pokud takové 
rozhodnutí nebylo přijato do 31. prosince 
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2006;“

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2001/82/ES.
Čl. 68 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ustanovení čl. 68 odst. 3 se nahrazují 
tímto:

vypouští se

“3. Komise přijme veškeré změny 
v seznamu látek uvedených v odstavci 1.
Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, budou přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 
2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2001/82/ES.
Čl. 75 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Ustanovení čl. 75 odst. 6 se nahrazují 
tímto:

vypouští se

“6. Komise může změnit odstavec 5 
s ohledem na zkušenosti získané při jeho 
uplatňování.
Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
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směrnice, budou přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 
2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2001/82/ES.
Článek 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Článek 79 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Článek 79
Komise přijme jakékoli změny, které 
mohou být nezbytné k aktualizaci 
ustanovení článků 72 až 78, aby bylo 
přihlédnuto k vědeckému a technickému 
pokroku.
Uvedená opatření, jejichž účelem je
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, budou přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 
2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13
Směrnice 2001/82/ES.
Článek 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Článek 88 se nahrazuje tímto: vypouští se
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„Článek 88
Komise přijme jakékoliv změny nezbytné 
k přizpůsobení přílohy 1 tak, aby bylo 
přihlédnuto k vědeckému a technickému 
pokroku.
Uvedená opatření, jejichž účelem je 
změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, budou přijata regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 
2a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Směrnice 2001/83/ES.
Čl. 23 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme příslušná opatření pro 
posuzování změn registrací udělených 
v souladu s touto směrnicí.

Komise přijme příslušná opatření pro 
posuzování změn registrací udělených 
v souladu s touto směrnicí. Změny 
výhradně vnitrostátních registrací podle 
článku 10a této směrnice se mohou 
nadále řídit stávajícími vnitrostátními 
postupy pod podmínkou, že dotčené 
přípravky nejsou součástí 
decentralizovaného postupu nebo postupu 
vzájemného uznávaní registrací.

Or. en

Odůvodnění

V případě tradičních léků na bázi rostlin a homeopatických léků by měla být členským státům 
ponechána možnost používat obdobně evropský systém změn na výhradně vnitrostátní 
registrace u přípravků s dobře zavedeným léčebným použitím pod podmínkou, že tyto léčiva 
nespadají do systému evropské registrace (decentralizovaným nebo vzájemným uznáváním) 
a zůstávají výhradně na vnitrostátním trhu. 
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Pozměňovací návrh 18
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Směrnice 2001/83/ES.
Čl. 23 b – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření přijatá Komisí se nepoužijí 
na léčivé přípravky, které nebyly 
schváleny postupem vzájemného uznání 
nebo decentralizovaným postupem 
a kterým byla udělena registrace před 
[datem uvedeným v čl. 3 odst. 1 směrnice 
xxxx/yy/ES, kterou se mění směrnice 
2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, 
pokud jde o změny registrací léčivých 
přípravků]. Toto ustanovení nebrání 
členským státům, aby dobrovolně 
používaly tato opatření u léčivých 
přípravků uvedených v tomto odstavci. 

Or. en

Odůvodnění

 Výhradně vnitrostátní registrace především vlastní střední a malé podniky.

 Vysoké náklady a dodatečná regulační zátěž vzniklé změnou stávajícího vnitrostátního 
režimu na evropský rámec postihnou především malé a střední podniky.

 Je to v rozporu s politickým záměrem Komise, který podporuje také Parlament, tj. „mysli 
nejdříve v malém“.

 Z důvodu proporcionality by se měl evropský režim změn používat povinně pouze na 
výhradně vnitrostátní registrace udělené po datu, kdy se použije tato směrnice, u registrací 
udělených před tímto datem by členské státy měly mít na výběr.

 Střední a malé podniky tak lépe ušetří finanční a lidské zdroje.
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Pozměňovací návrh 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/E.
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek 23c, který zní:
„Článek 23c
Odpovídající opatření přijatá Evropskou 
komisí musí vzít v úvahu následující:
– z praktických důvodů a pro dosažení 
účinnosti by se měla na všechny druhy 
změn rozšířit možnost podat jednotnou 
žádost o jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací;
– v rámci rozšíření registrací by se měla 
na základě odůvodnění poskytnout 
možnost předložit samostatnou úplnou 
žádost o registraci léčivého přípravku, 
který již byl povolen, ale pod jiným 
názvem a s jiným souhrnem údajů 
o přípravku. Tato žádost se však považuje 
za součást celkové registrace stanovené 
v čl. 6 odst. 1.“

