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Grozījums Nr. 4
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Sabiedrības veselības, tiesiskās 
konsekvences un uzņēmumiem vajadzīgās 
paredzamības labad, visu tipu tirdzniecības 
atļauju pārmaiņas jāpakļauj harmonizētiem 
noteikumiem.

(6) Sabiedrības veselības, juridiskās 
konsekvences un uzņēmumiem vajadzīgās 
paredzamības labad tirdzniecības atļauju 
pārmaiņas, izņemot valsts mēroga 
tirdzniecības atļaujas atbilstīgi Direktīvas 
2001/83/EK 10. panta a) apakšpunktam,
jāpakļauj saskaņotiem noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Jauno pārmaiņu sistēmas ieviešanai būtu jābūt samērīgai. Tāpēc homeopātiskās un 
tradicionāli lietotās augu izcelsmes zāles ir jau izņemtas no priekšlikuma. Atbrīvojumi būtu 
jāpapildina, iekļaujot cilvēkiem paredzētās zāles, kuras valsts mērogā ir apstiprinātas, 
pamatojoties uz bibliogrāfijas izmantošanu, kā paredzēts Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 
a) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka attiecībā uz šīm zālēm netiek izmantota Eiropas 
(„decentralizēta procedūra” vai „savstarpēja atzīšana”) apstiprināšanas procedūra un ka 
tās tiek pārdotas vienīgi konkrētās valsts tirgū.

Grozījums Nr. 5
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai ievērotu samērīgumu un 
gadījumā, ja tirdzniecības atļaujas nav 
izsniegtas centralizētā tirdzniecības 
atļauju apstiprināšanas procedūrā, 
savstarpējas atzīšanas procedūrā vai 
decentralizētā procedūrā (apstiprinot tā 



PE409.694v01-00 4/20 AM\735351LV.doc

LV

sauktās valsts mēroga tirdzniecības 
atļaujas), attiecībā uz grozījumiem zāļu 
tirdzniecības atļauju nosacījumos
saskaņoti noteikumi jāpiemēro vienīgi 
zālēm, kuras apstiprina pēc dienas, kad 
šai direktīvai jābūt transponētai 
dalībvalstu tiesību aktos. Tas ir 
nepieciešams, lai atbrīvotu farmaceitiskos 
uzņēmumus, tostarp daudzos mazos un 
vidējos uzņēmumus, kuru ražotajām 
zālēm ir liels skaits valsts mēroga atļauju, 
no papildu izdevumiem un turpmāka 
reglamentējoša sloga, ko izraisītu 
izmaiņas, pārejot no attiecīgajā dalībvalstī 
izveidotā tiesiskā regulējuma uz 
noteikumiem Eiropas Kopienas tiesību 
aktos. Tomēr ar šo direktīvu dalībvalstis 
nebūtu jāaizkavē paplašināt saskaņotos 
noteikumus saistībā ar grozījumiem zāļu 
tirdzniecības atļauju nosacījumos pēc 
atļauju apstiprināšanas attiecībā uz 
zālēm, kurām piešķirtas valsts mēroga 
atļaujas un kuras tikušas apstiprinātas 
pirms dienas, kad šai direktīvai jābūt 
brīvprātīgi transponētai dalībvalsts tiesību 
aktos.

Or. en

Pamatojums

 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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Grozījums Nr. 6
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/82/EK
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Direktīvas 10. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu.

svītrots

“3. Atkāpjoties no 11. panta, Komisija 
nosaka to vielu sarakstu, kuras ir būtiskas 
zirgu dzimtas dzīvnieku ārstēšanai un 
attiecībā uz kurām saskaņā ar Komisijas 
Lēmumos 93/623/EEK un 2000/68/EK 
noteiktajiem kontrolmehānismiem zāļu 
izdalīšanās periods nav īsāks par sešiem 
mēnešiem.
Pasākums, kura mērķis ir grozīt 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, jāpieņem saskaņā ar 89. panta 
2.a punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Or. fr

