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Alteração 4
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) No interesse da saúde pública, da 
coerência jurídica e da previsibilidade para 
os operadores económicos, as alterações de 
todos os tipos de autorizações de 
introdução no mercado devem ser sujeitas 
a regulamentação harmonizada. 

(6) No interesse da saúde pública, da 
coerência jurídica e da previsibilidade para 
os operadores económicos, as alterações 
das autorizações, com excepção das 
autorizações exclusivamente nacionais 
baseadas no artigo 10.º-A da Directiva
2001/83/CE, devem ser sujeitas a 
regulamentação harmonizada.

Or. en

Justificação

A aplicação do novo sistema de alterações deve ser proporcionada. Por conseguinte, os 
medicamentos homeopáticos e os medicamentos tradicionais à base de plantas já se 
encontram excluídos do âmbito de aplicação da proposta. Essa exclusão deveria ser alargada 
de forma a abranger os medicamentos para uso humano autorizados a nível nacional com 
base numa bibliografia científica, nos termos do artigo 10.º da Directiva 2001/83/CE, desde 
que esses medicamentos não estejam sujeitos a um procedimento de autorização europeu 
(procedimento descentralizado ou procedimento de reconhecimento mútuo) e permaneçam
exclusivamente num mercado nacional.

Alteração 5
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Por motivos de proporcionalidade e 
no caso de autorizações de introdução no 
mercado que não sejam resultantes de um 
procedimento de autorização de 
introdução no mercado centralizado, de 
um procedimento de reconhecimento 
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mútuo ou de um procedimento 
descentralizado (as autorizações de 
mercado ditas «exclusivamente 
nacionais»), as regras harmonizadas de 
alteração após a concessão da autorização 
dos termos de uma autorização de 
introdução no mercado de medicamentos
devem aplicar-se apenas aos 
medicamentos cuja autorização tenha 
sido concedida após a data de 
transposição da presente directiva para o 
direito nacional dos Estados-Membros. É, 
com efeito, necessário evitar às empresas 
farmacêuticas detentoras de um elevado 
número de autorizações de introdução no 
mercado exclusivamente nacionais – que 
são amiúde PME – custos suplementares
e encargos regulamentares adicionais
resultantes da passagem do quadro 
regulamentar nacional vigente no Estado-
Membro abrangido para o quadro 
europeu. Todavia, a presente directiva
não deve impedir um Estado-Membro de,
numa base voluntária, tornar as regras 
harmonizadas de alteração após a 
concessão da autorização dos termos das 
autorizações de introdução no mercado 
extensivas aos medicamentos a que foi 
concedida uma autorização de introdução 
no mercado exclusivamente nacional e 
que foram autorizados antes da data de 
transposição da presente directiva para a 
legislação nacional dos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

• 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” 
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• for reasons of proportionality the European variation system should only apply mandatory 
to purely national MAs granted after this directiva will become applicable, for MAs granted 
before that date Member States should have the choice 

• this helps SMEs to save financial and human resources

Alteração 6
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/82/CE
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(1) O n.º 3 do artigo 10.º passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

«3. Em derrogação do artigo 11.º, a 
Comissão estabelece uma lista de 
substâncias indispensáveis para o 
tratamento de equídeos e cujo intervalo de 
segurança é, pelo menos, de seis meses, de 
acordo com o mecanismo de controlo 
previsto nas Decisões 93/623/CEE e 
2000/68/CE.
Esta medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, é adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr

Justificação

As alterações 6 a 16, de natureza puramente jurídica, visam exclusivamente alinhar a
Directiva 2001/82/CE pelo novo procedimento de comitologia dito “PRAC” (procedimento 
de regulamentação com controlo) e não têm uma relação directa com o objecto da presente 
proposta, ou seja, as alterações dos termos das autorizações de introdução no mercado.
Acresce que estas alterações já figuram na proposta dita “omnibus” da Comissão
(COM(2008)71 final, 2008/0032 (COD)), pelo que são redundantes. É, pois, conveniente 
suprimi-las.
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Alteração 7
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2001/82/CE
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No n.º 2 do artigo 11.º, o terceiro 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«Não obstante, a Comissão pode alterar 
este intervalo de segurança especificado. 
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr

