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Tarkistus 4
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kansanterveyteen, oikeudelliseen 
johdonmukaisuuteen ja talouden 
toimijoiden toimintaympäristön 
ennakoitavuuteen liittyvistä syistä 
kaikentyyppisiin myyntilupiin olisi 
sovellettava yhdenmukaistettuja sääntöjä. 

(6) Kansanterveyteen, oikeudelliseen 
johdonmukaisuuteen ja talouden 
toimijoiden toimintaympäristön 
ennakoitavuuteen liittyvistä syistä 
myyntilupiin, direktiivin 2001/83/ETY 
10 artiklaan perustuvia puhtaasti 
kansallisia myyntilupia lukuun ottamatta,
olisi sovellettava yhdenmukaistettuja 
sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Muutoksia koskevan uuden järjestelmän soveltamisen olisi oltava oikeasuhteista. Tästä syystä 
homeopaattisia lääkkeitä ja perinteisiä kasvirohdosvalmisteita ei ole sisällytetty ehdotukseen. 
Poikkeus on ulotettava koskemaan myös ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, joille on myönnetty 
kansallinen myyntilupa, joka perustuu direktiivin 2001/83/EY 10 a artiklassa määriteltyyn 
bibliografiseen hakemukseen edellyttäen, että näihin lääkkeisiin ei sovelleta eurooppalaista 
myyntilupamenettelyä (hajautettua lupamenettelyä tai vastavuoroisen tunnustamisen 
menettelyä) ja niitä myydään ainoastaan kansallisilla markkinoilla.

Tarkistus 5
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale ( uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Suhteellisuussyistä ja siinä 
tapauksessa, että myyntilupaa ei ole 
myönnetty keskitetyssä menettelyssä, on 
sovellettava vastavuoroisen 
tunnustamisen menettelyä tai hajautettua 
menettelyä (niin kutsuttua puhtaasti 
kansallista myyntilupaa) ja 
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yhdenmukaistettuja ehtoja, jotka koskevat 
lääkkeiden myyntilupien ehtojen 
muutoksia, sovellettava ainoastaan niihin 
lääkkeisiin, jotka ovat saaneet 
myyntiluvan sen määräajan jälkeen, 
jolloin tämä direktiivi on pitänyt saattaa 
osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. On 
välttämätöntä säästää lääkeyhtiöt, joista 
varsin monet ovat pk-yrityksiä  ja joilla on 
paljon puhtaasti kansallisia myyntilupia, 
lisäkustannuksilta ja liialliselta 
sääntelyltä, joka johtuu siirtymisestä 
asianomaisen jäsenvaltion vakiintuneesta 
kansallisesta sääntelyjärjestelmästä EU:n 
sääntelyjärjestelmään. Tämä direktiivi ei 
saa kuitenkaan estää jäsenvaltiota 
ulottamasta niitä yhdenmukaistettuja 
säännöksiä, jotka koskevat lääkkeiden 
myyntilupien ehtojen muutoksia, 
koskemaan lääkkeitä, joilla on puhtaasti 
kansallinen myyntilupa ja jotka on 
hyväksytty ennen kuin tämä direktiivi on 
saatettu vapaaehtoisesti osaksi 
jäsenvaltion lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

 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. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 6
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Korvataan 10 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”3. Poiketen siitä, mitä 11 artiklassa 
säädetään, komissio laatii luettelon 
aineista, jotka ovat välttämättömiä 
hevoseläinten hoidossa ja joiden varoaika 
on vähintään kuusi kuukautta päätöksissä 
93/623/ETY ja 2000/68/EY säädetyn 
valvontamekanismin mukaan.
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 89 artiklan 2 a 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. fr

Perustelu

Näillä tarkistuksilla (6–16), jotka ovat luonteeltaan puhtaasti oikeudellisia, pyritään 
ainoastaan mukauttamaan direktiivi 2001/82/EY uuteen komiteamenettelyyn (valvonnan 
käsittävä sääntelymenettely). Ne eivät liity suoraan tämän ehdotuksen tavoitteeseen eli 
myyntilupia koskeviin muutoksiin. Koska muutokset sisältyvät jo komission koottuun 
ehdotukseen (KOM(2008)0071 – 2008/0032(COD), ne ovat tässä yhteydessä tarpeettomia. Ne 
olisi näin ollen poistettava.