Pamatojums

Grozījumi (Nr. 6–16), kuriem ir juridisks raksturs, ir paredzēti, lai panāktu Direktīvas 
2001/82/EK atbilstību attiecīgajai jaunajai komitoloģijas procedūrai (regulatīvajai kontroles 
procedūrai). Tie nav tieši saistīti ar priekšlikuma priekšmetu, proti, pārmaiņām zāļu 
tirdzniecības atļauju nosacījumos.  Turklāt šie priekšlikumi jau parādās Komisijas „visu 
ietverošajā” priekšlikumā (COM(2008)0071 – 2008/0032(COD)) un tādējādi ir lieki šajā 
priekšlikumā. Tāpēc tie būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 7
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 2. punkts
Direktīva 2001/82/EK
11. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar šādu tekstu aizstāj 11. panta 
2. punkta trešo daļu:

svītrots

”Tomēr Komisija var grozīt šos konkrētos 
zāļu izdalīšanās periodus. Pasākumus, 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, pieņem saskaņā ar 
89. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Direktīva 2001/82/EK
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ar šādu tekstu aizstāj 13. panta 1. 
punkta ceturto daļu:

svītrots

“Desmit gadu laika posmu, kas noteikts šā 
panta otrajā daļā, tomēr var pagarināt līdz 
13 gadiem attiecībā uz veterinārajām 
zālēm, kuras paredzētas zivīm, bitēm vai 
citām dzīvnieku sugām, kuras noteikusi 
Komisija.
Pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
papildinot to, pieņem saskaņā ar 
89. panta 2.a punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. fr
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Grozījums Nr. 9
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2001/82/EK
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar šādu tekstu aizstāj 17. panta 
1. punkta otro daļu:

svītrots

“Pirmās daļas b) un c) apakšpunktu 
Komisija var pielāgot, ja tas ir pamatoti, 
ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 89. panta 2.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Direktīva 2001/82/EK
50.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ar šādu tekstu aizstāj 50.a panta 
2. punktu:

svītrots

“2. Komisija pieņem visus grozījumus, kas 
var būt vajadzīgi, lai pielāgotu 1. daļas 
noteikumus, ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas progresu.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 89. panta 2.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. fr
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Grozījums Nr. 11
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Direktīva 2001/82/EK
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ar šādu tekstu aizstāj 51. panta pirmo 
daļu:

svītrots

“Veterināro zāļu ražošanas labas prakses 
principus un pamatnostādnes, kas 
minētas 50. panta f) punktā, Komisija 
pieņem direktīvas veidā, kas adresēta 
dalībvalstīm. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 89. panta 2a. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.”

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Direktīva 2001/82/EK
67. pants – aa punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ar šādu tekstu aizstāj 67. panta 
aa) punktu:

svītrots

“aa) veterinārās zāles produktīvajiem 
dzīvniekiem.
Dalībvalstis tomēr var piešķirt 
atbrīvojumu no šīs prasības atbilstīgi 
kritērijiem, ko noteikusi Komisija. Šo 
kritēriju noteikšanu, kas ir pasākums, 
kura mērķis ir papildinot grozīt 
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nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 89. panta 2.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.
Dalībvalstis var turpināt attiecīgās valsts 
tiesību aktu piemērošanu:
– līdz lēmuma, kas pieņemts saskaņā ar 
pirmo daļu, piemērošanas dienai, vai
– līdz 2007. gada 1. janvārim, ja šāds 
lēmums nav pieņemts līdz 2006. gada 
31. decembrim.”

