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Muudatusettepanek 4
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Rahvatervise, õigusliku järjepidevuse ja 
ettevõtjate jaoks ettearvatavuse huvides 
tuleks iga liiki müügilubade muutmise 
eeskirjad ühtlustada.

(6) Rahvatervise, õigusliku järjepidevuse ja 
ettevõtjate jaoks ettearvatavuse huvides 
tuleks müügilubade, välja arvatud 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 10 punktil a 
põhinevate üksnes siseriiklike
müügilubade muutmise eeskirjad 
ühtlustada.

Or. en

Selgitus

Uue variatsioonide süsteemi kohaldamine peaks olema proportsionaalne. Seetõttu on 
ettepanekust välja jäetud homöopaatilised ravimid ja traditsioonilised taimsed ravimid.  
Ettepanekust tuleks välja jätta ka direktiivi 2001/83/EÜ artikli 10 punktis a sätestatud 
bibliograafiliste taotluste alusel väljastatud siseriikliku müügiloaga inimtervishoius 
kasutatavad ravimid, kui nimetatud ravimite puhul ei kasutata Euroopa lubade väljastamise 
(detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise) menetlust, ning kui nimetatud ravimeid 
turustatakse eranditult siseriiklikul turul.

Muudatusettepanek 5
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Proportsionaalsuse eesmärgil ja kui 
müügiload ei ole väljastatud 
tsentraliseeritud müügilubade andmise 
korra, vastastikuse tunnustamise 
menetluse või detsentraliseeritud 
menetluse (üksnes siseriiklikud 
müügiload) alusel, tuleks ravimite 
müügilubade tingimuste loa saamisele 
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järgneva muutmise ühtlustatud eeskirju 
kohaldada ainult nendele ravimitele, 
millele on antud müügiluba pärast 
käesoleva direktiivi ülevõtmist 
liikmesriikide siseriiklikesse 
õigusaktidesse. See on vajalik, et säästa 
suurt hulka üksnes siseriiklike 
müügilubadega ravimifirmasid, millest 
paljud on VKEd, täiendavatest kuludest ja 
liigsest reguleerimisest tulenevast 
koormusest, mis tuleneb 
asjassepuutuvates liikmesriikides kehtiva 
siseriikliku reguleeriva raamistiku 
muutmisest Euroopa raamistikuks.   
Sellegipoolest ei tohiks liikmesriigid 
direktiivist tingituna hoiduda ravimite 
müügilubade tingimuste loa saamisele 
järgneva muutmise ühtlustatud eeskirjade 
laiendamisest ravimitele, millel on üksnes 
siseriiklik müügiluba ning millele on 
antud müügiluba enne käesoleva 
direktiivi ülevõtmist liikmesriikide 
siseriiklikesse õigusaktidesse 
vabatahtlikkuse alusel.

Or. en

Selgitus

 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.
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Muudatusettepanek 6
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikli 10 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

Välja jäetud

„3. Komisjon koostab erandina 
artiklist 11 nimekirja hobuslaste raviks 
olulistest ainetest, mille keeluaeg on 
vähemalt kuus kuud vastavalt 
otsustes 93/623/EMÜ ja 2000/68/EÜ 
sätestatud kontrollimehhanismidele.
Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 89 
lõikes 2a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr

Selgitus

Asjassepuutuvad muudatusettepanekud (6–16), mis on üksnes õiguslikku iseloomu, on 
suunatud ainuüksi direktiivi 2001/82/EÜ kooskõlla viimiseks vastava uue komiteemenetlusega 
(kontrolliga regulatiivmenetlus). Need ei ole otseselt seotud ettepaneku teemaga, st 
müügilubade muutmisega. Pealegi on nende tekst toodud komisjoni “kõikehõlmavas” 
ettepanekus (KOM(2008)0071 – 2008/0032(COD)), mis muudab nad seetõttu käesolevas 
ettepanekus ülearuseks. Seetõttu tuleks need välja jätta.