Or. en

Odůvodnění

Je důležité rozšířit možnost předložit jedinou žádost pro další druhy změn. Stávající systém 
v případě žádosti o rozšíření registrace stanoví možnost předložit úplnou samostatnou žádost 
o registraci léčivého přípravku, který již byl schválen pod jiným jménem a s jiným souhrnem 
údajů. Ponechání této možnosti má zásadní význam. Jména některých léčiv jsou spojena 
s určitou patologií a povinnost zachovat stejné jméno pro jinou patologii by mohlo pacientovi 
uškodit. V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83 (pozměněné) a jejím výkladem 
schváleným všemi členskými státy, jenž zveřejnila Evropská komise v roce 2005, tento 
pozměňovací návrh jasně stanoví, že se tak děje v souladu s ustanovením vztahujícími se na 
celkové registrace stanovené v čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83/ES.
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Pozměňovací návrh 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES.
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek 23c, který zní:
„Článek 23c
Odpovídající opatření přijatá Evropskou 
komisí musí vzít v úvahu následující:
– z praktických důvodů a pro dosažení 
účinnosti by se měla na všechny druhy 
změn rozšířit možnost podat jednotnou 
žádost o jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací;
– v rámci rozšíření registrací by se měla 
na základě odůvodnění poskytnout 
možnost předložit samostatnou úplnou 
žádost o registraci léčivého přípravku, 
který již byl povolen, ale pod jiným 
názvem a s jiným souhrnem údajů 
o přípravku. Tato žádost se však považuje 
za součást celkové registrace stanovené 
v čl. 6 odst. 1.“

Or. en

Odůvodnění

V první řadě se zdá být důležité rozšířit možnost předložení jedné žádosti na další druhy 
změn. Ve druhé řadě, stávající systém v případě žádosti o rozšíření registrace stanoví možnost 
předložit úplnou samostatnou žádost o registraci léčivého přípravku, který již byl schválen 
pod jiným jménem a s jiným souhrnem údajů. Ponechání této možnosti má zásadní význam. 
Jména některých léčiv jsou spojena s určitou patologií a povinnost zachovat stejné jméno pro 
jinou patologii by mohlo pacientovi uškodit. 

 V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83 (pozměněné) a jejím výkladem schváleným všemi 
členskými státy, jež zveřejnila Evropská komise v roce 20051 tento pozměňovací návrh jasně 

                                               
1 Rady žadatelům, SVAZEK 2A Postupy pro registraci; KAPITOLA 1 REGISTRACE, bod 7.2., str. 35, listopad 
2005.
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stanoví, že se tak děje v souladu s ustanovením vztahujícími se na celkové registrace 
stanovené v čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 21
Edite Estrela

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES.
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek 23c, který zní:
„Článek 23c
Odpovídající opatření přijatá Evropskou 
komisí musí vzít v úvahu následující:
– z praktických důvodů a pro dosažení 
účinnosti by se měla na všechny druhy 
změn rozšířit možnost podat jednotnou 
žádost o jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací;
– v rámci rozšíření registrací by na 
základě odůvodnění bylo vhodné zachovat 
možnost předložit samostatnou úplnou 
žádost o registraci léčivého přípravku, 
který již byl povolen, ale pod jiným 
názvem a s jiným souhrnem údajů 
o přípravku. Tato žádost však podléhá 
registračnímu řízení podle čl. 6 odst. 1.“

Or. pt

Odůvodnění

V souladu se směrnicí 2001/83/ES a s ohledem na výklad schválený členskými státy, který 
v roce 2005 zveřejnila Komise, by žádosti o registraci léčivého přípravku měly podléhat 
registračnímu řízení stanovenému v čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83/ES .
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Pozměňovací návrh 22
Anne Ferreira

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES.
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Vkládá se nový článek 23c, který zní:
„Článek 23c
Odpovídající opatření přijatá Evropskou 
komisí musí vzít v úvahu následující:
– z praktických důvodů a pro dosažení 
účinnosti by se měla na všechny druhy 
změn rozšířit možnost podat jednotnou 
žádost o jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací;
– v rámci rozšíření registrací by se měla 
na základě odůvodnění poskytnout 
možnost předložit samostatnou úplnou 
žádost o registraci léčivého přípravku, 
který již byl povolen, ale pod jiným 
názvem a s jiným souhrnem údajů 
o přípravku. Tato žádost se považuje za 
součást žádosti o registraci uvedené v čl. 6 
této směrnice.“ 

Or. fr

Odůvodnění

Současný systém stanoví možnost rozšířit registrace, předložit samostatnou úplnou žádost 
o registraci léčivého přípravku, který již byl povolen, ale pod jiným názvem a s jiným 
souhrnem údajů o přípravku.

