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Ændringsforslag 4
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Af hensyn til folkesundheden, retlig 
ensartethed og forudsigelighed for 
erhvervslivet bør ændringer af alle typer 
markedsføringstilladelser være omfattet af 
harmoniserede bestemmelser.

(6) Af hensyn til folkesundheden, retlig 
ensartethed og forudsigelighed for 
erhvervslivet bør ændringer af alle typer 
markedsføringstilladelser med undtagelse 
af rent nationale, jf.  artikel 10a i direktiv 
2001/83/EF, være omfattet af 
harmoniserede bestemmelser

Or. en

Begrundelse

Den nye ordning bør anvendes i et rimeligt omfang. Derfor er homøopatiske og traditionelle 
plantemedicinske produkter allerede undtaget fra forslaget. Undtagelsen bør udvides til at 
omfatte humanmedicinske lægemidler, der er godkendt nationalt på grundlag af en 
bibliografisk ansøgning som defineret i artikel 10a i direktiv 2001/83/EF, forudsat at disse 
lægemidler ikke benytter en europæisk (decentraliseret eller gensidig anerkendelse) 
godkendelsesprocedure og udelukkende markedsføres på et nationalt marked.

Ændringsforslag 5
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Af proportionalitetshensyn og for så
vidt angår markedsføringstilladelser, der 
ikke hidrører fra en centraliseret 
procedure for markedsføringstilladelse, 
en gensidig anerkendelsesprocedure eller 
en decentraliseret procedure (såkaldte 
rent nationale markedsføringstilladelser), 
finder de harmoniserede regler for 
ændringer af betingelserne i 
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markedsføringstilladelser for lægemidler, 
der allerede er udstedt, kun anvendelse på 
lægemidler, der godkendes efter datoen 
for dette direktivs omsættelse i 
medlemsstaternes nationale lovgivning. 
Dette er nødvendigt for at beskytte 
medicinalfirmaer med et stort antal rent 
nationale markedsføringstilladelser, 
hvoraf mange af SMV’er, fra yderligere 
udgifter og lovgivningsmæssige krav som 
følge af skiftet fra den etablerede 
nationale lovramme i den pågældende 
medlemsstat til den europæiske lovramme.
Dette direktiv bør imidlertid ikke 
forhindre, at en medlemsstat kan udvide 
de harmoniserede regler for ændringer af 
betingelserne i markedsføringstilladelser 
for lægemidler, der allerede er udstedt, til 
også at gælde for lægemidler, for hvilke 
der kun er udstedt en rent national 
markedsføringstilladelse, og som er blevet 
godkendt før datoen for dette direktivs 
omsættelse i medlemsstaternes nationale 
lovgivning, på frivilligt grundlag.  

Or. en

Begrundelse

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect Sees in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to‘think small 
first’. 

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice. 

 This helps SMEs to save financial and human resources
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Ændringsforslag 6
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 10, stk. 3, affattes således: udgår
“3. Uanset artikel 11 fastlægger 
Kommissionen en liste over stoffer, som er 
uundværlige til behandlingen af dyr af 
hesteslægten, og for hvilke 
tilbageholdelsestiden er på mindst seks 
måneder i henhold til kontrolproceduren i 
Kommissionens beslutning 93/623/EØF 
og 2000/68/EF.
En sådan foranstaltning, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
89, stk. 2a."

Or. fr

Begrundelse

The amendments concerned here (6-16), which are of a purely legal nature, are intended 
solely to bring Directive 2001/82/EC into line with the relevant new comitology procedure 
(the regulatory procedure with scrutiny). They are not directly related to the subject of the 
proposal, that is to say, changes to marketing authorisations. They already appear, moreover, 
in the Commission’s ‘all-inclusive’ proposal (COM(2008)0071 – 2008/0032(COD)) and are 
consequently redundant in this proposal. They should therefore be deleted.

Ændringsforslag 7
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Artikel 11, stk. 2, tredje afsnit, affattes 
således:

udgår

"Kommissionen kan dog ændre disse 
specifikke tilbageholdelsestider. Sådanne 
foranstaltninger, som har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
89, stk. 2a."

Or. fr

Ændringsforslag 8
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Artikel 13, stk. 1, fjerde afsnit, affattes 
således:

udgår

"For så vidt angår veterinærlægemidler, 
der er beregnet til fisk og bier eller andre 
arter, der udpeges af Kommissionen, 
forlænges den tiårige periode, jf. andet 
afsnit, dog til tretten år.
En sådan foranstaltning, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
89, stk. 2a."

