
AM\735351NL.doc PE409.694v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2008/0045(COD)

18.7.2008

AMENDEMENTEN
4 - 26

Ontwerpverslag
Françoise Grossetête
(PE409.420v01-00)

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen 
in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen betreft

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))



PE409.694v01-00 2/25 AM\735351NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\735351NL.doc 3/25 PE409.694v01-00

NL

Amendement 4
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om redenen van volksgezondheid, 
samenhang van de wetgeving en 
voorspelbaarheid voor de marktdeelnemers 
moeten voor wijzigingen van alle soorten
vergunningen voor het in de handel 
brengen geharmoniseerde voorschriften 
gelden.

(6) Om redenen van volksgezondheid, 
samenhang van de wetgeving en 
voorspelbaarheid voor de marktdeelnemers 
moeten voor wijzigingen van vergunningen 
voor het in de handel brengen, met 
uitzondering van louter nationale 
vergunningen op basis van artikel 10 bis 
van Richtlijn 2001/83/EG,
geharmoniseerde voorschriften gelden.

Or. en

Motivering

De toepassing van het stelsel voor nieuwe wijzigingen zou evenredig moeten geschieden. 
Derhalve zijn homeopathische en traditionele geneesmiddelen op basis van planten reeds van 
het voorstel uitgesloten. De uitsluiting zou moeten worden verruimd tot geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik waarvoor nationale vergunningen zijn afgegeven op basis van een 
bibliografische toepassing zoals bedoeld in artikel 10 bis van Richtlijn 2001/83/EG, mits voor 
deze geneesmiddelen geen Europese (gedecentraliseerde of wederzijdse erkennings-) 
vergunningsprocedure wordt gebruikt en zij uitsluitend op een nationale markt blijven.

Amendement 5
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Met het oog op de evenredigheid en 
in het geval van niet in het kader van een 
gecentraliseerde vergunningsprocedure 
verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen, een wederzijdse 
erkenningsprocedure of een 
gedecentraliseerde procedure (de 
zogenaamde louter nationale 
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vergunningen) mogen de 
geharmoniseerde regels voor na de 
vergunning aangebrachte wijzigingen in 
de voorwaarden van de vergunningen 
voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen alleen van toepassing zijn 
op die geneesmiddelen waarvoor een 
vergunning wordt verleend na de datum 
waarop deze richtlijn in de nationale 
wetgeving van de lidstaten moet worden 
omgezet. Dit is nodig om de 
farmaceutische bedrijven met een groot 
aantal louter nationale vergunningen 
waarvan een groot aantal kleine en 
middelgrote bedrijven zijn, extra kosten te 
besparen, alsmede de extra 
administratieve belasting ten gevolge van 
de aanpassing van de bestaande nationale 
regelgeving in de betrokken lidstaat aan 
de Europese regelgeving. Deze richtlijn 
mag een lidstaat echter niet ervan 
weerhouden de geharmoniseerde regels 
inzake na de vergunning aangebrachte 
wijzigingen in de voorwaarden van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen  te 
verruimen tot geneesmiddelen waarvoor 
een louter nationale vergunning is 
verleend, alsmede een vergunning die is 
afgegeven vóór de datum waarop deze 
richtlijn op basis van vrijwilligheid in de 
nationale wetgeving van de lidstaat moet 
worden omgezet.

Or. en

Motivering

• 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 mandatory 
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to purely national MAs granted after this Directive will become applicable, for MAs granted 
before that date Member States should have the choice

• this helps SMEs to save financial and human resources

Amendement 6
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Artikel 10, lid 3 komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"3. In afwijking van artikel 11 stelt de 
Commissie een lijst op van de substanties 
die voor de behandeling van 
paardachtigen onontbeerlijk zijn en 
waarvoor de wachttijd volgens het 
controlemechanisme bedoeld in de 
Beschikkingen 93/623/EEG en 
2000/68/EG ten minste zes maanden 
bedraagt.
Deze maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 89, 
lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing."

Or. fr

Motivering

Deze wijzigingen (amendementen 6-16) van louter juridische aard zijn alleen bedoeld om 
Richtlijn 2001/82/EG af te stemmen op de nieuwe comitologieprocedure, te weten de 
regelgevingsprocedure met toetsing.  Zij houden geen rechtstreeks verband met de inhoud van 
dit voorstel, dat wil zeggen de wijzigingen van de vergunningen voor het in de handel 
brengen.  Bovendien komen deze wijzigingen reeds voor in het "omnibus"-voorstel van de 
Commissie (COM(2008) 71 def., 2008/0032(COD)). Hier zijn zij redundant. Het lijkt dus 
wenselijk deze wijzigingen te schrappen.



