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Poprawka 4
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Z powodów związanych ze zdrowiem 
publicznym, spójnością aktów prawnych i 
przewidywalnością dla podmiotów 
gospodarczych, zmiany dotyczące 
wszystkich typów pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu powinny podlegać 
zharmonizowanym zasadom.

(6) Z powodów związanych ze zdrowiem 
publicznym, spójnością aktów prawnych i 
przewidywalnością dla podmiotów 
gospodarczych, zmiany dotyczące 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, z 
wyjątkiem wyłącznie krajowych pozwoleń 
wydanych na podstawie art. 10a 
dyrektywy 2001/83/WE, powinny podlegać 
zharmonizowanym zasadom.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie nowego systemu zmian powinno być proporcjonalne. Dlatego z zakresu wniosku 
są już wyłączone homeopatyczne i tradycyjne ziołowe produkty lecznicze. Wyłączenie 
należałoby rozszerzyć na leki stosowane u ludzi, które dopuszczono zgodnie z procedurą 
krajową na podstawie bibliograficznych dowodów stosowania określonych w art. 10a 
dyrektywy 2001/83/WE, pod warunkiem że odnośne produkty lecznicze nie są objęte 
europejską procedurą dopuszczenia do obrotu (procedurą zdecentralizowaną lub procedurą 
wzajemnego uznania) oraz że pozostają one wyłącznie na rynku krajowym.

Poprawka 5
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Dla celów proporcjonalności oraz w 
przypadku pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu niewydanych w wyniku 
scentralizowanej procedury dopuszczania 
do obrotu, procedury wzajemnego 
uznania czy też procedury 
zdecentralizowanej (tzw. wyłącznie 
krajowych pozwoleń na dopuszczenie do 
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obrotu), zharmonizowane zasady 
dotyczące zmian w zakresie warunków 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, dokonywanych po 
przyznaniu pozwolenia, powinny mieć 
zastosowanie wyłącznie do tych 
produktów leczniczych, na które wydano 
pozwolenia po terminie transpozycji 
niniejszej dyrektywy do prawa krajowego 
państw członkowskich. Jest to konieczne, 
aby ochronić firmy farmaceutyczne o 
dużej liczbie wyłącznie krajowych 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu –
wśród których wiele stanowią MŚP –
przed dodatkowymi wydatkami i dalszymi 
obciążeniami regulacyjnymi 
wynikającymi ze zmiany ustalonych 
krajowych ram regulacyjnych w danym 
państwie członkowskim na ramy 
europejskie. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna jednak uniemożliwiać państwu 
członkowskiemu rozszerzenia 
zharmonizowanych zasad dotyczących 
zmian w zakresie warunków pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych, dokonywanych po przyznaniu 
pozwolenia, na produkty lecznicze, na 
które przyznano wyłącznie krajowe 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i 
które dopuszczono do obrotu przed 
terminem transpozycji niniejszej 
dyrektywy na prawo krajowe państw 
członkowskich na zasadzie dobrowolności.

Or. en

Uzasadnienie

• 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

Poprawka 6
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 1
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 10 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 10 ustęp 3 otrzymuje 
brzmienie:

skreślony

„3. W drodze odstępstwa od przepisów art. 
11 Komisja ustanawia wykaz substancji 
istotnych w leczeniu zwierząt z rodziny 
koniowatych, dla których okres wycofania 
wynosi nie mniej niż sześć miesięcy 
zgodnie z mechanizmami kontroli 
ustanowionymi w decyzjach 93/623/EWG 
i 2000/68/WE.
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 89 ust. 2a.”.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsze poprawki (6-16) o charakterze czysto prawnym mają wyłącznie na celu 
dostosowanie dyrektywy 2001/82/WE do nowej procedury komitetowej (procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą). Nie mają bezpośredniego związku z przedmiotem 
wniosku, tj. ze zmianami w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu. Ponadto poprawki te 
uwzględniono już we wniosku zbiorczym Komisji (COM(2008) 71 wersja ostateczna, 
2008/0032 (COD)) i są one tutaj zbędne. Pożądane wydaje się zatem ich skreślenie.
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Poprawka 7
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 2
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 11 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 11 ust. 2, akapit trzeci 
otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Komisja może jednakże zmienić 
wspomniane poszczególne okresy 
wycofania. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
89 ust 2a.”.