Je nezbytné tuto možnost zachovat. Pro vyjasnění právní situace je však vhodné upřesnit, že 
každé rozšíření registrací je součástí registrace již povoleného léčivého přípravku v souladu 
s čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83 (pozměněné) a s výkladem schváleným všemi členskými státy, 
jež zveřejnila Evropská komise v roce 20051. 

                                               
1 Rady žadatelům, SVAZEK 2A Postupy pro registraci; KAPITOLA 1 REGISTRACE, bod 7.2, str. 35, listopad 
2005.
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Pozměňovací návrh 23
David Martin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES.
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek 23c, který zní:
„Článek 23c
Odpovídající opatření přijatá Evropskou 
komisí musí vzít v úvahu následující:
– z praktických důvodů a pro dosažení 
účinnosti by se měla na všechny druhy 
změn rozšířit možnost podat jednotnou 
žádost o jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací;
– v rámci rozšíření registrací by se měla 
na základě odůvodnění poskytnout 
možnost předložit samostatnou úplnou 
žádost o registraci léčivého přípravku, 
který již byl povolen, ale pod jiným 
názvem a s jiným souhrnem údajů 
o přípravku. Tato žádost se však považuje 
za součást celkové registrace stanovené 
čl. 6 odst. 1.“

Or. en

Odůvodnění

V první řadě se zdá být důležité rozšířit možnost předložení jedné žádosti na další druhy 
změn. Ve druhé řadě, stávající systém v případě žádosti o rozšíření registrace stanoví možnost 
předložit úplnou samostatnou žádost o registraci léčivého přípravku, který již byl schválen 
pod jiným jménem a s jiným souhrnem údajů. Ponechání této možnosti má zásadní význam. 
Jména některých léčiv jsou spojena s určitou patologií a povinnost zachovat stejné jméno pro 
jinou patologii by mohlo pacientovi uškodit 

 V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83 (pozměněné) a jejím výkladem schváleným všemi 
členskými státy, jež zveřejnila Evropská komise v roce 20051 tento pozměňovací návrh jasně 

                                               
1 Rady žadatelům, SVAZEK 2A Postupy pro registraci; KAPITOLA 1 REGISTRACE, bod 7.2, str. 35, listopad 
2005.
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stanoví, že se tak děje v souladu s ustanovením vztahujícími se na celkové registrace 
stanovené v čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 24
Riitta Myller

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES.
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek 23c, který zní:
„Článek 23c
Odpovídající opatření přijatá Evropskou 
komisí musí vzít v úvahu následující:
– z praktických důvodů a pro dosažení 
účinnosti by se měla na všechny druhy 
změn rozšířit možnost podat jednotnou 
žádost o jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací; 
– v rámci rozšíření registrací by se měla 
na základě odůvodnění poskytnout 
možnost předložit samostatnou úplnou 
žádost o registraci léčivého přípravku, 
který již byl povolen, ale pod jiným 
názvem a s jiným souhrnem údajů 
o přípravku. Tato žádost se však považuje 
za součást celkové registrace stanovené 
v čl. 6 odst. 1.“ 

Or. fi

Odůvodnění

Zpravodajův pozměňovací návrh 3 je třeba lehce pozměnit, aby odpovídal výkladu směrnice 
2001/83/ES, který jednomyslně schválily členské státy. 
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Pozměňovací návrh 25
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES.
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se nový článek 23c, který zní:
Odpovídající opatření přijatá Evropskou 
komisí musí vzít v úvahu následující:
– z praktických důvodů a pro dosažení 
účinnosti by se měla na všechny druhy 
změn rozšířit možnost podat jednotnou 
žádost o jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací;
– aniž je dotčena celková registrace 
uvedená v čl. 6 odst. 1, měla by být 
v rámci rozšíření registrací na základě 
odůvodnění poskytnuta možnost předložit 
samostatnou úplnou žádost o registraci 
léčivého přípravku, který již byl povolen, 
ale pod jiným názvem a s jiným souhrnem 
údajů o přípravku.“

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o dodatek navrhovatele k pozměňovacímu návrhu 3. Je vhodné objasnit, že žádosti 
o registraci léčivého přípravku, který již byl povolen, ale pod jiným názvem a s jiným 
souhrnem údajů o přípravku, nemají žádný vliv na platnost exkluzivity údajů léčivého 
přípravku.
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Pozměňovací návrh 26
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [12 měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [24 měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost]. 
Neprodleně předá Komisi jejich znění a
tabulku znázorňující srovnání těchto 
předpisů s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Přechodné období 12 měsíců je příliš krátké vzhledem k podstatným změnám mnohých 
vnitrostátních registrací. Je proto vhodné prodloužit toto období na 24 měsíců.
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