Tarkistus 7
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 11 artiklan 2 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Komissio voi kuitenkin muuttaa näitä 
varoaikoja. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 89 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. fr

Tarkistus 8
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Korvataan 13 artiklan 1 kohdan neljäs 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Toisessa alakohdassa säädetty 
kymmenen vuoden ajanjakso pidennetään 
kuitenkin 13 vuoteen, kun on kyse 
eläinlääkkeistä, jotka on tarkoitettu 
kaloille, mehiläisille tai muille komission 
nimeämille lajeille.
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 89 artiklan 2 a 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. fr
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Tarkistus 9
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Korvataan 17 artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Komissio voi mukauttaa ensimmäisen 
alakohdan b ja c alakohdan säännöksiä, 
jos se uuden tieteellisen näytön vuoksi 
vaikuttaa perustellulta. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 89 artiklan 2 a 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. fr

Tarkistus 10
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
50 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Korvataan 50 a artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”2. Komissio tekee tarvittavat muutokset 1 
kohdan säännösten mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 89 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”
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Or. fr

Tarkistus 11
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

(8) Korvataan 51 artiklan ensimmäinen 
kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Komissio antaa 50 artiklan f 
alakohdassa tarkoitetut eläinlääkkeiden 
hyviä tuotantotapoja koskevat periaatteet 
ja yleisohjeet kaikille jäsenvaltioille 
osoitetulla direktiivillä. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 89 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. fr

Tarkistus 12
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
67 artikla – aa alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Korvataan 67 artiklan aa alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”aa) tuotantoeläimille tarkoitetut 
eläinlääkkeet.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin myöntää 
poikkeuksia tästä vaatimuksesta 
komission vahvistamin perustein. 
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Kyseisten perusteiden vahvistaminen on 
toimenpide, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, ja siitä 
päätetään 89 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia 
säännöksiä joko
– ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
tehdyn päätöksen soveltamispäivään tai
– 1 päivään tammikuuta 2007, jos kyseistä 
päätöstä ei ole tehty 31 päivään 
joulukuuta 2006 mennessä;”

Or. fr

Tarkistus 13
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
68 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Korvataan 68 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”3. Komissio tekee mahdolliset muutokset 
1 kohdassa tarkoitettujen aineiden 
luetteloon.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 89 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. fr
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Tarkistus 14
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
75 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Korvataan 75 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”6. Komissio voi muuttaa 5 kohtaa sen 
soveltamisesta saatujen kokemusten 
perusteella. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 89 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. fr

Tarkistus 15
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

(12) Korvataan 79 artikla seuraavasti: Poistetaan.
”79 artikla
Komissio tekee tarvittavat muutokset 72–
78 artiklan säännösten mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 89 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”
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Or. fr

Tarkistus 16
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2001/82/EY
88 artikla

Komission teksti Tarkistus

(13) Korvataan 88 artikla seuraavasti: Poistetaan.
”88 artikla
Komissio tekee tarvittavat muutokset 
liitteen I mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 89 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. fr

Tarkistus 17
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
23 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa asianmukaiset 
järjestelyt tämän direktiivin mukaisesti 
myönnettyjen myyntilupien ehtoihin 
tehtävien muutosten tutkimiseksi. 

Komissio vahvistaa asianmukaiset 
järjestelyt tämän direktiivin mukaisesti 
myönnettyjen myyntilupien ehtoihin 
tehtävien muutosten tutkimiseksi.  
Direktiivin 10 a artiklan säännöksiin 
perustuvissa puhtaasti kansallisia 
myyntilupia koskevissa muutoksissa 
voidaan edelleen noudattaa voimassa 
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olevia kansallisia menettelyjä edellyttäen, 
että kyseessä olevat tuotteet eivät kuulu 
hajautetun lupamenettelyn tai 
vastavuoroisen tunnustamisen menettelyn 
piiriin.

Or. en

Perustelu

Perinteisten kasvirohdosvalmisteiden ja homeopaattisten lääkkeiden kohdalla jäsenvaltioiden 
olisi voitava itse päättää, soveltavatko ne eurooppalaista muutoksia koskevaa järjestelmää 
vakiintuneessa käytössä olevia tuotteita koskeviin kansallisiin myyntilupiin edellyttäen, että 
näihin lääkkeisiin ei sovelleta eurooppalaista hajautettua lupamenettelyä tai vastavuoroisen 
tunnustamisen menettelyä ja niitä myydään ainoastaan kansallisilla markkinoilla.

Tarkistus 18
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/83/EY
23 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission toteuttamia toimenpiteitä ei 
pidä soveltaa lääkkeisiin, joita ei ole 
hyväksytty vastavuoroisen tunnustamisen 
menettelyssä tai hajautetussa 
lupamenettelyssä ja joille on myönnetty 
myyntilupa ennen [ajankohtaa, joka 
mainitaan direktiivin xxxx/yy/EY 
3 artiklan 1 kohdassa, jolla muutetaan 
direktiiviä 2001/82/EY ja direktiiviä 
2001/83/EY, silloin kun on kyse 
lääkkeiden myyntilupien ehtojen 
muutoksista.] Tämä säännös ei saa estää 
jäsenvaltiota toteuttamasta 
vapaaehtoisesti tässä kohdassa mainittuja 
lääkkeitä koskevia järjestelyjä.