PE409.694v01-00 6/25 AM\735351NL.doc

NL

Amendement 7
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artikel 11, lid 2, derde alinea, komt als 
volgt te luiden:

Schrappen

"De Commissie kan deze specifieke 
wachttijden echter wijzigen. Die 
maatregelen, die niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn beogen te wijzigen, 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 89, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.".

Or. fr

Amendement 8
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Artikel 13, lid 1, vierde alinea, komt 
als volgt te luiden:

Schrappen

"Voor geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik die bestemd 
zijn voor vissen, bijen of andere door de 
Commissie aangewezen diersoorten, 
wordt de in de tweede alinea genoemde 
termijn van tien jaar echter verlengd tot 
dertien jaar.
Deze maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
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wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 89, 
lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.".

Or. fr

Amendement 9
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Artikel 17, lid 1, tweede alinea, komt 
als volgt te luiden:

Schrappen

"Indien nieuwe wetenschappelijke kennis 
dit rechtvaardigt, kan de Commissie de 
bepalingen van de eerste alinea, onder b) 
en c), aanpassen. Die maatregelen, die 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 89, 
lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.".

Or. fr

Amendement 10
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 50 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Artikel 50 bis, lid 2 komt als volgt te 
luiden:

Schrappen
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"2. De Commissie stelt de wijzigingen vast 
die noodzakelijk zijn om de bepalingen 
van lid 1 aan de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang aan te passen.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 89, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.".

Or. fr

Amendement 11
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 51, eerste alinea, komt als volgt 
te luiden:

Schrappen

"De in artikel 50, onder f), bedoelde 
beginselen en richtsnoeren inzake goede 
praktijken bij het vervaardigen van 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik, worden door de Commissie 
vastgesteld in de vorm van een tot de 
lidstaten gerichte richtlijn. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 
89, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. fr
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Amendement 12
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 67 – letter a bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Artikel 67, letter a bis), komt als volgt 
te luiden:

Schrappen

"(a bis) geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik ten behoeve 
van dieren die voor de productie van 
levensmiddelen bestemd zijn.
De lidstaten mogen echter vrijstellingen 
van deze eis toestaan op grond van 
criteria die door de Commissie worden 
vastgesteld. De vaststelling van die criteria 
is een maatregel die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen en die 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 89, 
lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing.
De lidstaten mogen nationale bepalingen 
blijven toepassen tot
– de toepassingsdatum van het 
overeenkomstig de eerste alinea genomen 
besluit, of
– 1 januari 2007, indien er op 
31 december 2006 nog geen besluit in die 
zin is genomen;"

Or. fr

Amendement 13
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 68 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Artikel 68, lid 3 komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"3. Wijzigingen in de lijst van de in lid 1 
genoemde substanties worden door de 
Commissie vastgesteld.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 89, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. fr

Amendement 14
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 75 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Artikel 75, lid 6 komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

"6. De Commissie kan lid 5 wijzigen in 
het licht van de ervaring die is opgedaan 
met de toepassing ervan.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 89, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. fr
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Amendement 15
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Artikel 79 komt als volgt te luiden: Schrappen
"Artikel 79
De wijzigingen die ter aanpassing van de 
bepalingen van de artikelen 72 tot en met 
78 aan de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang noodzakelijk 
kunnen zijn, worden door de Commissie 
vastgesteld.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 89, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.".

Or. fr

Amendement 16
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2001/82/EG
Artikel 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Artikel 88 komt als volgt te luiden: Schrappen
"Artikel 88
De voor de aanpassing van bijlage I aan 
de technische vooruitgang benodigde 
wijzigingen worden door de Commissie 
vastgesteld.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
elementen van deze richtlijn beogen te 
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wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 89, lid 2 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. fr

Amendement 17
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 ter – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt passende regelingen 
vast voor het onderzoek van wijzigingen 
van de voorwaarden van vergunningen 
voor het in de handel brengen die in 
overeenstemming met deze richtlijn zijn 
verleend. 

De Commissie stelt passende regelingen 
vast voor het onderzoek van wijzigingen 
van de voorwaarden van vergunningen 
voor het in de handel brengen die in 
overeenstemming met deze richtlijn zijn 
verleend. Voor wijzigingen van louter 
nationale vergunningen op basis van 
artikel 10 bis van deze richtlijn mogen de 
bestaande nationale procedures gevolgd 
blijven worden, mits de betreffende 
geneesmiddelen niet vallen onder de 
gedecentraliseerde vergunningsprocedure 
of de procedure voor wederzijdse 
erkenning.

