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Módosítás 4
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Közegészségügyi okokból, illetve a 
gazdasági szereplők számára biztosítandó 
jogi egységesség és kiszámíthatóság 
érdekében a forgalomba hozatali 
engedélyek valamennyi típusának 
módosításaira harmonizált szabályokat kell 
alkalmazni.

(6) Közegészségügyi okokból, illetve a 
gazdasági szereplők számára biztosítandó 
jogi egységesség és kiszámíthatóság 
érdekében a forgalomba hozatali 
engedélyek módosításaira harmonizált 
szabályokat kell alkalmazni, a 2001/83/EK 
irányelv 10. cikkének a) pontja 
alapjánkiadott  tisztán nemzeti engedélyek 
kivételével.

Or. en

Indokolás

A módosítások új rendszerét arányosan kell alkalmazni. A homeopátiás és hagyományos 
növényi alapú gyógyszerek már mentesülnek a javaslat hatálya alól. A mentességet ki kell 
terjeszteni azokra az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre, amelyeket a 2001/83/EK 
irányelv 10. cikkének a) pontja szerint nemzeti szinten már engedélyeztek az irodalomjegyzék 
alapján, és amelyek nem képezik európai engedélyezési eljárás (decentralizált vagy kölcsönös 
elismerési eljárás) tárgyát, illetve kizárólag a nemzeti piacon kerülnek forgalomba.

Módosítás 5
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az arányosság miatt, illetve ha a 
forgalomba hozatali engedély nem 
centralizált engedélyezési eljárás, 
kölcsönös elismerési eljárás vagy 
decentralizált eljárás (hanem úgynevezett 
nemzeti engedélyezési eljárás) eredménye, 
a gyógyszerek forgalomba hozatali 
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engedélye feltételeinek az engedély 
kiadását követő módosítására vonatkozó 
harmonizált szabályok csak azokra a 
gyógyszerekre vonatkoznak, amelyek 
engedélyét azt az időpontot követően adták 
ki, ameddig a tagállamoknak a jelen 
irányelvet át kellett ültetniük nemzeti 
jogrendjükbe. Ez a rendelkezés azért 
szükséges, hogy az olyan gyógyszergyártó 
vállalatokat – köztük sok KKV-t –, 
amelyek jelentős számú tisztán nemzeti 
forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkeznek , , meg lehessen óvni a 
többletkiadásoktól, illetve azoktól a 
további szabályozási terhektől, amelyek a 
tagállamokban hatályos nemzeti 
szabályozási keret európai szabályozási 
kerettel történő felváltása miatt 
jelentkeznének. A jelen irányelv azonban 
nem akadályozza meg a tagállamokat 
abban, hogy a gyógyszerek forgalomba 
hozatali engedélye feltételeinek az 
engedély kiadását követő módosítására 
vonatkozó harmonizált szabályokat 
önkéntes alapon kiterjesszék azokra a 
gyógyszerekre, amelyek kizárólag nemzeti 
forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkeznek, és amelyek engedélyét azt 
az időpontot követően adták ki, ameddig a 
tagállamoknak a jelen irányelvet át kellet 
ültetniük nemzeti jogrendjükbe.

Or. en

Indokolás

 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. 
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 This helps SMEs to save financial and human resources.

Módosítás 6
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/82/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 10. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„3. A 11. cikktől eltérve a Bizottság 
jegyzéket állít össze a lófélék kezelése 
szempontjából fontos anyagokról, 
amelyek esetén az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő a 93/623/EGK és 
2000/68/EK bizottsági határozatban 
megállapított ellenőrzési 
mechanizmusoknak megfelelően nem 
lehet kevesebb, mint hat hónap.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására, valamint annak 
kiegészítésére irányuló ezen intézkedést a 
89. cikk (2a) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