Or. fr
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Ændringsforslag 9
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Artikel 17, stk. 1, andet afsnit, affattes 
således:

udgår

"Såfremt der foreligger nye 
videnskabelige oplysninger, kan 
Kommissionen tilpasse bestemmelserne i 
første afsnit, litra b) og c). Sådanne 
foranstaltninger, som har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
dette direktiv, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
89, stk. 2a."

Or. fr

Ændringsforslag 10
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 50a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Artikel 50a, stk. 2, affattes således: udgår
“2. Kommissionen vedtager alle 
ændringer, som måtte være nødvendige 
for at tilpasse bestemmelserne i stk. 1 til 
den videnskabelige og tekniske udvikling.
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 89, stk. 2a."
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Or. fr

Ændringsforslag 11
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Artikel 51, første afsnit, affattes 
således:

udgår

"Principperne og retningslinjerne for god 
fremstillingspraksis for 
veterinærlægemidler, jf. artikel 50, litra f), 
vedtages af Kommissionen i form af et 
direktiv rettet til medlemsstaterne.
Sådanne foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
89, stk. 2a."

Or. fr

Ændringsforslag 12
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9
Direktiv 2001/82/EF.
Article 67 – point a a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Artikel 67, litra aa), affattes således: udgår
"aa) veterinærlægemidler, som er 
beregnet til fødevareproducerende dyr.
Medlemsstaterne kan dog fastsætte 
undtagelser fra dette krav i 



AM\735351DA.doc 9/21 PE409.694v01-00

DA

overensstemmelse med kriterier, der 
fastsættes af Kommissionen. Denne 
foranstaltning til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
89, stk. 2a."
Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
nationale bestemmelser enten indtil:
anvendelsesdatoen for en afgørelse, der er 
vedtaget i henhold til første afsnit, eller
eller
den 1. januar 2007, såfremt der ikke er 
vedtaget en sådan afgørelse inden den 31. 
december 2006."

Or. fr

Ændringsforslag 13
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 68 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Artikel 68, stk. 3, affattes således: udgår
“3. Ændringer til listen over de stoffer, 
der er nævnt i stk. 1, vedtages af 
Kommissionen.
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 89, stk. 2a."

Or. fr
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Ændringsforslag 14
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 75 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Artikel 75, stk. 6, affattes således: udgår
“6. Kommissionen kan ændre stk. 5 på 
baggrund af de erfaringer, der er opnået 
under anvendelsen.
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 89, stk. 2a."

Or. fr

Ændringsforslag 15
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 79

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Artikel 79 affattes således: udgår
”Artikel 79
Kommissionen vedtager alle ændringer, 
der måtte være nødvendige for at 
ajourføre bestemmelserne i artikel 72-78 
for at tage hensyn til den videnskabelige 
og tekniske udvikling.
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 89, stk. 2a."
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Or. fr

Ændringsforslag 16
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 13
Direktiv 2001/82/EF.
Artikel 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Artikel 88 affattes således: udgår
”Artikel 88
Kommissionen vedtager alle ændringer, 
der måtte være nødvendige for at tilpasse 
bilag I for at tage hensyn til den tekniske 
udvikling.
Sådanne foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 89, stk. 2a."

Or. fr

Ændringsforslag 17
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager relevante 
foranstaltninger til behandling af ændringer 
af betingelserne i 
markedsføringstilladelser, der er udstedt i 
henhold til dette direktiv.

Kommissionen vedtager relevante 
foranstaltninger til behandling af ændringer 
af betingelserne i 
markedsføringstilladelser, der er udstedt i 
henhold til dette direktiv. Ændringer af 
rent nationale markedsføringstilladelser, 
jf. artikel 10a i dette direktiv, kan 
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fortsætte med at følge eksisterende 
nationale procedurer, forudsat at de 
pågældende produkter ikke er omfattet af 
den decentraliserede procedure eller den 
gensidige anerkendelsesprocedure for 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

For traditionelle plantelægemidlers og homøopatiske lægemidlers vedkommende bør det være 
op til medlemsstaterne analogt at anvende den europæiske ændringsordning på rent nationale 
markedsføringstilladelser for produkter med en veletableret anvendelse, forudsat at disse 
lægemidler ikke anvender en europæisk (decentraliseret eller gensidig anerkendelse) 
godkendelsesprocedure og udelukkende markedsføres på et nationalt marked.