Or. en
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Perustelu

 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
23 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1a) Lisätään 23 c artikla seuraavasti:
”23 c artikla
Komission suorittamissa asianmukaisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
seuraavat tekijät:
– Käytännön syistä ja tehokkuuden 
kannalta on syytä ulottaa koskemaan 
kaikkia muutosryhmiä mahdollisuus 
jättää yksi ainoa hakemus yhtä tai 
useampaa identtistä muutosta varten, 
jotka koskevat useiden myyntilupien 
ehtojen muutoksia.
– Myyntilupien laajentamisen osalta on 
annettava mahdollisuus perustelluista 
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syistä jättää täydellinen, erillinen 
myyntilupahakemus lääkkeelle, joka on jo 
saanut myyntiluvan, mutta jolla on toinen 
nimi ja eri valmisteyhteenveto.
Hakemusmenettelyn katsotaan kuitenkin 
kuuluvan 6 artiklan 1 kohdassa 
määritellyn yleisen myyntilupien 
hakemusmenettelyn piiriin.”

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
23 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1a) Lisätään 23 c artikla seuraavasti:
”23 c artikla
Komission suorittamissa asianmukaisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
seuraavat tekijät:
– Käytännön syistä ja tehokkuuden 
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kannalta on syytä ulottaa koskemaan 
kaikkia muutosryhmiä mahdollisuus 
jättää yksi ainoa hakemus yhtä tai 
useampaa identtistä muutosta varten, 
jotka koskevat useiden myyntilupien 
ehtojen muutoksia.
– Myyntilupien laajentamisen osalta on 
annettava mahdollisuus perustelluista 
syistä jättää täydellinen, erillinen 
myyntilupahakemus lääkkeelle, joka on jo 
saanut myyntiluvan, mutta jolla on toinen 
nimi ja eri valmisteyhteenveto. 
Hakemusmenettelyn katsotaan kuitenkin 
kuuluvan 6 artiklan 1 kohdassa 
määritellyn yleisen myyntilupien 
hakemusmenettelyn piiriin.”

Or. en

Perustelu

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 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

                                               
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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Tarkistus 21
Edite Estrela

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
23 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1a) Lisätään 23 c artikla seuraavasti:
”23 c artikla
Komission suorittamissa asianmukaisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
seuraavat tekijät:
– Käytännön syistä ja tehokkuuden 
kannalta on syytä ulottaa koskemaan 
kaikkia muutosryhmiä mahdollisuus 
jättää yksi ainoa hakemus yhtä tai 
useampaa identtistä muutosta varten, 
jotka koskevat useiden myyntilupien 
ehtojen muutoksia.
– Myyntilupien laajentamisen osalta on 
annettava mahdollisuus perustelluista 
syistä jättää täydellinen, erillinen 
myyntilupahakemus lääkkeelle, joka on jo 
saanut myyntiluvan, mutta jolla on toinen 
nimi ja eri valmisteyhteenveto. 
Hakemusmenettelyn katsotaan kuitenkin 
kuuluvan 6 artiklan 1 kohdassa 
määritellyn yleisen myyntilupien 
hakemusmenettelyn piiriin.”

Or. pt

Perustelu

Direktiivin 2001/83/EY mukaisesti ja ottaen huomioon kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymän 
tulkinnan, jonka Euroopan komissio julkisti vuonna 2005, lääkkeiden myyntilupiin on 
sovellettava direktiivin 2001/83/EY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua myyntilupamenettelyä.
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Tarkistus 22
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
23 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1a) Lisätään 23 c artikla seuraavasti:
”23 c artikla
Komission suorittamissa asianmukaisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
seuraavat tekijät:
– Käytännön syistä ja tehokkuuden 
kannalta on syytä ulottaa koskemaan 
kaikkia muutosryhmiä mahdollisuus 
jättää yksi ainoa hakemus yhtä tai 
useampaa identtistä muutosta varten, 
jotka koskevat useiden myyntilupien 
ehtojen muutoksia.
– Myyntilupien laajentamisen osalta on 
annettava mahdollisuus perustelluista 
syistä jättää täydellinen, erillinen 
myyntilupahakemus lääkkeelle, joka on jo 
saanut myyntiluvan, mutta jolla on toinen 
nimi ja eri valmisteyhteenveto. Tämän 
myyntilupahakemuksen katsotaan olevan 
osa direktiivin 2001/83/EY 6 artiklassa 
tarkoitettua myyntilupaa.”

