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Pakeitimas 4
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą, 
teisinį aiškumą ir ekonominių operacijų 
vykdytojams reikalingą nuspėjamumą visų 
tipų rinkodaros pažymėjimų pakeitimams 
reikėtų taikyti suderintas taisykles.

(6) Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą, 
teisinį aiškumą ir ekonominių operacijų 
vykdytojams reikalingą nuspėjamumą 
rinkodaros pažymėjimų, išskyrus 
išskirtinai nacionalinius pažymėjimus, 
kurie išduodami pagal Direktyvos 
2001/83/EB 10a straipsnio nuostatas,
pakeitimams reikėtų taikyti suderintas 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Taikyti naują keitimo sistemą reikėtų darniai. Vis dėlto, homeopatiniai ir tradiciniai 
vaistažolių vaistai šiuo metu neįtraukti į pasiūlymą. Reikėtų praplėsti šią išimtį, kad ji apimtų 
žmonėms skirtus vaistus, kuriems, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/73/EB 10a straipsnyje, 
nacionaliniai rinkodaros pažymėjimai išduodami remiantis bibliografinėmis nuorodomis tik 
tuo atveju, jei šiems vaistams netaikoma Europos rinkodaros pažymėjimų išdavimo procedūra 
(decentralizuota arba abipusio pripažinimo) ir jie platinami išskirtinai nacionalinėje rinkoje.

Pakeitimas 5
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Siekiant proporcingumo ir tuo atveju, 
kai rinkodaros pažymėjimai nėra 
išduodami pagal centralizuotą rinkodaros 
pažymėjimų procedūrą, abipusio 
pripažinimo procedūrą arba 
decentralizuotą procedūrą (vadinamieji 
išskirtinai nacionaliniai rinkodaros 
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pažymėjimai), suderintos taisyklės, 
taikomos keičiant vaistų rinkodaros 
pažymėjimų sąlygas išdavus pažymėjimus, 
turėtų būti taikomos tik tiems vaistams, 
kuriems pažymėjimai suteikti po tos 
dienos, iki kurios ši direktyva turėjo būti 
perkelta į nacionalinę valstybių narių 
teisę. Tai reikalinga norint apsaugoti 
farmacijos bendroves, kurių dauguma yra 
MVĮ ir kurioms išduota daug išskirtinai 
nacionalinių rinkodaros pažymėjimų, nuo 
papildomų išlaidų ir tolesnės 
reglamentavimo naštos, kuri atsiranda 
tuomet, kai nusistovėjusi atitinkamos 
valstybės narės reguliavimo sistema 
keičiama Europos Sąjungos sistema. Vis 
dėlto ši direktyva neturėtų kliudyti 
valstybėms narėms taikyti suderintų 
taisyklių, taikomų keičiant vaistų 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas po 
pažymėjimų išdavimo ir tiems vaistams, 
kuriems išduoti išskirtinai nacionaliniai 
rinkodaros pažymėjimai ir kuriems 
pažymėjimai savanoriškai išduoti iki tos 
dienos, kai ši direktyva turėjo būti 
perkelta į nacionalinę valstybių narių 
teisę.

Or. en

Pagrindimas

 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.



AM\735351LT.doc 5/21 PE409.694v01-00

LT

Pakeitimas 6
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/82/EB
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
“3. Nukrypdama nuo 11 straipsnio 
Komisija nustato sąrašą medžiagų, kurios 
būtinos arklinių šeimos gyvūnams gydyti 
ir kurių karencijos laikotarpis turi būti ne 
trumpesnis kaip šeši mėnesiai laikantis 
kontrolės mechanizmų, nustatytų 
Sprendimuose 93/623/EEB ir
2000/68/EB.
Ši priemonė, skirta neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimama laikantis 
89 straipsnio 2a dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. fr

Pagrindimas

Šiais pakeitimais (6–16), kurie yra visiškai teisinio pobūdžio, siekiama tik suderinti direktyvą 
2001/83/EB su nauja komitologijos procedūra (reguliavimo procedūra su tikrinimu). Jie 
tiesiogiai nesusiję su pasiūlymo tikslu, tai yra su rinkodaros pažymėjimų pakeitimais. Be to, 
jie jau įtraukti į daugelį dalykų apimantį Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0071 –
2008/0032(COD)), taigi šiame pasiūlyme jie nebereikalingi. Todėl šias nuostatas reikėtų 
panaikinti.