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 10. punkts
Direktīva 2001/82/EK
68. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Direktīvas 68. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu.

svītrots

“3. Komisija pieņem jebkurus grozījumus, 
kas izdarāmi 1. punktā minēto vielu 
sarakstā.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 89. panta 2.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 11. punkts
Direktīva 2001/82/EK
75. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvas 75. panta 6. punktu aizstāj 
ar šādu punktu.

svītrots

“6. Komisija var grozīt 5. punktu, ņemot 
vērā procedūras darbības gaitā gūto 
pieredzi.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 89. panta 2.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 12. punkts
Direktīva 2001/82/EK
79. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Direktīvas 79. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:

svītrots

“79. pants
Komisija pieņem jebkurus grozījumus, 
kas vajadzīgi 72. līdz 78. panta noteikumu 
pielāgošanai, lai ņemtu vērā zinātnisko 
un tehnisko progresu.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 89. panta 2.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. fr
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Grozījums Nr. 16
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
1. pants – 13. punkts
Direktīva 2001/82/EK
88. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Direktīvas 88. pantu aizstāj ar šādu 
pantu:

svītrots

“88. pants
Komisija pieņem visus grozījumus, kas 
vajadzīgi, lai pielāgotu I pielikumu 
tehnikas attīstībai.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 89. panta 2.a punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/83/EK
23.b pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem atbilstīgu kārtību to 
tirdzniecības atļaujas nosacījumu pārmaiņu 
izskatīšanai, kas piešķirtas saskaņā ar šo 
direktīvu.

Komisija pieņem atbilstīgu kārtību to 
tirdzniecības atļaujas nosacījumu pārmaiņu 
izskatīšanai, kas piešķirtas saskaņā ar šo 
direktīvu. Uz valsts mēroga tirdzniecības 
atļauju izmaiņām, kas pamatojas uz šīs 
direktīvas 10.a pantu, var turpināt 
attiekties pašreizējās valsts procedūras, ar 
nosacījumu, ka attiecīgie produkti nav 
ietverti atļaujas apstiprināšanas 
decentralizētajā vai savstarpējās atzīšanas 
procedūrā.
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Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz tradicionāli lietotām augu izcelsmes un homeopātiskajām zālēm būtu jāatstāj 
dalībvalstu ziņā tas, kā piemērot Eiropas izmaiņu sistēmu valsts mēroga zāļu tirdzniecības 
atļauju piešķiršanai produktiem, kuru lietošana pēc analoģijas ir labi nostiprinājusies praksē, 
ar nosacījumu, ka uz šīm zālēm nepiemēro Eiropas (decentralizēto procedūru vai savstarpēju 
atzīšanu) atļaujas apstiprināšanas procedūru un tās tiek pārdotas vienīgi valsts iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 18
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1. punkts
Direktīva 2001/83/EK
23.b pants – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, ko pieņem Komisija, 
nepiemēro zālēm, kuras nav apstiprinātas
saskaņā ar savstarpējas atzīšanas vai 
decentralizācijas procedūru un kurām 
tirdzniecības atļauja piešķirta pirms 
[Direktīvas xxxx/yy/EK, ar ko groza 
Direktīvu 2001/82/EK un Direktīvu 
2001/83/EK attiecībā uz pārmaiņām zāļu 
tirdzniecības atļauju nosacījumos, 
3. panta 1. punktā minētais datums]. Šis 
noteikums neierobežo dalībvalsti 
brīvprātīgi īstenot šos pasākumus 
attiecībā uz zālēm, kuras minētas šajā 
daļā. 

Or. en

Pamatojums

 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 
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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.