Or. fr

Poprawka 8
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 3
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 13 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W art. 13 ust. 1, akapit czwarty 
otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Jednakże dziesięcioletni okres, określony 
w akapicie drugim zostaje przedłużony do 
13 lat w przypadku weterynaryjnych 
produktów leczniczych dla ryb lub pszczół 
lub też innych gatunków wskazanych 
przez Komisję.
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
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regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 89 ust. 2a.”.

Or. fr

Poprawka 9
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 4
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 17 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W art. 17 ust. 1, akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Jeżeli w świetle nowych dowodów 
naukowych wydaje się to uzasadnione, 
Komisja może dostosować lit. b) i c) w 
akapicie pierwszym. Środki te, mające na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
89 ust 2a.”.

Or. fr

Poprawka 10
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 7
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 50a - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W art. 50a ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreślony
„2. Komisja przyjmuje wszelkie zmiany 
niezbędne do dostosowania przepisów 
ustępu pierwszego ze względu na postęp 
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naukowy i techniczny.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 89 ust 2a.”.

Or. fr

Poprawka 11
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 8
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W art. 51 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

skreślony

„Komisja przyjmuje zasady i wytyczne 
dobrej praktyki wytwarzania 
weterynaryjnych produktów leczniczych, 
określonych w art. 50 lit. f) w formie 
dyrektywy skierowanej do państw 
członkowskich. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 89 ust. 
2a.”.

Or. fr

Poprawka 12
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 9
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 67 - litera (a a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Artykuł 67 lit. aa) otrzymuje 
następujące brzmienie:

skreślony

„aa)  weterynaryjne produkty lecznicze 
dla zwierząt służących do produkcji 
żywności.
Jednakże państwa członkowskie mogą 
dopuścić wyłączenia od tego wymogu 
zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez 
Komisję. Ustanowienie tych kryteriów, 
środka mającego na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 89 ust. 2a.
Państwa członkowskie mogą nadal 
stosować przepisy krajowe aż do:
– terminu stosowania decyzji przyjętej 
zgodnie z pierwszym akapitem; lub
– dnia 1 stycznia 2007 r., jeżeli decyzja 
taka nie zostanie przyjęta do dnia 31 
grudnia 2006 r.;”.

Or. fr

Poprawka 13
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 10
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 68 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Artykuł 68 ustęp 3 otrzymuje 
brzmienie:

skreślony

„3. Komisja przyjmuje zmiany do wykazu 
substancji wymienionych w ustępie 
pierwszym.
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Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 89 ust 2a.”.

Or. fr

Poprawka 14
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 11
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 75 - ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Artykuł 75 ustęp 6 otrzymuje 
brzmienie:

skreślony

„6. Komisja może zmienić ust. 5 w świetle 
doświadczeń zdobytych w trakcie jego 
funkcjonowania.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 89 ust 2a.”.

Or. fr

Poprawka 15
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 12
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Artykuł 79 otrzymuje brzmienie: skreślony
„Artykuł 79
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Komisja przyjmuje wszelkie zmiany 
niezbędne do dostosowania przepisów art. 
72-78 ze względu na postęp naukowy i 
techniczny.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 89 ust 2a.”.

Or. fr

Poprawka 16
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 13
Dyrektywa 2001/82/WE
Artykuł 88

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Artykuł 88 otrzymuje brzmienie: skreślony
„Artykuł 88
Komisja przyjmuje wszelkie zmiany 
konieczne do dostosowania załącznika I w 
celu uwzględnienia postępu naukowo-
technicznego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 89 ust 2a.”.

Or. fr
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Poprawka 17
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23b - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje odpowiednie 
uzgodnienia dla rozpatrzenia zmian w 
zakresie warunków pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przyznanych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Komisja przyjmuje odpowiednie 
uzgodnienia dla rozpatrzenia zmian w 
zakresie warunków pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przyznanych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą. Zmian w 
wyłącznie krajowych pozwoleniach na 
dopuszczenie do obrotu wydanych na 
podstawie art. 10a niniejszej dyrektywy 
można nadal dokonywać zgodnie z 
istniejącymi procedurami krajowymi, pod 
warunkiem że odnośne produkty nie są 
objęte zdecentralizowaną procedurą 
dopuszczenia do obrotu lub procedurą 
wzajemnego uznania.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku tradycyjnych ziołowych oraz homeopatycznych produktów leczniczych w gestii 
państw członkowskich powinno leżeć zastosowanie europejskiego systemu zmian do wyłącznie 
krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów o ugruntowanym zastosowaniu 
medycznym w sposób analogiczny, pod warunkiem że odnośne produkty lecznicze nie są 
objęte europejską procedurą dopuszczenia do obrotu (procedurą zdecentralizowaną lub 
procedurą wzajemnego uznania) oraz że pozostają one wyłącznie na rynku krajowym. 

