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Τροπολογία 4
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για λόγους δημόσιας υγείας, νομικής 
συνέπειας και δυνατότητας πρόβλεψης εκ 
μέρους των οικονομικών παραγόντων, οι 
τροποποιήσεις σε όλα τα είδη αδειών
κυκλοφορίας πρέπει να υπόκεινται σε 
εναρμονισμένους κανόνες.

(6) Για λόγους δημόσιας υγείας, νομικής 
συνέπειας, μείωσης του διοικητικού 
φόρτου και αύξησης της δυνατότητας 
πρόβλεψης εκ μέρους των οικονομικών 
παραγόντων, οι τροποποιήσεις στις άδειες
κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των αμιγώς 
εθνικών αδειών που βασίζονται στο 
άρθρο 10α, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ,
πρέπει να υπόκεινται σε εναρμονισμένους 
κανόνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του νέου συστήματος των μεταβλητών θα πρέπει να είναι αναλογική. Ως εκ 
τούτου, τα ομοιοπαθητικά και τα παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα έχουν ήδη 
εξαιρεθεί από την πρόταση. Η εξαίρεση πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση που έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο με βάση 
βιβλιογραφική εφαρμογή όπως ορίζονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2001/83/EK, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα φάρμακα δεν χρησιμοποιούν ευρωπαϊκή (αποκεντρωμένη ή αμοιβαία 
αναγνώριση) διαδικασία χορήγησης άδειας και παραμένουν αποκλειστικά στην εθνική αγορά.

Τροπολογία 5
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για λόγους αναλογικότητας και στην 
περίπτωση αδειών κυκλοφορίας που δεν 
απορρέουν από κεντρική διαδικασία 
χορήγησης άδειας, διαδικασία αμοιβαίας 
αναγνώρισης ή αποκεντρωμένη 
διαδικασία (οι λεγόμενες αμιγώς εθνικές 
άδειες κυκλοφορίας) οι εναρμονισμένοι 
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κανόνες για τις μετά την έγκριση 
τροποποιήσεις των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων θα πρέπει να ισχύουν μόνο για 
τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα 
οδηγία πρέπει να έχει μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών.  Αυτό 
είναι απαραίτητο ώστε να προστατευθούν 
οι φαρμακευτικές εταιρείες με υψηλό 
αριθμό αμιγώς εθνικών αδειών 
κυκλοφορίας, πολλές από τις οποίες είναι 
ΜΜΕ, από πρόσθετα έξοδα και 
περαιτέρω κανονιστικό φόρτο που 
προκύπτει από τη μετάβαση από το 
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που έχει 
θεσπιστεί στο οικείο κράτος μέλος στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο.  Ωστόσο, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει ένα 
κράτος μέλος να επεκτείνει τους 
εναρμονισμένους κανόνες για τις μετά την 
έγκριση τροποποιήσεις των όρων των 
αδειών κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων σε φαρμακευτικά προϊόντα 
που έχουν αμιγώς εθνική άδεια 
κυκλοφορίας, τα οποία έχουν εγκριθεί 
πριν από την ημερομηνία κατά την οποία 
η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών, σε εθελοντική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

• 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 mandatory 
to purely national MAs granted after this Directive will become applicable, for MAs granted 
before that date Member States should have the choice 
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• this helps SMEs to save financial and human resources

Τροπολογία 6
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 1
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 10, παράγραφος 3, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Διαγράφεται

«3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11, η 
Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ουσιών 
απαραίτητων για τη θεραπεία ιπποειδών 
και για τις οποίες ο χρόνος αναμονής 
είναι τουλάχιστον έξι μήνες, σύμφωνα με 
τους μηχανισμούς ελέγχου που 
προβλέπονται στις αποφάσεις 
93/623/ΕΟΚ και 2000/68/ΕΚ.
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες αυτές (6-16), καθαρά νομικής φύσεως, προορίζονται μόνο για να 
ευθυγραμμιστεί η οδηγία 2001/82/ΕΚ με τη νέα διαδικασία επιτροπολογίας "PRAC" 
(κανονιστική διαδικασία με έλεγχο). Δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της παρούσας 
πρότασης, δηλαδή με τις τροποποιήσεις των αδειών κυκλοφορίας στην αγορά. Επιπλέον, οι 
τροπολογίες αυτές υπάρχουν ήδη στην πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)71 τελικό, 
2008/0032 (COD)) για την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και άρα εδώ περιττεύουν. Καλό 
θα είναι λοιπόν να διαγραφούν.
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Τροπολογία 7
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 2
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 11 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το τρίτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Διαγράφεται

«Εντούτοις, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει αυτούς τους 
συγκεκριμένους χρόνους αναμονής. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.»