Or. fr

Indokolás

Ezek a tisztán jogi jellegű módosítások (6-16.) csak azt a célt szolgálják, hogy a 2001/82/EK 
irányelv összhangba kerüljön a vonatkozó új komitológiai eljárással (az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással). Nem kapcsolódnak közvetlenül a javaslat tárgyához, 
vagyis a forgalomba hozatali engedélyekkel kapcsolatos módosításokhoz. Ugyanezek a 
módosítások szerepelnek a Bizottság átfogó javaslatában is (COM(2008)0071 –
2008/0032(COD)), ezért itt feleslegesek. Ezért ezeket törölni kell.
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Módosítás 7
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont
2001/82/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 11. cikk (2) bekezdésének harmadik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„A Bizottság azonban módosíthatja ezeket 
a meghatározott várakozási időket. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 89. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 8
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
2001/82/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 13. cikk (1) bekezdésének negyedik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„A második albekezdésben előírt tízéves 
időtartam azonban a halaknak, a 
méheknek vagy a Bizottság által kijelölt 
más fajoknak szánt állatgyógyászati 
készítmények esetén 13 évre bővül.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására, valamint annak 
kiegészítésére irányuló ezen intézkedést a 
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89. cikk (2a) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 9
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
2001/82/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 17. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„Amennyiben új tudományos bizonyítékok 
indokolják, az első albekezdés b) és c) 
pontját a Bizottság kiigazíthatja. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 89. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 10
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
2001/82/EK irányelv
50 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 50a. cikk (2) bekezdése helyébe a törölve
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következő szöveg lép:
„2. A Bizottság elfogad minden olyan 
módosítást, amely – a tudományos és 
technikai fejlemények figyelembe vétele 
érdekében – az (1) bekezdés 
rendelkezéseinek kiigazításához szükséges 
lehet.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 89. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 11
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2001/82/EK irányelv
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az 51. cikk első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„Az 50. cikk f) pontjában említett, az 
állatgyógyászati készítmények gyártására 
vonatkozó helyes gyártási gyakorlat elveit 
és iránymutatásait a Bizottság a 
tagállamokhoz címzett irányelv 
formájában fogadja el. Az ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló intézkedéseket az 89. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. fr
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Módosítás 12
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2001/82/EK irányelv
67 cikk – a a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 67. cikk aa) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„aa) élelmiszertermelő állatokban történő 
felhasználásra szánt állatgyógyászati 
készítmények.
A tagállamok azonban a Bizottság által 
meghatározott kritériumokkal 
összhangban felmentést adhatnak ezen 
előírás alól. Az ezen kritériumok 
meghatározása, az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására, valamint annak 
kiegészítésére irányuló ezen intézkedést a 
89. cikk (2a) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
A tagállamok továbbra is alkalmazhatják 
a nemzeti előírásokat a következő 
határidőkig:
– az első albekezdésnek megfelelően 
elfogadott határozat hatálybalépésének 
dátumáig; vagy
– 2007. január 1-jéig, ha 2006. december 
31-ig ilyen határozatot nem fogadnak el;”

Or. fr
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Módosítás 13
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
2001/82/EK irányelv
68 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 68. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„3. A Bizottság az anyagok (1) 
bekezdésben említett listájának bármilyen 
módosítását elfogadhatja.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 89. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 14
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2001/82/EK irányelv
75 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 75. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„6. A Bizottság módosíthatja az (5) 
bekezdést az annak alkalmazása közben 
szerzett tapasztalatokra tekintettel.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 89. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
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összhangban kell elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 15
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2001/82/EK irányelv
79 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 79. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„79. cikk
A Bizottság elfogad minden olyan 
módosítást, amely – a tudományos és 
technikai fejlemények figyelembe vétele 
érdekében – a 72–78. cikk naprakésszé 
tételéhez szükséges lehet.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 89. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 16
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2001/82/EK irányelv
88 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 88. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve
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„88. cikk
A Bizottság elfogadja az I. melléklet 
tudományos és technikai fejleményekhez 
történő igazításához szükséges 
módosításokat.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 89. cikk (2a) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 17
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
23 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elfogadja az ezen irányelvvel 
összhangban kiadott forgalomba hozatali 
engedély módosított feltételeinek 
vizsgálatához szükséges megfelelő 
rendelkezéseket.

A Bizottság elfogadja az ezen irányelvvel 
összhangban kiadott forgalomba hozatali 
engedély módosított feltételeinek 
vizsgálatához szükséges megfelelő 
rendelkezéseket. Az irányelv 10. cikkének 
a) pontján alapuló, tisztán nemzeti 
forgalomba hozatali engedélyek 
módosításai továbbra is a létező nemzeti 
eljárásokat követhetik, amennyiben az 
érintett termékek nem képezik 
decentralizált vagy kölcsönös elismerési 
eljárás tárgyát.