Poprawka 18
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23b - ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uzgodnienia przyjęte przez Komisję nie 
mają zastosowania do produktów 
leczniczych, które nie zostały dopuszczone 
zgodnie z procedurą wzajemnego uznania 
lub procedurą zdecentralizowaną oraz w 
przypadku których pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu wydano przed 
[termin, o którym mowa w art. 3 ust. 1 
dyrektywy xxx/yy/WE zmieniającej 
dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu produktów leczniczych]. Niniejszy 
przepis nie stanowi przeszkody dla 
wdrożenia przez państwa członkowskie 
tych uzgodnień na zasadzie dobrowolności 
w przypadku produktów leczniczych, o 
których mowa w niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

• 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

Poprawka 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dodaje się art. 23c w brzmieniu:
„Artykuł 23c
Odpowiednie uzgodnienia przyjęte przez 
Komisję powinny uwzględniać 
następujące elementy:
- z przyczyn praktycznych i w celu 
poprawy skuteczności należy rozszerzyć 
na wszystkie kategorie zmian możliwość 
przedłożenia pojedynczego wniosku w 
przypadku jednej zmiany lub kilku 
identycznych zmian dokonywanych w 
warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu;
- w przypadku rozszerzeń pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu należy zostawić 
możliwość przedłożenia – na podstawie 
uzasadnienia – oddzielnego, pełnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu.
Odnośny wniosek będzie jednak 
postrzegany jako wniosek dotyczący tego 
samego ogólnego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu określonego w art. 
6 ust. 1.”

Or. en

Uzasadnienie

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 
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defined in Article 6.1 of Directive 2001/83.

Poprawka 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dodaje się art. 23c w brzmieniu:
„Artykuł 23c
Odpowiednie uzgodnienia przyjęte przez 
Komisję powinny uwzględniać 
następujące elementy:
- z przyczyn praktycznych i w celu 
poprawy skuteczności należy rozszerzyć 
na wszystkie kategorie zmian możliwość 
przedłożenia pojedynczego wniosku w 
przypadku jednej zmiany lub kilku 
identycznych zmian dokonywanych w 
warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu;
- w przypadku rozszerzeń pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu należy zostawić 
możliwość przedłożenia – na podstawie 
uzasadnienia – oddzielnego, pełnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu.
Odnośny wniosek będzie jednak 
postrzegany jako wniosek dotyczący tego 
samego ogólnego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu określonego w art. 
6 ust. 1.”

Or. en
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 21
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dodaje się art. 23c w brzmieniu:
„Artykuł 23c
Odpowiednie uzgodnienia przyjęte przez 
Komisję powinny uwzględniać 
następujące elementy:
- z przyczyn praktycznych i w celu 
poprawy skuteczności należy rozszerzyć 
na wszystkie kategorie zmian możliwość 
przedłożenia pojedynczego wniosku w 
przypadku jednej zmiany lub kilku 
identycznych zmian dokonywanych w 
warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu;
- w przypadku rozszerzeń pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu należy zostawić 
możliwość przedłożenia – na podstawie 

                                               
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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uzasadnienia – oddzielnego, pełnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu.
Odnośny wniosek podlega jednak 
procedurze dopuszczenia do obrotu 
przewidzianej w art. 6 ust. 1.”

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE oraz zważywszy na wykładnię uzgodnioną przez państwa 
członkowskie, opublikowaną przez Komisję w 2005 r., wnioski o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego powinny podlegać procedurze dopuszczenia do 
obrotu przewidzianej w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE.