Or. fr

Τροπολογία 8
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 3
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το 
τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

Διαγράφεται

«Εντούτοις, η δεκαετής περίοδος που 
προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο 
παρατείνεται σε 13 έτη για τα 
κτηνιατρικά φάρμακα που προορίζονται 
για τα ψάρια και τις μέλισσες ή για άλλα 
είδη που ορίζει η Επιτροπή.
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε 
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τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.»

Or. fr

Τροπολογία 9
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 4
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 17 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στο άρθρο 17, παράγραφος 1, το 
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

Διαγράφεται

«Εάν αιτιολογείται βάσει νέων 
επιστημονικών γνώσεων, η Επιτροπή 
δύναται να προσαρμόζει το πρώτο 
εδάφιο, στοιχεία β) και γ). Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 89 παράγραφος 
2α.»

Or. fr

Τροπολογία 10
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 7
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 50α - παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το άρθρο 50α, παράγραφος 2, 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Διαγράφεται

«2. Η Επιτροπή εγκρίνει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις για την προσαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 1 στην 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.»

Or. fr

Τροπολογία 11
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 8
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο άρθρο 51, η πρώτη παράγραφος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Διαγράφεται

«Οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής πρακτικής παρασκευής 
κτηνιατρικών φαρμάκων που 
αναφέρονται στο άρθρο 50 στοιχείο στ) 
θεσπίζονται από την Επιτροπή υπό 
μορφή οδηγίας που απευθύνεται στα 
κράτη μέλη. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 89 παράγραφος 
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2α.»

Or. fr

Τροπολογία 12
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 9
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 67 - σημείο α α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στο άρθρο 67, το σημείο αα) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Διαγράφεται

«aa) κτηνιατρικά φάρμακα τα οποία 
προορίζονται για ζώα που χρησιμεύουν 
στην παραγωγή τροφίμων.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν εξαιρέσεις από την απαίτηση 
αυτήν σύμφωνα με κριτήρια που 
καθορίζονται από την Επιτροπή. Ο 
καθορισμός αυτών των κριτηρίων, που 
έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.
Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν εθνικές 
διατάξεις έως:
- την ημερομηνία εφαρμογής της 
απόφασης που θεσπίζεται σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο· ή
- την 1η Ιανουαρίου 2007, εάν δεν έχει 
θεσπιστεί τέτοια απόφαση μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2006·»

Or. fr
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Τροπολογία 13
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 10
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 68 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το άρθρο 68 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Διαγράφεται

«3. Η Επιτροπή εγκρίνει τις 
τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν 
στον κατάλογο ουσιών της παραγράφου 
1.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.»

Or. fr

Τροπολογία 14
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 11
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 75 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το άρθρο 75 παράγραφος 6 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Διαγράφεται

«6. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει 
την παράγραφο 5 με βάση την κτηθείσα 
εμπειρία από τη δράση της.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
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κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.»

Or. fr

Τροπολογία 15
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 12
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το άρθρο 79 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

Διαγράφεται

«Άρθρο 79
Η Επιτροπή εγκρίνει τις αναγκαίες 
τροποποιήσεις για την ενημέρωση των 
άρθρων 72 έως 78 προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι επιστημονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.»

Or. fr

Τροπολογία 16
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 13
Οδηγία 2001/82/ΕΚ
Άρθρο 88
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το άρθρο 88 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο:

Διαγράφεται

«Άρθρο 88
Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες 
τροποποιήσεις για την προσαρμογή του 
παραρτήματος Ι στην επιστημονική και
τεχνική πρόοδο.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 89 
παράγραφος 2α.»

Or. fr

Τροπολογία 17
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23β - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλες 
ρυθμίσεις για την εξέταση των 
τροποποιήσεων των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που χορηγούνται σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία. 

Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλες 
ρυθμίσεις για την εξέταση των 
τροποποιήσεων των όρων των αδειών 
κυκλοφορίας που χορηγούνται σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία. Οι τροποποιήσεις 
των αμιγώς εθνικών αδειών κυκλοφορίας, 
βάσει του άρθρου 10α της παρούσας 
οδηγίας μπορούν να συνεχίσουν να 
υπακούουν στις υφιστάμενες εθνικές 
διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
εν λόγω προϊόντα δεν αποτελούν μέρος 
της αμοιβαίας αναγνώρισης ή της 
διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα παραδοσιακά φυτικά και τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, θα πρέπει να επαφίεται 
στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό σύστημα των 
μεταβλητών σε καθαρά εθνικές άδειες κυκλοφορίας για τα προϊόντα καθιερωμένης χρήσης κατ' 
αναλογία, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα φάρμακα δεν χρησιμοποιούν μια ευρωπαϊκή 
(αποκεντρωμένη ή αμοιβαία αναγνώριση) διαδικασία χορήγησης άδειας και παραμένουν 
αποκλειστικά σε μια εθνική αγορά.