Muudatusettepanek 7
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 11 lõike 2 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:

Välja jäetud

„Komisjon võib siiski neid konkreetseid 
keeluaegu muuta. Kõnealused meetmed 
käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 89 
lõikes 2a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artikli 13 lõike 1 neljas lõik 
asendatakse järgmisega:

Välja jäetud

„Teises lõigus nimetatud kümne aasta 
pikkust perioodi pikendatakse 13 aastani 
kaladele või mesilastele või teistele 
komisjoni määratud liikidele ettenähtud 
veterinaarravimite korral.
Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 89 
lõikes 2a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 9
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 17 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

Välja jäetud

„Kui uued teaduslikud andmed seda 
õigustavad, võib komisjon kohandada 
esimese lõigu punkte b ja c. Kõnealused 
meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 89 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 50a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Artikli 50a lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

Välja jäetud

“2. Komisjon võtab vastu vajalikud 
muudatused lõike 1 sätete kohandamiseks 
teaduse ja tehnika arenguga.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 89 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 11
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Artikli 51 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:

Välja jäetud

„Artikli 50 punktis f nimetatud 
veterinaarravimite tootmise heade tavade 
põhimõtted ja suunised võtab komisjon 
vastu direktiiviga, mis adresseeritakse 
liikmesriikidele. Kõnealused meetmed 
käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 89 lõikes 2a 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.”

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 67 – punkt aa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Artiklis 67 asendatakse punkt aa 
järgmisega:

Välja jäetud

„aa) toiduloomadele ettenähtud 
veterinaarravimid.
Liikmesriigid võivad kohaldada 
käesolevast nõudest vabastamist vastavalt 
komisjoni kehtestatud kriteeriumidele. 
Nende kriteeriumide kehtestamine –
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid selle 
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täiendamise abil – võetakse vastu 
artikli 89 lõikes 2a osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Liikmesriigid võivad jätkata riigisiseste 
sätete kohaldamist kuni:
–  vastavalt esimesele alalõigule 
vastuvõetud otsuse 
kohaldamiskuupäevani või 
– 1. jaanuarini 2007, kui seda otsust ei ole 
vastu võetud 31. detsembriks 2006;”

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 68 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikli 68 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

Välja jäetud

“3. Komisjon võtab vastu lõikes 1 
nimetatud ainete nimekirja muudatused.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 89 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 75 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Artikli 75 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:

Välja jäetud

„6. Komisjon võib muuta lõiget 5 selle 
kohaldamisel omandatud kogemuste 
põhjal.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 89 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Artikkel 79 asendatakse järgmisega: Välja jäetud
„Artikkel 79
Komisjon võtab vastu kõik artiklite 72–78 
sätete ajakohastamiseks vajalikud 
muudatused, mis tehakse teaduse ja 
tehnika arengut arvestades.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 89 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr
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Muudatusettepanek 16
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 2001/82/EÜ
Artikkel 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Artikkel 88 asendatakse järgmisega: Välja jäetud
„Artikkel 88
Komisjon võtab vastu kõik I lisa 
ajakohastamiseks vajalikud muudatused, 
mis tehakse tehnika arengut arvestades.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 89 lõikes 2a osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu asjakohase korra 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
müügilubade tingimustes tehtavate 
muudatuste läbivaatamiseks.

Komisjon võtab vastu asjakohase korra 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
müügilubade tingimustes tehtavate 
muudatuste läbivaatamiseks. Käesoleva 
direktiivi artikli 10 punktil a põhineva 
üksnes siseriiklike müügilubade 
muutmise osas võib jätkuvalt rakendada 
kehtivat siseriiklikku korda, tingimusel et 
asjassepuutuvatele ravimitele ei kohaldata 
detsentraliseeritud või vastastikuse 
tunnustamise menetlust.

Or. en
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Selgitus

Traditsiooniliste taimsete ravimite ja homöopaatiliste ravimite osas tuleks jätta liikmesriikide 
otsustada Euroopa variatsioonide süsteemi kohaldamine analoogia alusel hästi tõestatud 
kasutusega toodete üksnes siseriiklikele müügilubadele tingimusel, et nende ravimite puhul ei 
kasutata Euroopa lubade väljastamise (detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise) 
menetlust, ning et nimetatud ravimeid turustatakse eranditult siseriiklikul turul. 