Poprawka 22
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 bis) Dodaje się art. 23c w brzmieniu:
„Artykuł 23c
Odpowiednie uzgodnienia przyjęte przez 
Komisję Europejską powinny uwzględniać 
następujące elementy:

- z przyczyn praktycznych i w celu 
poprawy skuteczności należy rozszerzyć 
na wszystkie kategorie zmian możliwość 
przedłożenia pojedynczego wniosku w 
przypadku jednej zmiany lub kilku 
identycznych zmian dokonywanych w 
warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu;
- w przypadku rozszerzeń pozwoleń na 
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dopuszczenie do obrotu należy zostawić 
możliwość przedłożenia – na podstawie 
uzasadnienia – oddzielnego, pełnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu.
Uznaje się, że odnośny wniosek o wydanie 
pozwolenia stanowi część tego samego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w 
art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE.”

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 23
David Martin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dodaje się art. 23c w brzmieniu:
„Artykuł 23c
Odpowiednie uzgodnienia przyjęte przez 
Komisję powinny uwzględniać 

                                               
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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następujące elementy:
- z przyczyn praktycznych i w celu 
poprawy skuteczności należy rozszerzyć 
na wszystkie kategorie zmian możliwość 
przedłożenia pojedynczego wniosku w 
przypadku jednej zmiany lub kilku 
identycznych zmian dokonywanych w 
warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu;
- w przypadku rozszerzeń pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu należy zostawić 
możliwość przedłożenia – na podstawie 
uzasadnienia – oddzielnego, pełnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu.
Odnośny wniosek będzie jednak 
postrzegany jako wniosek dotyczący tego 
samego ogólnego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu określonego w art. 
6 ust. 1.”

Or. en

Uzasadnienie

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.

                                               
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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Poprawka 24
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dodaje się art. 23c w brzmieniu:
„Artykuł 23c
Odpowiednie uzgodnienia przyjęte przez 
Komisję powinny uwzględniać 
następujące elementy:
- z przyczyn praktycznych i w celu 
poprawy skuteczności należy rozszerzyć 
na wszystkie kategorie zmian możliwość 
przedłożenia pojedynczego wniosku w 
przypadku jednej zmiany lub kilku 
identycznych zmian dokonywanych w 
warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu;
- w przypadku rozszerzeń pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu należy zostawić 
możliwość przedłożenia – na podstawie 
uzasadnienia – oddzielnego, pełnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu.
Odnośny wniosek będzie jednak 
postrzegany jako wniosek dotyczący tego 
samego ogólnego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu określonego w 
art. 6 ust. 1.”

Or. fi

Uzasadnienie

Należy nieznacznie zmienić poprawkę 3 zaproponowaną przez sprawozdawcę w celu jej 
dostosowania do wykładni dyrektywy 2001/83/WE ustalonej jednogłośnie przez państwa 
członkowskie.
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Poprawka 25
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dodaje się art. 23c w brzmieniu:
„Artykuł 23c
Odpowiednie uzgodnienia przyjęte przez 
Komisję powinny uwzględniać 
następujące elementy:
- z przyczyn praktycznych i w celu 
poprawy skuteczności należy rozszerzyć 
na wszystkie kategorie zmian możliwość 
przedłożenia pojedynczego wniosku w 
przypadku jednej zmiany lub kilku 
identycznych zmian dokonywanych w
warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu;
- bez uszczerbku dla ogólnego pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, o którym 
mowa w art. 6 ust. 1, w przypadku 
rozszerzeń pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu należy zostawić możliwość 
przedłożenia – na podstawie uzasadnienia 
– oddzielnego, pełnego wniosku o wydanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, który został już 
dopuszczony, ale pod inną nazwą i z 
odmiennym streszczeniem charakterystyki 
produktu.”

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi uzupełnienie poprawki 3 zaproponowanej przez sprawozdawcę. 
Należy wyjaśnić, że oddzielne wnioski o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, który został już dopuszczony pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu, nie mają wpływu na czas trwania wyłączności 
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danych tego produktu leczniczego.

Poprawka 26
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 - ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[12 miesięcy po jej wejściu w życie] r. 
Państwa członkowskie niezwłocznie 
przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz 
tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[24 miesiące od momentu jej wejścia w 
życie] r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Okres przejściowy wynoszący 12 miesięcy jest zbyt krótki w związku ze znaczącymi zmianami 
wielu krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Dlatego właściwe jest przedłużenie 
tego okresu do 24 miesięcy.
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