Τροπολογία 18
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 7
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23β - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διευθετήσεις αυτές που έχει εγκρίνει η 
Επιτροπή δεν εφαρμόζονται στα 
φαρμακευτικά προϊόντα που δεν έχουν 
εγκριθεί δυνάμει αμοιβαίας αναγνώρισης 
ή αποκεντρωμένης διαδικασίας και για 
τα οποία η άδεια κυκλοφορίας 
χορηγήθηκε πριν από την [ημερομηνία 
που αναφέρεται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1 της οδηγίας χχχχ/ΥΥ/ΕΚ 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων 
της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων].  Η διάταξη αυτή δεν 
εμποδίζει ένα κράτος μέλος να εφαρμόσει 
σε εθελοντική βάση αυτές τις 
διευθετήσεις για τα φαρμακευτικά 
προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

• purely national MAs are held primarily by SMEs

• the high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
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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 mandatory 
to purely national MAs granted after this Directive will become applicable, for MAs granted 
before that date Member States should have the choice 

• this helps SMEs to save financial and human resources

Τροπολογία 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
27γ:
“Άρθρο 23γ
Οι δέουσες διευθετήσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή πρέπει να 
συνεκτιμούν τα εξής στοιχεία:
- Για λόγους πρακτικούς και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων η δυνατότητα υποβολής  
ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες 
ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων 
διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.
- Στο πλαίσιο των επεκτάσεων των 
αδειών κυκλοφορίας, σκόπιμο είναι να 
διατηρηθεί η δυνατότητα, βάσει 
συγκεκριμένης αιτιολόγησης, να 
υποβάλλεται πλήρης και χωριστή αίτηση 
για ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί, 
αλλά με άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος.
Ωστόσο, αυτή η αίτηση θα θεωρείται ότι 
καλύπτεται από την ίδια γενική άδεια 
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κυκλοφορίας που ορίζεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1."

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system foresees 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 (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.

Τροπολογία 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
27γ:
“Άρθρο 23γ
Οι δέουσες διευθετήσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή πρέπει να 
συνεκτιμούν τα εξής στοιχεία:
- Για λόγους πρακτικούς και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων η δυνατότητα υποβολής  
ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες 
ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων 
διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.
- Στο πλαίσιο των επεκτάσεων των 
αδειών κυκλοφορίας, σκόπιμο είναι να 
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διατηρηθεί η δυνατότητα, βάσει 
συγκεκριμένης αιτιολόγησης, να 
υποβάλλεται πλήρης και χωριστή αίτηση 
για ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί, 
αλλά με άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος. 
Ωστόσο, αυτή η αίτηση θα θεωρείται ότι 
καλύπτεται από την ίδια γενική άδεια 
κυκλοφορίας που ορίζεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1."

Or. en

Αιτιολόγηση

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system foresees 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 (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005 1, 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.

Τροπολογία 21
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
27γ: 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 MARKETING 
AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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“Άρθρο 23γ
Οι δέουσες διευθετήσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή πρέπει να 
συνεκτιμούν τα εξής στοιχεία: 
- Για λόγους πρακτικούς και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων η δυνατότητα υποβολής  
ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες 
ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων 
διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.
- Στο πλαίσιο των επεκτάσεων των 
αδειών κυκλοφορίας, σκόπιμο είναι να 
διατηρηθεί η δυνατότητα, βάσει 
συγκεκριμένης αιτιολόγησης, να 
υποβάλλεται πλήρης και χωριστή αίτηση 
για ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί,
αλλά με άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος. 
Ωστόσο, αυτή η αίτηση θα θεωρείται ότι 
καλύπτεται από την ίδια γενική άδεια 
κυκλοφορίας που ορίζεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1."

Or. pt

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την οδηγία 2001/83/ΕΚ και λαμβάνει υπόψη την ερμηνεία που συμφωνήθηκε από τα 
κράτη μέλη και δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή το 2005, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις για 
άδεια κυκλοφορίας για τα φάρμακα πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία για τη χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία 22
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
23γ:
"Άρθρο 23 γ
Οι δέουσες διευθετήσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή πρέπει να 
συνεκτιμούν τα εξής στοιχεία:
- Για λόγους πρακτικούς και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων η δυνατότητα υποβολής 
ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες 
ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων 
διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.
- στο πλαίσιο των επεκτάσεων των 
αδειών κυκλοφορίας, σκόπιμο είναι να 
διατηρηθεί η δυνατότητα, βάσει 
συγκεκριμένης αιτιολόγησης, να 
υποβάλλεται πλήρης και χωριστή αίτηση 
για ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί, 
αλλά κάτω από άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος. Αυτή η 
αίτηση για άδεια θα θεωρείται ότι 
καλύπτεται από την ίδια γενική άδεια 
κυκλοφορίας που ορίζεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1."