Ændringsforslag 18
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 b – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger, der er vedtaget 
af Kommissionen, finder ikke anvendelse 
på lægemidler, som ikke er blevet 
godkendt under proceduren for gensidig 
anerkendelse eller den decentraliserede 
procedure, og for hvilke der var udstedt 
en markedsføringstilladelse inden [den i 
artikel 3, stk. 1, i direktiv xxxx/xx/EF om 
ændring af direktiv 2001/82/EF og 
direktiv 2001/83/EF for så vidt angår 
ændringer af betingelserne i 
markedsføringstilladelser for lægemidler].
Denne bestemmelse er ikke til hinder for, 
at en medlemsstat kan anvende disse 
foranstaltninger på de i dette stykke 
omtalte lægemidler på frivilligt grundlag.   

Or. en
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Begrundelse

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to ‘think 
small first’. 

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice. 

 This helps SMEs to save financial and human resources.

Ændringsforslag 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende indsættes som artikel 23c:
”Artikel 23c
De nødvendige foranstaltninger, som 
Kommissionen vedtager, skal tage højde 
for følgende overvejelser:
- Af praktiske hensyn og af hensyn til 
effektiviteten udvides muligheden for at 
indgive en enkelt ansøgning for en eller 
flere identiske ændringer af betingelserne 
i flere markedsføringstilladelser til alle 
kategorier af ændringer.
- I forbindelse med udvidelse af 
markedsføringstilladelserne bør der gives 
mulighed for med udgangspunkt i 
dokumentation at indgive en separat, 
fuldstændig ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, der allerede er godkendt, men 
med et andet navn og produktresumé. En 
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sådan ansøgning vil imidlertid blive 
betragtet som hørende ind under samme 
samlede markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 6, stk. 1.” 

Or. en

Begrundelse

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system provides for the possibility, when extending the 
marketing authorisation application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient. Furthermore, in order 
to be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Ændringsforslag 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende indsættes som artikel 23c:
”Artikel 23c
De nødvendige foranstaltninger, som 
Kommissionen vedtager, skal tage højde 
for følgende overvejelser:
- Af praktiske hensyn og af hensyn til 
effektiviteten udvides muligheden for at 
indgive en enkelt ansøgning for en eller 
flere identiske ændringer af betingelserne 
i flere markedsføringstilladelser til alle 
kategorier af ændringer.
- I forbindelse med udvidelse af 
markedsføringstilladelserne bør der gives 
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mulighed for med udgangspunkt i 
dokumentation at indgive en separat, 
fuldstændig ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, der allerede er godkendt, men 
med et andet navn og produktresumé. En 
sådan ansøgning vil imidlertid blive 
betragtet som hørende ind under samme 
samlede markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 6, stk. 1.” 

Or. en

Begrundelse

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

 To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Ændringsforslag 21
Edite Estrela

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende indsættes som artikel 23c:
”Artikel 23c
De nødvendige foranstaltninger, som 
Kommissionen vedtager, skal tage højde 
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for følgende overvejelser:
- Af praktiske hensyn og af hensyn til 
effektiviteten udvides muligheden for at 
indgive en enkelt ansøgning for en eller 
flere identiske ændringer af betingelserne 
i flere markedsføringstilladelser til alle 
kategorier af ændringer.
- I forbindelse med udvidelse af 
markedsføringstilladelserne bør der gives 
mulighed for med udgangspunkt i 
dokumentation at indgive en separat, 
fuldstændig ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, der allerede er godkendt, men 
med et andet navn og produktresumé. En 
sådan ansøgning skal imidlertid 
underkastes den godkendelsesprocedure, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1.”

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med direktiv 2001/83/EF og under henvisning til medlemsstaternes fælles 
fortolkning, som Kommissionen offentliggjorde i 2005, bør ansøgninger om godkendelse af 
lægemidler omfattes af den godkendelsesprocedure, der er fastlagt i artikel 6, stk. 1, i direktiv 
2001/83/EF. 

Ændringsforslag 22
Anne Ferreira

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende indsættes som artikel 23c:
”Artikel 23c
De nødvendige foranstaltninger, som 
Kommissionen vedtager, skal tage højde 
for følgende overvejelser:
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- Af praktiske hensyn og af hensyn til 
effektiviteten udvides muligheden for at 
indgive en enkelt ansøgning for en eller 
flere identiske ændringer af betingelserne 
i flere markedsføringstilladelser til alle 
kategorier af ændringer.
- I forbindelse med udvidelse af 
markedsføringstilladelserne bør der gives 
mulighed for med udgangspunkt i 
dokumentation at indgive en separat, 
fuldstændig ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, der allerede er godkendt, men 
med et andet navn og produktresumé. En 
sådan ansøgning skal anses for at høre 
ind under den markedsføringstilladelse, 
der er omtalt i artikel 6 i dette direktiv.”