Grozījums Nr. 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Iekļauj šādu 23.c pantu:
„23.c pants
Eiropas Komisija, pieņemot atbilstīgus 
pasākumus, ņem vērā šādus apsvērumus:
– praktisku un efektivitātes 
nodrošināšanas apsvērumu nolūkā 
attiecībā uz visu kategoriju pārmaiņām ir 
jāparedz iespēja iesniegt vienotu 
pieteikumu par vienu vai vairākām 
identiskām pārmaiņām vairāku 
tirdzniecības atļauju nosacījumos;
– saskaņā ar tirdzniecības atļauju papildu 
attiecināšanu ir jāparedz iespēja pamatoti 
iesniegt arī pilnīgu, atsevišķu tādu zāļu 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras 
jau ir atļautas, bet ar citu nosaukumu un 
citu zāļu aprakstu. Tomēr šis pieteikums 
tiks uzskatīts par tādu, kurā tiek prasīta 
6. panta 1. punktā definētā tirdzniecības 
atļauja.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Iekļauj šādu 23.c pantu:
„23.c pants
Eiropas Komisija, pieņemot atbilstīgus 
pasākumus, ņem vērā šādus apsvērumus:
– praktisku un efektivitātes 
nodrošināšanas apsvērumu nolūkā 
attiecībā uz visu kategoriju pārmaiņām ir 
jāparedz iespēja iesniegt vienotu 
pieteikumu par vienu vai vairākām 
identiskām pārmaiņām vairāku 
tirdzniecības atļauju nosacījumos;
– saskaņā ar tirdzniecības atļauju papildu 
attiecināšanu ir jāparedz iespēja pamatoti 
iesniegt arī pilnīgu, atsevišķu tādu zāļu 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras 
jau ir atļautas, bet ar citu nosaukumu un 
citu zāļu aprakstu. Tomēr šis pieteikums 
tiks uzskatīts par tādu, kurā tiek prasīta 
6. panta 1. punktā definētā tirdzniecības 
atļauja.”

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 21
Edite Estrela

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Iekļauj šādu 23.c pantu:
„23.c pants
Eiropas Komisija, pieņemot atbilstīgus 
pasākumus, ņem vērā šādus apsvērumus:
– praktisku un efektivitātes 
nodrošināšanas apsvērumu nolūkā 
attiecībā uz visu kategoriju pārmaiņām ir 
jāparedz iespēja iesniegt vienotu 
pieteikumu par vienu vai vairākām 
identiskām pārmaiņām vairāku 
tirdzniecības atļauju nosacījumos;
– saskaņā ar tirdzniecības atļauju papildu 
attiecināšanu ir jāparedz iespēja turpināt 
iesniegt pamatotu, pilnīgu, atsevišķu tādu 

                                               
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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zāļu tirdzniecības atļaujas pieteikumu, 
kuras jau ir atļautas, bet ar citu 
nosaukumu un citu zāļu aprakstu. Tomēr 
uz šo pieteikumu attiecas tirdzniecības 
atļaujas piešķiršanas procedūra saskaņā 
ar 6. panta 1. punktu.”

Or. pt

Pamatojums

Ievērojot Direktīvu 2001/83/EK un paturot prātā interpretāciju, par ko vienojās dalībvalstis 
un ko Komisija publiskoja 2005. gadā, uz pieteikumiem atļauju piešķiršanai zālēm jāattiecina 
tirdzniecības atļauju piešķiršanas procedūra, kas noteikta Direktīvas 2001/83/EK 6. panta 
1. punktā.

Grozījums Nr. 22
Anne Ferreira

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Iekļauj šādu 23.c pantu:
„23.c pants
Eiropas Komisija, pieņemot atbilstīgus 
pasākumus, ņem vērā šādus apsvērumus:
– praktisku un efektivitātes
nodrošināšanas apsvērumu nolūkā 
attiecībā uz visu kategoriju pārmaiņām ir 
jāparedz iespēja iesniegt vienotu 
pieteikumu par vienu vai vairākām 
identiskām pārmaiņām vairāku 
tirdzniecības atļauju nosacījumos;
– saskaņā ar tirdzniecības atļauju papildu 
attiecināšanu ir jāparedz iespēja pamatoti 
iesniegt arī pilnīgu, atsevišķu tādu zāļu 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras 
jau ir atļautas, bet ar citu nosaukumu un 
citu zāļu aprakstu. Pieteikums uzskatāms 
par tādu, uz kuru attiecas šīs direktīvas 
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6. pantā minētā tirdzniecības atļaujas 
apstiprināšana.”