Pakeitimas 7
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punktas
Direktyva 2001/82/EB
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 11 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Tačiau Komisija gali pakeisti šiuos 
konkrečius karencijos laikotarpius. Šios 
priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimamos laikantis 89 straipsnio 2a 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.“

Or. fr

Pakeitimas 8
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/82/EB
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 13 straipsnio 1 dalies ketvirta 
pastraipa pakeičiama taip:

Išbraukta.

Tačiau dešimties metų laikotarpis, 
nurodytas antroje pastraipoje, 
pratęsiamas iki 13 metų, jei veterinariniai 
vaistai skirti žuvims ar bitėms arba 
Komisijos nustatytiems kitų rūšių 
gyvūnams.
Ši priemonė, skirta neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimama laikantis 
89 straipsnio 2a dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. fr
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Pakeitimas 9
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2001/82/EB
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 17 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Komisija gali pirmą pastraipą papildyti b 
ir c punktais, jeigu tai pateisinama 
atsižvelgiant į naujus mokslinius 
įrodymus. Šios priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies keisti, priimamos laikantis 89 
straipsnio 2a dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. fr

Pakeitimas 10
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2001/82/EB
50a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) 50a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
“2. Komisija priima pakeitimus, kurie gali 
būti reikalingi siekiant pakeisti 1 dalies 
nuostatas, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir 
technikos pažangą.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimamos laikantis 89 straipsnio 2a 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.“

Or. fr
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Pakeitimas 11
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 punktas
Direktyva 2001/82/EB
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 51 straipsnio pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Komisija patvirtina 50 straipsnio f 
punkte minimus geros veterinarinių 
vaistų gamybos praktikos principus ir 
taisykles priimdama valstybėms narėms 
skirtą direktyvą. Šios priemonės, skirtos 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 
dalies keisti ją papildant, priimamos 
laikantis 89 straipsnio 2a dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. fr

Pakeitimas 12
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 punktas
Direktyva 2001/82/EB
67 straipsnio aa punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 67 straipsnio aa punktas pakeičiamas 
taip:

Išbraukta.

„aa) veterinariniams vaistams maistui 
auginamiems gyvūnams.
Tačiau valstybės narės gali šiam 
reikalavimui taikyti išimtis remdamosi 
Komisijos nustatytais kriterijais. Šie 
nustatyti kriterijai kaip priemonė, skirta 
neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš 



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

LT

dalies keisti ją papildant, priimami 
laikantis 89 straipsnio 2a dalyje nustatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Valstybės narės gali toliau taikyti 
nacionalines nuostatas iki:
– sprendimo, priimto pagal pirmą 
pastraipą, taikymo dienos; arba
– 2007 m. sausio 1 d., jei toks sprendimas 
nebuvo priimtas iki 2006 m. gruodžio 31 
d.;“

Or. fr

Pakeitimas 13
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 punktas
Direktyva 2001/82/EB
68 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 68 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
“3. Komisija priima bet kokius 1 dalyje 
minėtų medžiagų sąrašo pakeitimus.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimamos laikantis 89 straipsnio 2a 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.“

Or. fr

Pakeitimas 14
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 punktas
Direktyva 2001/82/EB
75 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 75 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
“6. Komisija gali iš dalies keisti 5 dalį 
atsižvelgdama į šios dalies taikymo patirtį.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimamos laikantis 89 straipsnio 2a 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.“

Or. fr

Pakeitimas 15
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2001/82/EB
79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) 79 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
„79 straipsnis
Komisija priima bet kokius pakeitimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant pakeisti 
72 ir 78 straipsnių nuostatas, kad būtų 
atsižvelgta į mokslo ir technikos pažangą.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimamos laikantis 89 straipsnio 2a 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.“

Or. fr



AM\735351LT.doc 11/21 PE409.694v01-00

LT

Pakeitimas 16
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 13 punktas
Direktyva 2001/82/EB
88 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) 88 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta.
„88 straipsnis
Komisija priima bet kokius pakeitimus, 
kurie būtini siekiant pakeisti 1 priedą, kad 
būtų atsižvelgta į technikos pažangą.
Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimamos laikantis 89 straipsnio 2a 
dalyje nustatytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.“

Or. fr

Pakeitimas 17
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 2 – point 1
Direktyva 2001/83/EB
13b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima tinkamas priemones pagal 
šia direktyvą išduotų leidimų prekiauti 
sąlygų pakeitimams nagrinėti.