Muudatusettepanek 18
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23b – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda komisjonis vastu võetud korda ei 
kohaldata ravimitele, mille kohta ei ole 
väljastatud müügiluba detsentraliseeritud 
või vastastikuse tunnustamise) 
menetlusega ja mille kohta väljastati 
müügiluba enne [kuupäev on toodud 
direktiivi aaaa/kk/EÜ (millega 
muudetakse direktiivi 2001/82/EÜ ja 
direktiivi 2001/83/EÜ seoses ravimite 
müügilubade tingimuste muutmisega) 
artikli 3 lõikes 1]. See ei keela 
liikmesriikidel rakendada käesolevas 
lõikes sätestatud ravimite korda 
vabatahtlikult.

Or. en

Selgitus

 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 
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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.

Muudatusettepanek 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel 23c:
„Artikkel 23c
Komisjoni asjakohased meetmed võtavad 
arvesse järgmist:
– praktilisuse ja tõhususe huvides tuleks 
võimalust esitada üks ühine taotlus ühe 
või mitme samase muudatuse tegemiseks 
mitme müügiloa tingimustes laiendada 
igat tüüpi muudatustele;
– müügiloa laiendamise raames peaks 
säilima võimalus esitada põhjendatud 
juhul eraldi täielik taotlus müügiloa 
saamiseks ravimile, mille jaoks on luba 
juba antud teise nime all koos teistsuguse 
ravimiomaduste kokkuvõttega.
Sellegipoolest loetakse taotlus artikli 6 
lõikes 1 sätestatud üldise müügilubade 
väljaandmise osaks.”

Or. en

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel 23c:
„Artikkel 23c
Komisjoni asjakohased meetmed võtavad 
arvesse järgmist:
– praktilisuse ja tõhususe huvides tuleks 
võimalust esitada üks ühine taotlus ühe 
või mitme samase muudatuse tegemiseks 
mitme müügiloa tingimustes laiendada 
igat tüüpi muudatustele;
– müügiloa laiendamise raames peaks 
säilima võimalus esitada põhjendatud 
juhul eraldi täielik taotlus müügiloa 
saamiseks ravimile, mille jaoks on luba 
juba antud teise nime all koos teistsuguse 
ravimiomaduste kokkuvõttega. 
Sellegipoolest loetakse taotlus artikli 6 
lõikes 1 sätestatud üldise müügilubade 
väljaandmise osaks.”

Or. en

Selgitus

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 
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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 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/EC.

Muudatusettepanek 21
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel 23c:
„Artikkel 23c
Komisjoni asjakohased meetmed võtavad 
arvesse järgmist:
– praktilisuse ja tõhususe huvides tuleks 
võimalust esitada üks ühine taotlus ühe 
või mitme samase muudatuse tegemiseks 
mitme müügiloa tingimustes laiendada 
igat tüüpi muudatustele;
– müügiloa laiendamise raames peaks 
jätkuvalt säilima võimalus esitada 
põhjendatud juhul eraldi täielik taotlus 
müügiloa saamiseks ravimile, mille jaoks 
on luba juba antud teise nime all koos 
teistsuguse ravimiomaduste kokkuvõttega. 
Sellegipoolest kehtestatakse nimetatud 
taotluse suhtes artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
müügilubade väljaandmise menetlust.”

Or. pt

                                               
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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Selgitus

Kooskõlas direktiiviga 2001/83/EÜ ja pidades silmas liikmesriikide vahel kokku lepitud 
tõlgendust, mille komisjon avaldas 2005. aastal, tuleks ravimite lubade andmise taotluste 
suhtes kehtestada direktiivi 2001/83/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud müügilubade 
väljaandmise menetlust.