Or. fr

Αιτιολόγηση

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 1.

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 MARKETING 
AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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Τροπολογία 23
David Martin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
27γ: 
“Άρθρο 23γ
Οι δέουσες διευθετήσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή πρέπει να 
συνεκτιμούν τα εξής στοιχεία: 
- Για λόγους πρακτικούς και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων η δυνατότητα υποβολής  
ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες 
ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων 
διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.
- Στο πλαίσιο των επεκτάσεων των 
αδειών κυκλοφορίας, σκόπιμο είναι να 
διατηρηθεί η δυνατότητα, βάσει 
συγκεκριμένης αιτιολόγησης, να 
υποβάλλεται πλήρης και χωριστή αίτηση 
για ένα φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί, 
αλλά με άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος. 
Ωστόσο, αυτή η αίτηση θα θεωρείται ότι 
καλύπτεται από την ίδια γενική άδεια 
κυκλοφορίας που ορίζεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1."

Or. en

Αιτιολόγηση

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system foresees the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
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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 (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005 1, 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.

Τροπολογία 24
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
27γ:
“Άρθρο 23γ
Οι δέουσες διευθετήσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή πρέπει να 
συνεκτιμούν τα εξής στοιχεία:
- Για λόγους πρακτικούς και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων η δυνατότητα υποβολής  
ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες 
ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων 
διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.
Με την επιφύλαξη της γενικής άδειας 
κυκλοφορίας που ορίζεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1, στο πλαίσιο των 
επεκτάσεων των αδειών κυκλοφορίας, 
σκόπιμο είναι να διατηρηθεί η 
δυνατότητα, βάσει συγκεκριμένης 
αιτιολόγησης, να υποβάλλεται πλήρης και 
χωριστή αίτηση για ένα φάρμακο που έχει 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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ήδη εγκριθεί, αλλά με άλλη ονομασία και 
με διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος. 
Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων θεωρείται ότι καλύπτεται από 
το άρθρο 6, παράγραφος 1, όπως ορίζεται 
στη γενική αίτηση για χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας. 

Or. fi

Αιτιολόγηση

Μικρή τροποποίηση στην τροπολογία 3 του εισηγητή ώστε η αλλαγή να είναι συνεπής με την 
ερμηνεία που έχουν δώσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στην οδηγία 2001/83.

Τροπολογία 25
Carl Schlyter

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2001/83/ΕΚ
Άρθρο 23 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
27γ:
“Άρθρο 23γ
Οι δέουσες διευθετήσεις στις οποίες 
προβαίνει η Επιτροπή πρέπει να 
συνεκτιμούν τα εξής στοιχεία:
- Για λόγους πρακτικούς και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, πρέπει να 
επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες 
τροποποιήσεων η δυνατότητα υποβολής  
ενιαίας αίτησης για μια ή περισσότερες 
ταυτόσημες τροποποιήσεις των όρων 
διαφορετικών αδειών κυκλοφορίας.
Με την επιφύλαξη της γενικής άδειας 
κυκλοφορίας που ορίζεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 1, στο πλαίσιο των 
επεκτάσεων των αδειών κυκλοφορίας, 
σκόπιμο είναι να διατηρηθεί η 
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δυνατότητα, βάσει συγκεκριμένης 
αιτιολόγησης, να υποβάλλεται πλήρης και 
χωριστή αίτηση για ένα φάρμακο που έχει 
ήδη εγκριθεί, αλλά με άλλη ονομασία και 
με διαφορετική περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος."

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη στην τροπολογία 3 του εισηγητή. Πρέπει να διευκρινίζεται ότι αυτές οι χωριστές 
αιτήσεις  για την έγκριση ενός φαρμάκου που έχει ήδη εγκριθεί με άλλη ονομασία και με 
διαφορετική περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος δεν επηρεάζουν τη διάρκεια της 
αποκλειστικότητας δεδομένων για το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν.

Τροπολογία 26
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
πριν από [12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος], το αργότερο. Ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
πριν από [24 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος], το αργότερο. Ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δωδεκάμηνη μεταβατική περίοδος είναι υπερβολικά σύντομη σε σχέση με τις σημαντικές 
αλλαγές σε πολλές εθνικές διαδικασίες χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Είναι, ως εκ τούτου, 
σκόπιμο να επεκταθεί το διάστημα σε 24 μήνες.
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