Or. en

Motivering

Ten aanzien van traditionele geneesmiddelen op basis van planten en homeopathische 
geneesmiddelen zou het de lidstaten vrij moeten staan het Europese stelsel van wijzigingen 
mutatis mutandis toe te passen op louter nationale vergunningen voor het in de handel 
brengen van reeds lang aangewende geneesmiddelen, mits voor deze geneesmiddelen geen 
Europese (gedecentraliseerde of wederzijdse erkennings-) vergunningsprocedure wordt 
gebruikt en zij uitsluitend op een nationale markt blijven.  
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Amendement 18
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 ter – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze door de Commissie genomen 
maatregelen zijn niet van toepassing op 
geneesmiddelen waarvoor geen 
vergunning is verleend in het kader van 
de wederzijdse erkenningsprocedure of 
gedecentraliseerde procedure en waarvoor 
een vergunning is verleend vóór [datum 
genoemd in artikel 3, lid 1 van Richtlijn 
xxxx/yy/EG tot wijziging van Richtlijn 
2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG wat 
wijzigingen in de voorwaarden van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen betreft].  
Deze bepaling weerhoudt een lidstaat niet 
van de toepassing van deze regelingen 
voor de in dit lid genoemde 
geneesmiddelen op basis van 
vrijwilligheid.

Or. en

Motivering

• 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 mandatory 
to purely national MAs granted after this Directive will 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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Amendement 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
wordt ingevoegd:
"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 
Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen:
- om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 
van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen;
- in het kader van de uitbreidingen van de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moet de mogelijkheid bestaan om 
op grond van een motivering een 
afzonderlijke, volledige aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in te dienen voor een geneesmiddel 
waarvoor reeds een vergunning is 
verleend onder een andere naam en met 
een andere samenvatting van de 
productkenmerken. Deze aanvraag zal 
niettemin worden beschouwd als deel 
uitmakend van dezelfde algemene 
vergunning voor het in de handel brengen 
als bedoeld in artikel 6, lid 1."

Or. en
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Motivering

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system foresees 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 (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.

Amendement 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
wordt ingevoegd:
"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 
Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen:
- om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 
van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen;
- in het kader van de uitbreidingen van de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moet de mogelijkheid bestaan om 
op grond van een motivering een 
afzonderlijke, volledige aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
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in te dienen voor een geneesmiddel 
waarvoor reeds een vergunning is 
verleend onder een andere naam en met 
een andere samenvatting van de 
productkenmerken. Deze aanvraag zal 
niettemin worden beschouwd als deel 
uitmakend van dezelfde algemene 
vergunning voor het in de handel brengen 
als bedoeld in artikel 6, lid 1."

Or. en

Motivering

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system foresees 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 (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.

Amendement 21
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
wordt ingevoegd:
"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 

                                               
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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Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen:
- om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 
van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen;
- in het kader van de uitbreidingen van de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moet de mogelijkheid blijven 
bestaan om op grond van een motivering 
een afzonderlijke, volledige aanvraag van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen in te dienen voor een 
geneesmiddel waarvoor reeds een 
vergunning is verleend onder een andere 
naam en met een andere samenvatting 
van de productkenmerken. Die aanvraag 
zal niettemin vallen onder de vergunning 
voor het in de handel brengen als bedoeld 
in artikel 6, lid 1."

Or. pt

Motivering

Overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG en rekening houdend met de door de lidstaten 
overeengekomen en door de Commissie in 2005 gepubliceerde interpretatie moeten 
aanvragen van vergunningen voor een geneesmiddel vallen onder de vergunningsprocedure 
voor het in de handel brengen, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van Richtlijn 2001/83/EG.

Amendment 21
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
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wordt ingevoegd:
"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 
Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen:
- om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 
van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen;
- in het kader van de uitbreidingen van de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moet de mogelijkheid blijven 
bestaan om op grond van een motivering 
een afzonderlijke, volledige aanvraag van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen in te dienen voor een 
geneesmiddel waarvoor reeds een 
vergunning is verleend onder een andere 
naam en met een andere samenvatting 
van de productkenmerken. Die aanvraag 
zal niettemin vallen onder de vergunning 
voor het in de handel brengen als bedoeld 
in artikel 6, lid 1."

Or. pt

Motivering

Overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG en rekening houdend met de door de lidstaten 
overeengekomen en door de Commissie in 2005 gepubliceerde interpretatie moeten 
aanvragen van vergunningen voor een geneesmiddel vallen onder de vergunningsprocedure 
voor het in de handel brengen, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van Richtlijn 2001/83/EG.

Amendement 22
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
wordt ingevoegd:
"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 
Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen:
- om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 
van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen;
- in het kader van de uitbreidingen van de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moet de mogelijkheid bestaan om 
op grond van een motivering een 
afzonderlijke, volledige aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in te dienen voor een geneesmiddel 
waarvoor reeds een vergunning is 
verleend, maar onder een andere naam en 
met een andere samenvatting van de 
productkenmerken. Deze aanvraag wordt 
beschouwd als deel uitmakend van 
dezelfde aanvraag voor een vergunning 
voor het in de handel brengen, als bedoeld 
in artikel 6, lid 1 van Richtlijn 
2001/83/EG."