Muudatusettepanek 22
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel 23c:
„Artikkel 23c
Komisjoni asjakohased meetmed võtavad 
arvesse järgmist:
– praktilisuse ja tõhususe huvides tuleks 
võimalust esitada üks ühine taotlus ühe 
või mitme samase muudatuse tegemiseks 
mitme müügiloa tingimustes laiendada 
igat tüüpi muudatustele;
– müügiloa laiendamise raames peaks 
säilima võimalus esitada põhjendatud 
juhul eraldi täielik taotlus müügiloa 
saamiseks ravimile, mille jaoks on luba 
juba antud teise nime all koos teistsuguse 
ravimiomaduste kokkuvõttega. Nimetatud 
taotlus loetakse artiklis 6 sätestatud 
müügilubade väljaandmise osaks.”

Or. fr

Selgitus

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 
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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. 

Muudatusettepanek 23
David Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel 23c:
„Artikkel 23c
Komisjoni asjakohased meetmed võtavad 
arvesse järgmist:
– praktilisuse ja tõhususe huvides tuleks 
võimalust esitada üks ühine taotlus ühe 
või mitme samase muudatuse tegemiseks 
mitme müügiloa tingimustes laiendada 
igat tüüpi muudatustele;
– müügiloa laiendamise raames peaks 
säilima võimalus esitada põhjendatud 
juhul eraldi täielik taotlus müügiloa 
saamiseks ravimile, mille jaoks on luba 
juba antud teise nime all koos teistsuguse 
ravimiomaduste kokkuvõttega. 
Sellegipoolest loetakse taotlus artikli 6 
lõikes 1 sätestatud üldise müügilubade 
väljaandmise osaks.”

Or. en

Selgitus

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 

                                               
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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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 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/EC.

Muudatusettepanek 24
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel 23c:
„Artikkel 23c
Komisjoni asjakohased meetmed võtavad 
arvesse järgmist:
– praktilisuse ja tõhususe huvides tuleks 
võimalust esitada üks ühine taotlus ühe 
või mitme samase muudatuse tegemiseks 
mitme müügiloa tingimustes laiendada 
igat tüüpi muudatustele; 
– müügiloa laiendamise raames peaks 
säilima võimalus esitada põhjendatud 
juhul eraldi täielik taotlus müügiloa 
saamiseks ravimile, mille jaoks on luba 
juba antud teise nime all koos teistsuguse 
ravimiomaduste kokkuvõttega. 
Sellegipoolest loetakse taotlus artikli 6 
lõikes 1 sätestatud üldise müügilubade 
väljaandmise osaks.” 

                                               
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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Or. fi

Selgitus

Raportööri muudatusettepanekut 3 tuleb veidi muuta, et viia see kooskõlla direktiivi 
2001/83/EÜ liikmesriikide vahel ühehäälselt heaks kiidetud tõlgendusega.

Muudatusettepanek 25
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2001/83/EÜ
Artikkel 23c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel 23c:
Komisjoni asjakohased meetmed võtavad 
arvesse järgmist:
– praktilisuse ja tõhususe huvides tuleks 
võimalust esitada üks ühine taotlus ühe 
või mitme samase muudatuse tegemiseks 
mitme müügiloa tingimustes laiendada 
igat tüüpi muudatustele;
– piiramata artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
üldist müügilubade väljaandmist, peaks 
müügiloa laiendamise raames säilima 
võimalus esitada põhjendatud juhul eraldi 
täielik taotlus müügiloa saamiseks 
ravimile, mille jaoks on luba juba antud 
teise nime all koos teistsuguse 
ravimiomaduste kokkuvõttega.”

Or. en

Selgitus

See on raportööri täiendus muudatusettepanekule 3. Tuleks täpsustada, et nimetatud eraldi 
taotlused müügiloa saamiseks ravimile, mille jaoks on luba juba antud teise nime all koos 
teistsuguse ravimiomaduste kokkuvõttega, ei mõjuta mingil määral andmete ainuõiguse 
kestmist asjassepuutuva ravimi kohta.  
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Muudatusettepanek 26
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [12 kuud pärast 
jõustumiskuupäeva]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [24 kuud pärast 
jõustumiskuupäeva]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Or. en

Selgitus

12-kuuline üleminekuaeg on liiga lühike, võttes arvesse märkimisväärseid muudatusi paljude 
siseriiklike müügilubade osas. Seetõttu on asjakohane pikendada üleminekuaega 24 kuule.
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