Komisija priima tinkamas priemones pagal 
šią direktyvą išduotų leidimų prekiauti 
sąlygų pakeitimams nagrinėti. Išskirtinai 
nacionalinių rinkodaros pažymėjimų, 
išduotų remiantis šios direktyvos 10a 
straipsnio nuostatomis, keitimas ir toliau 
gali būti atliekamas pagal esamas 
nacionalines procedūras, jei 
atitinkamiems vaistams netaikoma 
decentralizuota arba abipusio pripažinimo 
rinkodaros pažymėjimų procedūra.



PE409.694v01-00 12/21 AM\735351LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tradicinius vaistažolių ir homeopatinius vaistus, valstybėms narėms turėtų būti 
palikta teisė taikyti Europos keitimo sistemą išduodant išskirtinai nacionalinius rinkodaros 
pažymėjimus pripažinto medicininio veikimo produktams pagal analogiją, jei šiems vaistams 
registruoti netaikoma Europos rinkodaros pažymėjimų procedūra (decentralizuota arba 
abipusio pripažinimo)  ir jie platinami išskirtinai nacionalinėje rinkoje.

Pakeitimas 18
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 2 – point 1
Direktyva 2001/83/EB
23b straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių Komisijos priimtų priemonių 
netaikoma vaistams, kurie buvo 
registruoti ne pagal abipusio pripažinimo 
ar decentralizuotą procedūrą ir kuriems 
rinkodaros pažymėjimai buvo išduoti 
[Direktyvoje xxxx/yy/EB, iš dalies 
keičiančioje direktyvų 2001/82/EB ir 
2001/83/EB nuostatas dėl vaistų 
rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo,
nurodyta data]. Ši nuostata neturi kliudyti 
valstybėms narėms atsižvelgiant į šioje 
dalyje minimus vaistus savanoriškai 
įgyvendinti šių priemonių.

Or. en

Pagrindimas

 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.
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 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.

Pakeitimas 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas 23c straipsnis:
„23c straipsnis
Priimdama atitinkamas priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus:
– dėl praktinių priežasčių ir siekiant 
veiksmingumo reikėtų, kad galimybė 
pateikti bendrą paraišką dėl vieno ar kelių 
identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas, būtų 
taikoma visų tipų pakeitimams;
– papildant rinkodaros pažymėjimus 
reikėtų palikti galimybę, jei tinkamai 
pagrindžiama, pateikti išsamią atskirą 
paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą 
dėl vaisto, kuriuo prekiauti jau buvo 
leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką. Vis dėlto ši 
paraiška bus laikoma vieno bendro 
rinkodaros pažymėjimo, apibrėžto 6 
straipsnio 1 dalyje, dalimi.“

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas 23c straipsnis:
„23c straipsnis
Priimdama atitinkamas priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus:
– dėl praktinių priežasčių ir siekiant 
veiksmingumo reikėtų, kad galimybė 
pateikti bendrą paraišką dėl vieno ar kelių 
identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas, būtų 
taikoma visų tipų pakeitimams;
– papildant rinkodaros pažymėjimus 
reikėtų palikti galimybę, jei tinkamai 
pagrindžiama, pateikti išsamią atskirą 
paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą 
dėl vaisto, kuriuo prekiauti jau buvo 
leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką; Vis dėlto ši 
paraiška bus laikoma vieno bendro 
rinkodaros pažymėjimo, apibrėžto 6 
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straipsnio 1 dalyje, dalimi.“

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 21
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas 23c straipsnis:
„23c straipsnis
Priimdama atitinkamas priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus:
– dėl praktinių priežasčių ir siekiant 
veiksmingumo reikėtų, kad galimybė 
pateikti bendrą paraišką dėl vieno ar kelių 
identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas, būtų 
taikoma visų tipų pakeitimams;
– papildant rinkodaros pažymėjimus ir 

                                               
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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toliau turėtų būti paliekama galimybė, jei 
tinkamai pagrindžiama, pateikti išsamią 
atskirą paraišką išduoti rinkodaros 
pažymėjimą dėl vaisto, kuriuo prekiauti 
jau buvo leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką. Vis dėlto, 
paraiška tvarkoma taikant 6 straipsnio 1 
dalyje nustatytą rinkodaros pažymėjimų 
procedūrą.“

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Direktyvą 2001/83/EB ir į aiškinimą, dėl kurio susitarė valstybės narės ir kurį 
Komisija paskelbė 2005 m., vaistų registravimo paraiškoms taikoma Direktyvos 2001/83/EB 6 
straipsnio 1 dalyje nustatyta rinkodaros pažymėjimų procedūra.