Or. en

Indokolás

A homeopátiás és hagyományos növényi alapú gyógyszereket illetően a tagállamokra kell 
bízni a módosítások európai rendszerének analóg módon történő alkalmazását a tisztán 
nemzeti forgalomba hozatali engedélyekre az olyan termékek esetében, amelyek használata 
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régóta bevált, feltéve hogy ezek a gyógyszerek nem képezik európai (decentralizált vagy 
kölcsönös elismerési) engedélyezési eljárás tárgyát, és kizárólag a nemzeti piacon kerülnek 
forgalomba.

Módosítás 18
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 pont
2001/83/EK irányelv
23 b cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által elfogadott ezen 
rendelkezések nem vonatkoznak azokra a 
gyógyszerekre, amelyeket nem kölcsönös 
elismerési vagy decentralizált eljárás 
keretében engedélyeztek, és amelyek 
forgalomba hozatali engedélyét [a 
2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvnek 
a gyógyszerek forgalomba hozatali 
engedélye feltételeinek módosítása 
tekintetében történő módosításáról szóló 
xxxx/yy/EK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében szereplő dátum] előtt adták 
ki. Ez nem akadályozza a tagállamokat 
abban, hogy önkéntes alapon alkalmazzák 
e rendelkezéseket az e bekezdésben 
említett gyógyszerekre is. 

Or. en

Indokolás

 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. 
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 This helps SMEs to save financial and human resources.

Módosítás 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
23 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő 23c. cikkel 
egészül ki:
„23c. cikk
A Bizottság által elfogadott megfelelő 
rendelkezéseknek a következő elemeket 
kell tekintetbe venniük:
– Gyakorlati és hatékonysági 
szempontokból a több forgalomba hozatali 
engedély feltételeit érintő, egy vagy több 
azonos módosítás egyetlen kérelemben 
történő benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára;
– A forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében – az 
indoklásban szereplő érvek alapján –
lehetővé kell tenni valamely már 
engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó, önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával. Ezt a kérelmet azonban 
úgy kell tekinteni, mintha ugyanahhoz a –
6. cikk (1) bekezdése szerinti – átfogó 
forgalomba hozatali kérelemhez 
tartozna.”

Or. en

Indokolás

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
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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.

Módosítás 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
23 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő 23c. cikkel 
egészül ki:
„23c. cikk
A Bizottság által elfogadott megfelelő 
rendelkezéseknek a következő elemeket 
kell tekintetbe venniük:
– Gyakorlati és hatékonysági 
szempontokból a több forgalomba hozatali 
engedély feltételeit érintő, egy vagy több 
azonos módosítás egyetlen kérelemben 
történő benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára;
– A forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében – az 
indoklásban szereplő érvek alapján –
lehetővé kell tenni valamely már 
engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó, önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával. Ezt a kérelmet azonban 
úgy kell tekinteni, mintha ugyanahhoz a –
6. cikk (1) bekezdése szerinti – átfogó 
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forgalomba hozatali kérelemhez 
tartozna.”

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 21
Edite Estrela

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
23 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő 23c. cikkel 
egészül ki:
„23c. cikk
A Bizottság által elfogadott megfelelő 
rendelkezéseknek a következő elemeket 
kell tekintetbe venniük:
– Gyakorlati és hatékonysági 
szempontokból a több forgalomba hozatali 
engedély feltételeit érintő, egy vagy több 

                                               
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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azonos módosítás egyetlen kérelemben 
történő benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára;
– A forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében – az 
indoklásban szereplő érvek alapján –
továbbra is lehetővé kell tenni valamely 
már engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával. Ezt a kérelmet azonban 
a 6. cikk (1) bekezdése szerinti forgalomba 
hozatali engedélyezési eljárásnak kell 
alávetni.”

Or. pt

Indokolás

A 2001/83/Ek irányelvnek megfelelően, illetve figyelembe véve azt az értelmezést, amelyben a 
tagállamok megegyeztek, és amelyet a Bizottság 2005-ben tett közzé, a gyógyszerek 
engedélyezésére irányuló kérelmeket a 2001/83/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerinti 
forgalomba hozatali engedélyezési eljárásnak kell alávetni.