Or. fr

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 23
David Martin

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Iekļauj šādu 23.c pantu:
„23.c pants
Eiropas Komisija, pieņemot atbilstīgus 
pasākumus, ņem vērā šādus apsvērumus:
– praktisku un efektivitātes 
nodrošināšanas apsvērumu nolūkā 
attiecībā uz visu kategoriju pārmaiņām ir 
jāparedz iespēja iesniegt vienotu 
pieteikumu par vienu vai vairākām 
identiskām pārmaiņām vairāku 
tirdzniecības atļauju nosacījumos;
– saskaņā ar tirdzniecības atļauju papildu 
attiecināšanu ir jāparedz iespēja pamatoti 
iesniegt arī pilnīgu, atsevišķu tādu zāļu 

                                               
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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tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras 
jau ir atļautas, bet ar citu nosaukumu un 
citu zāļu aprakstu. Tomēr šis pieteikums 
tiks uzskatīts par tādu, kurā tiek prasīta 
6. panta 1. punktā definētā tirdzniecības 
atļauja.”

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 24
Riitta Myller

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Iekļauj šādu 23.c pantu:
„23.c pants
Eiropas Komisija, pieņemot atbilstīgus 
pasākumus, ņem vērā šādus apsvērumus:

                                               
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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– praktisku un efektivitātes 
nodrošināšanas apsvērumu dēļ attiecībā 
uz visu kategoriju pārmaiņām ir jāparedz 
iespēja iesniegt vienotu pieteikumu par 
vienu vai vairākām identiskām 
pārmaiņām vairāku tirdzniecības atļauju 
nosacījumos; 
– saskaņā ar tirdzniecības atļauju papildu 
attiecināšanu ir jāparedz iespēja pamatoti 
iesniegt arī pilnīgu, atsevišķu tādu zāļu 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras 
jau ir atļautas, bet ar citu nosaukumu un 
citu zāļu aprakstu. Tomēr šis pieteikums 
tiks uzskatīts par tādu, kurā tiek prasīta 
6. panta 1. punktā definētā tirdzniecības 
atļauja.” 

Or. fi

Pamatojums

Referentes ierosinātais grozījums Nr. 3 ir nedaudz jāizmaina, lai saskaņotu ar Direktīvas 
2001/83/EK interpretāciju, par kuru vienprātīgi vienojās dalībvalstis.

Grozījums Nr. 25
Carl Schlyter

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/83/EK
23.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Iekļauj šādu 23.c pantu:
Eiropas Komisija, pieņemot atbilstīgus 
pasākumus, ņem vērā šādus apsvērumus:
– praktisku un efektivitātes 
nodrošināšanas apsvērumu nolūkā
attiecībā uz visu kategoriju pārmaiņām ir 
jāparedz iespēja iesniegt vienotu 
pieteikumu par vienu vai vairākām 
identiskām pārmaiņām vairāku 
tirdzniecības atļauju nosacījumos;
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– neskarot 6. panta 1. punktā minēto 
tirdzniecības atļauju piešķiršanu, saskaņā
ar tirdzniecības atļauju papildu 
attiecināšanu ir jāparedz iespēja pamatoti 
iesniegt arī pilnīgu, atsevišķu tādu zāļu 
tirdzniecības atļaujas pieteikumu, kuras 
jau ir atļautas, bet ar citu nosaukumu un 
citu zāļu aprakstu.”

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir papildinājums referentes grozījumam Nr. 3. Būtu jāprecizē, ka šādiem 
atsevišķiem tirdzniecības atļaujas pieteikumiem zālēm, kuras jau ir atļautas, bet ar citu 
nosaukumu un citu zāļu aprakstu, nav ietekmes uz šo zāļu datu ekskluzīvā rakstura ilgumu.

Grozījums Nr. 26
Dagmar Roth-Behrendt

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties Komisijai
dara zināmus minēto tiesību aktu 
noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [24 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā ievērojamās izmaiņas attiecībā uz daudzajām valsts tirdzniecības atļaujām, 
12 mēnešu periods ir pārāk īss. Tāpēc ir atbilstīgi šo periodu pagarināt līdz 24 mēnešiem.
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