Pakeitimas 22
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas 23c straipsnis:
„23c straipsnis
Priimdama atitinkamas priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus:
– dėl praktinių priežasčių ir siekiant 
veiksmingumo reikėtų, kad galimybė 
pateikti bendrą paraišką dėl vieno ar kelių 
identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas, būtų 
taikoma visų tipų pakeitimams;
– papildant rinkodaros pažymėjimus 
reikėtų palikti galimybę, jei tinkamai 
pagrindžiama, pateikti išsamią atskirą 
paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą 
dėl vaisto, kuriuo prekiauti jau buvo 
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leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką. Laikoma, kad 
tokia paraiška yra rinkodaros 
pažymėjimo, nurodyto šios direktyvos 6 
straipsnyje, dalis.

Or. fr

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 23
David Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas 23c straipsnis:
„23c straipsnis
Priimdama atitinkamas priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus:
– dėl praktinių priežasčių ir siekiant 
veiksmingumo reikėtų, kad galimybė 
pateikti bendrą paraišką dėl vieno ar kelių 
identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas, būtų 
taikoma visų tipų pakeitimams;

                                               
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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– papildant rinkodaros pažymėjimus 
reikėtų palikti galimybę, jei tinkamai 
pagrindžiama, pateikti išsamią atskirą 
paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą 
dėl vaisto, kuriuo prekiauti jau buvo 
leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką. Vis dėlto ši 
paraiška bus laikoma vieno bendro 
rinkodaros pažymėjimo, apibrėžto 6 
straipsnio 1 dalyje, dalimi.“

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 24
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas 23c straipsnis:

                                               
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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„23c straipsnis
Priimdama atitinkamas priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus:
– dėl praktinių priežasčių ir siekiant 
veiksmingumo reikėtų, kad galimybė 
pateikti bendrą paraišką dėl vieno ar kelių 
identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas, būtų 
taikoma visų tipų pakeitimams; 
– papildant rinkodaros pažymėjimus 
reikėtų palikti galimybę, jei tinkamai 
pagrindžiama, pateikti išsamią atskirą 
paraišką išduoti rinkodaros pažymėjimą 
dėl vaisto, kuriuo prekiauti jau buvo 
leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką. Vis dėlto ši 
paraiška bus laikoma vieno bendro 
rinkodaros pažymėjimo, apibrėžto 6 
straipsnio 1 dalyje, dalimi.“ 

Or. fi

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktą 3 pakeitimą reikėtų šiek tiek pakeisti norint jį suderinti su Direktyvos 
2001/83/EB aiškinimu, kuriam vienbalsiai pritarė valstybės narės.

Pakeitimas 25
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1a punktas (naujas)
Direktyva 2001/83/EB
23 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Įterpiamas 23c straipsnis:
Priimdama atitinkamas priemones, 
Komisija turi atsižvelgti į šiuos aspektus:
– dėl praktinių priežasčių ir siekiant 
veiksmingumo reikėtų, kad galimybė 
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pateikti bendrą paraišką dėl vieno ar kelių 
identiškų pakeitimų, norint pakeisti keleto 
rinkodaros pažymėjimų sąlygas, būtų 
taikoma visų tipų pakeitimams;
– nepažeidžiant 6 straipsnio 1 dalies 
nuostatų dėl bendro rinkodaros 
pažymėjimo, papildant rinkodaros 
pažymėjimus reikėtų palikti galimybę, jei 
tinkamai pagrindžiama, pateikti išsamią 
atskirą paraišką išduoti rinkodaros 
pažymėjimą dėl vaisto, kuriuo prekiauti 
jau buvo leista, tačiau suteikiant jam kitą 
pavadinimą ir nurodant kitą vaisto 
charakteristikų santrauką.“

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pasiūlyto 3 pakeitimo papildymas. Reikėtų išaiškinti, kad tokios atskiros paraiškos 
dėl prekybos vaistais, kuriems jau buvo išduoti rinkodaros pažymėjimai, tačiau kitu 
pavadinimu ir pagal kitą vaisto charakteristikų santrauką, nedaro įtakos šio vaisto duomenų 
išskirtinumo laikotarpiui.

Pakeitimas 26
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [12 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo], įgyvendina šią direktyvą. 
Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų tekstus bei tų teisės 
aktų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
iki [24 mėnesių nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo], įgyvendina šią direktyvą. 
Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų tekstus bei tų teisės 
aktų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Or. en
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Pagrindimas

Pereinamasis 12 mėnesių laikotarpis per trumpas atsižvelgiant į tai, kad bus daroma daugybė 
nacionalinių rinkodaros pažymėjimų pakeitimų. Taigi derėtų pratęsti šį laikotarpį iki 24 
mėnesių.
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