Or. fr

Begrundelse

Le système actuel prévoit la possibilité pour une extension de l’AMM, de présenter une 
demande d’autorisation complète et distincte pour un médicament qui a déjà été autorisé, 
mais sous une autre dénomination et avec un résumé des caractéristiques du produit différent. 

Il est essentiel de conserver cette possibilité. Toutefois, pour clarifier la situation juridique, il 
convient de préciser que toute extension de l’AMM fait partie de l’AMM du médicament déjà 
autorisé, en accord avec l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2001/83 (modifiée) et 
l’interprétation accordée par tous les Etats membres et publiée par la Commission 
européenne en 2005.

Ændringsforslag 23
David Martin

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende indsættes som artikel 23c:
”Artikel 23c
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De nødvendige foranstaltninger, som 
Kommissionen vedtager, skal tage højde 
for følgende overvejelser:
- Af praktiske hensyn og af hensyn til 
effektiviteten udvides muligheden for at 
indgive en enkelt ansøgning for en eller 
flere identiske ændringer af betingelserne 
i flere markedsføringstilladelser til alle 
kategorier af ændringer.
- I forbindelse med udvidelse af 
markedsføringstilladelserne bør der gives 
mulighed for med udgangspunkt i 
dokumentation at indgive en separat, 
fuldstændig ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, der allerede er godkendt, men 
med et andet navn og produktresumé. En 
sådan ansøgning vil imidlertid blive 
betragtet som hørende ind under samme 
samlede markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 6, stk. 1.” 

Or. en

Begrundelse

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.
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Ændringsforslag 24
Riitta Myller

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende indsættes som artikel 23c:
”Artikel 23c
De nødvendige foranstaltninger, som 
Kommissionen vedtager, skal tage højde 
for følgende overvejelser:
- Af praktiske hensyn og af hensyn til 
effektiviteten udvides muligheden for at 
indgive en enkelt ansøgning for en eller 
flere identiske ændringer af betingelserne 
i flere markedsføringstilladelser til alle 
kategorier af ændringer.
- I forbindelse med udvidelse af 
markedsføringstilladelserne bør der gives 
mulighed for med udgangspunkt i 
dokumentation at indgive en separat, 
fuldstændig ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, der allerede er godkendt, men 
med et andet navn og produktresumé. En 
sådan ansøgning vil imidlertid blive 
betragtet som hørende ind under samme 
samlede markedsføringstilladelse, jf. 
artikel 6, stk. 1.” 

Or. fi

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag 3 bør ændres en smule for at blive bragt i overensstemmelse 
med den fortolkning af direktiv 2001/83/EF, som medlemsstaterne enstemmigt er nået til 
enighed om.
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Ændringsforslag 25
Carl Schlyter

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2001/83/EF.
Artikel 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følgende indsættes som artikel 23c:
”De nødvendige foranstaltninger, som 
Kommissionen vedtager, skal tage højde 
for følgende overvejelser:
- Af praktiske hensyn og af hensyn til 
effektiviteten udvides muligheden for at 
indgive en enkelt ansøgning for en eller 
flere identiske ændringer af betingelserne 
i flere markedsføringstilladelser til alle 
kategorier af ændringer.
- Med forbehold for den samlede 
markedsføringstilladelse, der er omtalt i 
artikel 6, stk. 1, bør der i forbindelse med 
udvidelse af markedsføringstilladelserne 
gives mulighed for med udgangspunkt i 
dokumentation at indgive en separat, 
fuldstændig ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et 
lægemiddel, der allerede er godkendt, men 
med et andet navn og produktresumé.”

Or. en

Begrundelse

Dette er et supplement til ordførerens ændringsforslag 3. Det bør præciseres, at sådanne 
separate ansøgninger om godkendelse af et lægemiddel, som allerede er blevet godkendt 
under et andet navn og med et andet produktresumé, ikke har nogen virkninger for 
varigheden af dette lægemiddels databeskyttelse. 
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Ændringsforslag 26
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3 – første afsnit Kommissionens forslag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[12 måneder efter ikrafttrædelsen]. De 
meddeler straks Kommissionen teksten til 
disse bestemmelser og fremsender en 
sammenligningstabel for disse 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[24 måneder efter ikrafttrædelsen]. De 
tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Overgangsperioden på 12 måneder er for kort i forhold til de betydelige ændringer for mange 
nationale markedsføringstilladelser. Det er derfor passende at udvide denne periode til 24 
måneder.
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