Módosítás 22
Anne Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
23 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő 23c. cikkel 
egészül ki:
„23c. cikk
A Bizottság által elfogadott megfelelő 
rendelkezéseknek a következő elemeket 
kell tekintetbe venniük:
– Gyakorlati és hatékonysági 
szempontokból a több forgalomba hozatali 
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engedély feltételeit érintő, egy vagy több 
azonos módosítás egyetlen kérelemben 
történő benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára;
– A forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében – az 
indoklásban szereplő érvek alapján –
lehetővé kell tenni valamely már 
engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó, önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával. A kérelmet a jelen 
irányelv 6. cikkében hivatkozott 
forgalomba hozatali engedélyezés 
részének kell tekinteni.

Or. fr

Indokolás

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. 

Módosítás 23
David Martin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
23 c cikk (új)

                                               
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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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő 23c. cikkel 
egészül ki:
„23c. cikk
A Bizottság által elfogadott megfelelő 
rendelkezéseknek a következő elemeket 
kell tekintetbe venniük:
– Gyakorlati és hatékonysági 
szempontokból a több forgalomba hozatali 
engedély feltételeit érintő, egy vagy több 
azonos módosítás egyetlen kérelemben 
történő benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára;
– A forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében – az 
indoklásban szereplő érvek alapján –
lehetővé kell tenni valamely már 
engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó, önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával. Ezt a kérelmet azonban 
úgy kell tekinteni, mintha ugyanahhoz a –
6. cikk (1) bekezdése szerinti – átfogó 
forgalomba hozatali kérelemhez 
tartozna.”

Or. en

Indokolás

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 
                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 
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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.

Módosítás 24
Riitta Myller

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
23 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő 23c. cikkel 
egészül ki:
„23c. cikk
A Bizottság által elfogadott megfelelő 
rendelkezéseknek a következő elemeket 
kell tekintetbe venniük:
– Gyakorlati és hatékonysági 
szempontokból a több forgalomba hozatali 
engedély feltételeit érintő, egy vagy több 
azonos módosítás egyetlen kérelemben 
történő benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára. 
– A forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében – az 
indoklásban szereplő érvek alapján –
lehetővé kell tenni valamely már 
engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó, önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával. Ezt a kérelmet azonban 
úgy kell tekinteni, mintha ugyanahhoz a –
6. cikk (1) bekezdése szerinti – átfogó 
forgalomba hozatali kérelemhez 
tartozna.” 

                                                                                                                                                  
MARKETING AUTHORISATION, point 7.2 page 35, November 2005
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Or. fi

Indokolás

Az előadó 3. módosítását kis mértékben meg kell változtatni annak érdekében, hogy 
összhangba kerüljön a 2001/83/EK irányelv tagállamok általi egyhangú értelmezésével.

Módosítás 25
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 a pont (új)
2001/83/EK irányelv
23 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő 23c. cikkel 
egészül ki:
A Bizottság által elfogadott megfelelő 
rendelkezéseknek a következő elemeket 
kell tekintetbe venniük:
– Gyakorlati és hatékonysági 
szempontokból a több forgalomba hozatali 
engedély feltételeit érintő, egy vagy több 
azonos módosítás egyetlen kérelemben 
történő benyújtásának lehetőségét ki kell 
terjeszteni a módosítások valamennyi 
típusára;
– A 6. cikk (1) bekezdése szerinti átfogó 
forgalomba hozatali engedélyezés sérelme 
nélkül, a forgalomba hozatali engedélyek 
kiterjesztésének keretében – az 
indoklásban szereplő érvek alapján –
lehetővé kell tenni valamely már 
engedélyezett gyógyszerkészítményre 
vonatkozó önálló, teljes kérelem 
benyújtását más néven és a termék 
jellemzőinek a korábbitól eltérő 
összefoglalásával.”

Or. en
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Indokolás

Az előadó 3. módosításának kiegészítése. Pontosítani kell, hogy a más névvel és a 
termékjellemzők más összefoglalásával már engedélyezett gyógyszerek engedélyezésére 
irányuló ilyen külön kérelmek nincsenek hatással a termékkel kapcsolatos adatok 
kizárólagosságának idejére.

Módosítás 26
Dagmar Roth-Behrendt

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [a hatálybalépésétől számított 12 
hónapon belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [a hatálybalépésétől számított 24 
hónapon belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

A 12 hónapos átmeneti időszak túl rövid, tekintettel arra, hogy sok nemzeti engedélyre 
vonatkozó jelentős módosításról van szó. Az átmeneti időszakot tehát 24 hónapra kell 
meghosszabbítani.
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