Or. fr

Motivering

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 
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l’interprétation accordée par tous les Etats membres et publiée par la Commission 
européenne en 2005 1.

Amendement 23
David Martin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
wordt ingevoegd: 
"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 
Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen: 
- om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 
van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen;
- in het kader van de uitbreidingen van de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moet de mogelijkheid bestaan om 
op grond van een motivering een 
afzonderlijke, volledige aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in te dienen voor een geneesmiddel 
waarvoor reeds een vergunning is 
verleend onder een andere naam en met 
een andere samenvatting van de 
productkenmerken. Deze aanvraag zal 
niettemin worden beschouwd als deel 
uitmakend van dezelfde algemene 
vergunning voor het in de handel brengen 

                                               
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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als bedoeld in artikel 6, lid 1."

Or. en

Motivering

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system foresees 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 (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.

Amendement 24
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
wordt ingevoegd:
"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 
Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen:
- Om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 

                                               
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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van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen. 
- In het kader van de uitbreidingen van de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moet de mogelijkheid bestaan om 
op grond van een motivering een 
afzonderlijke, volledige aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in te dienen voor een geneesmiddel 
waarvoor reeds een vergunning is 
verleend onder een andere naam en met 
een andere samenvatting van de 
productkenmerken. Deze aanvraag zal 
niettemin worden beschouwd als deel 
uitmakend van dezelfde algemene 
vergunning voor het in de handel brengen 
als bedoeld in artikel 6, lid 1." 

Or. fi

Motivering

Amendement 3 van de rapporteur moet enigszins worden aangepast om te worden afgestemd 
op de interpretatie van Richtlijn 2001/83/EG die de lidstaten met algemene stemmen zijn 
overeengekomen.

Amendment 24
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
wordt ingevoegd:
"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 
Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen:
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- Om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 
van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen. 
- In het kader van de uitbreidingen van de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moet de mogelijkheid bestaan om 
op grond van een motivering een 
afzonderlijke, volledige aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in te dienen voor een geneesmiddel 
waarvoor reeds een vergunning is 
verleend onder een andere naam en met 
een andere samenvatting van de 
productkenmerken. Deze aanvraag zal 
niettemin worden beschouwd als deel 
uitmakend van dezelfde algemene 
vergunning voor het in de handel brengen 
als bedoeld in artikel 6, lid 1." 

Or. fi

Motivering

Amendement 3 van de rapporteur moet enigszins worden aangepast om te worden afgestemd 
op de interpretatie van Richtlijn 2001/83/EG die de lidstaten met algemene stemmen zijn 
overeengekomen.

Amendement 25
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/83/EG
Artikel 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het volgende artikel 23 quater 
wordt ingevoegd:
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"Artikel 23 quater
Bij de passende maatregelen die door de 
Europese Commissie worden genomen, 
moet het volgende in aanmerking worden 
genomen:
- om praktische redenen en met het oog 
op de doeltreffendheid is het zaak de 
mogelijkheid tot het indienen van één 
enkele aanvraag voor één of meer 
identieke wijzigingen in de voorwaarden 
van meerdere vergunningen voor het in 
de handel brengen uit te breiden tot alle 
soorten wijzigingen;
- onverminderd de algemene vergunning 
voor het in de handel brengen, als bedoeld 
in artikel 6, lid, moet in het kader van de 
uitbreidingen van de vergunningen voor 
het in de handel brengen de mogelijkheid 
bestaan om op grond van een motivering 
een afzonderlijke, volledige aanvraag van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen in te dienen voor een 
geneesmiddel waarvoor reeds een 
vergunning is verleend onder een andere 
naam en met een andere samenvatting 
van de productkenmerken.

Or. en

Motivering

Dit is een aanvulling op amendement 3 van de rapporteur. Er zij verduidelijkt dat dergelijke 
afzonderlijke aanvragen van vergunningen voor een geneesmiddel waarvoor reeds een 
vergunning is verleend onder een andere naam en met een andere samenvatting van de 
productkenmerken geen weerslag heeft op de duur van de gegevensexclusiviteit van dit 
geneesmiddel.
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Amendement 26
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [12 maanden
na de inwerkingtreding] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [24 maanden
na de inwerkingtreding] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

De overgangsperiode van 12 maanden is te kort in het licht van de ingrijpende wijzigingen 
van vele nationale vergunningen voor het in de handel brengen. Derhalve is het zaak om deze 
periode tot 24 maanden te verlengen.
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