Or. fr

Perustelu

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 
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européenne en 20051. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 23
David Martin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
23 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1a) Lisätään 23 c artikla seuraavasti:
”23 c artikla
Komission suorittamissa asianmukaisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
seuraavat tekijät:
– Käytännön syistä ja tehokkuuden 
kannalta on syytä ulottaa koskemaan 
kaikkia muutosryhmiä mahdollisuus 
jättää yksi ainoa hakemus yhtä tai 
useampaa identtistä muutosta varten, 
jotka koskevat useiden myyntilupien 
ehtojen muutoksia.
– Myyntilupien laajentamisen osalta on 
annettava mahdollisuus perustelluista 
syistä jättää täydellinen, erillinen 
myyntilupahakemus lääkkeelle, joka on jo 
saanut myyntiluvan, mutta jolla on toinen 
nimi ja eri valmisteyhteenveto. 
Hakemusmenettelyn katsotaan kuitenkin 
kuuluvan 6 artiklan 1 kohdassa 
määritellyn samaisen yleisen 
myyntilupien hakemusmenettelyn piiriin.”

Or. en

                                               
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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Perustelu

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 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 24
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
23 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1a) Lisätään 23 c artikla seuraavasti:
”23 c artikla
Komission suorittamissa asianmukaisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
seuraavat tekijät:
– Käytännön syistä ja tehokkuuden 
kannalta on syytä ulottaa koskemaan 
kaikkia muutosryhmiä mahdollisuus 
jättää yksi ainoa hakemus yhtä tai 
useampaa identtistä muutosta varten, 
jotka koskevat useiden myyntilupien 
ehtojen muutoksia. 
– Myyntilupien laajentamisen osalta on 

                                               
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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annettava mahdollisuus perustelluista 
syistä jättää täydellinen, erillinen 
myyntilupahakemus lääkkeelle, joka on jo 
saanut myyntiluvan, mutta jolla on toinen 
nimi ja eri valmisteyhteenveto. 
Hakemusmenettelyn katsotaan kuitenkin 
kuuluvan 6 artiklan 1 kohdassa 
määritellyn yleisen myyntilupien 
hakemusmenettelyn piiriin.” 

Or. fi

Perustelu

Esittelijän tarkistusta 3 tulisi hieman tarkentaa, jotta muutos olisi yhdenmukainen kaikkien 
EU:n jäsenvaltioiden hyväksymän direktiivin 2001/83 tulkinnan kanssa.

Tarkistus 25
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2001/83/EY
23 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1a) Lisätään 23 c artikla seuraavasti:
”23 c artikla
Komission suorittamissa asianmukaisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
seuraavat tekijät:
– Käytännön syistä ja tehokkuuden 
kannalta on syytä ulottaa koskemaan 
kaikkia muutosryhmiä mahdollisuus 
jättää yksi ainoa hakemus yhtä tai 
useampaa identtistä muutosta varten, 
jotka koskevat useiden myyntilupien 
ehtojen muutoksia.
– Myyntilupien laajentamisen osalta on 
annettava mahdollisuus perustelluista 
syistä jättää täydellinen, erillinen 
myyntilupahakemus lääkkeelle, joka on jo 
saanut myyntiluvan, mutta jolla on toinen 
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nimi ja eri valmisteyhteenveto. Sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja yleistä 
myyntilupien hakemusmenettelyä 
koskevia säännöksiä.”

Or. en

Perustelu

Kyseessä on esittelijän ehdottama lisäys tarkistukseen 3. On syytä täsmentää, että erillinen 
myyntilupahakemus lääkkeelle, joka on jo saanut myyntiluvan, mutta jolla on toinen nimi ja 
eri valmisteyhteenveto, ei vaikuta tämän lääkkeen tietosuojan kestoon.

Tarkistus 26
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [12 kuukautta
direktiivin voimaantulosta]. Niiden on 
viipymättä toimitettava kyseiset säännökset 
sekä niiden ja tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko kirjallisina 
komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [24 kuukautta
direktiivin voimaantulosta]. Niiden on 
viipymättä toimitettava kyseiset säännökset 
sekä niiden ja tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko kirjallisina 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

12 kuukauden siirtymäaika on liian lyhyt, kun otetaan huomioon monia kansallisia 
myyntilupia koskevat huomattavat muutokset. Tästä syystä on asianmukaista pidentää 
siirtymäaikaa 24 kuukauteen.
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