Alteração 8
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2001/82/CE
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(3) No n.º 1 do artigo 13.º, o quarto 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«Todavia, no caso dos medicamentos 
veterinários destinados aos peixes e às 
abelhas, ou a outras espécies designadas 
pela Comissão, o período de 10 anos 
previsto no segundo parágrafo é alargado 
para 13 anos.
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Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando a, é adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 A do artigo 89.º»

Or. fr

Alteração 9
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2001/82/CE
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(4) No n.º 1 do artigo 17.º, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«Se tal se afigurar justificável à luz de 
novos conhecimentos científicos, a 
Comissão pode adaptar o disposto nas 
alíneas b) e c) do primeiro parágrafo. 
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr

Alteração 10
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto  7
Directiva 2001/82/CE
Artigo 50-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

(7) O n.º 2 do artigo 50.º-A passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

«2. A Comissão aprova todas as alterações 
que se revelem necessárias para adaptar 
as disposições do n.º 1 ao progresso 
científico e técnico.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr

Alteração 11
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2001/82/CE
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

(8) No artigo 51.º, o primeiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redacção:

Suprimido

«Os princípios e linhas de orientação 
relativos às boas práticas de fabrico de 
medicamentos veterinários, referidos na 
alínea f) do artigo 50.º, devem ser 
adoptados pela Comissão sob a forma de 
uma directiva de que sejam destinatários 
os Estados-Membros. Essas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando a, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr
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Alteração 12
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2001/82/CE
Artigo 67 – alínea aa)

Texto da Comissão Alteração

(9) No artigo 67.º, a alínea aa) passa a ter 
a seguinte redacção:

Suprimido

«aa) Medicamentos veterinários para 
animais produtores de géneros 
alimentícios.
No entanto, os Estados-Membros podem 
conceder excepções a esta exigência de 
acordo com critérios estabelecidos pela 
Comissão. Enquanto medida que tem por 
objecto alterar elementos não essenciais 
da presente directiva, completando a, o 
estabelecimento desses critérios é 
adoptado em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2-A do artigo 89.º
Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar as disposições nacionais até:
- à data de aplicação da decisão aprovada 
em conformidade com o primeiro 
parágrafo, ou
- até 1 de Janeiro de 2007, se não tiver 
sido aprovada nenhuma decisão até 31 de 
Dezembro de 2006;»

Or. fr
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Alteração 13
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10
Directiva 2001/82/CE
Artigo 68 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(10) O n.º 3 do artigo 68.º passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

«3. A Comissão aprova as alterações à 
lista das substâncias a que se refere o n.º 
1 do presente artigo.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr

Alteração 14
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11
Directiva 2001/82/CE
Artigo 75 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(11) O n.º 6 do artigo 75.º passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

«6. A Comissão pode aprovar alterações 
ao n.º 5, à luz da experiência adquirida 
com a sua aplicação. 
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
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n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr

Alteração 15
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo – ponto 12
Directiva 2001/82/CE
Artigo 79

Texto da Comissão Alteração

(12) O artigo 79.º passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

«Artigo 79.º
A Comissão aprova todas as alterações
que se revelem necessárias para adaptar 
as disposições dos artigos 72.º a 78.º ao 
progresso científico e técnico.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr

Alteração 16
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13
Directiva 2001/82/CE
Artigo 88

Texto da Comissão Alteração

(13 O artigo 88.º passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido
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«Artigo 88.º
A Comissão aprova todas as alterações 
que se revelem necessárias para adaptar o 
anexo I ao progresso científico e técnico.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2-A do artigo 89.º»

Or. fr

Alteração 17
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23-B – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão toma as disposições 
necessárias para a análise de alterações aos 
termos das autorizações de introdução no 
mercado concedidas ao abrigo da presente 
directiva. 

A Comissão toma as disposições 
necessárias para a análise de alterações aos 
termos das autorizações de introdução no 
mercado concedidas ao abrigo da presente 
directiva. As alterações às autorizações de 
introdução no mercado exclusivamente 
nacionais baseadas no artigo 10.º-A da 
presente directiva podem continuar a ser 
adoptadas em conformidade com os 
procedimentos nacionais existentes, desde 
que os medicamentos visados não sejam 
objecto do procedimento de autorização 
descentralizado ou do procedimento de 
reconhecimento mútuo.

Or. en

Justificação

No que se refere aos medicamentos tradicionais à base de plantas e aos medicamentos 
homeopáticos, é conveniente deixar aos Estados-Membros a faculdade de aplicar, por 
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analogia, o sistema europeu de alteração às autorizações de introdução no mercado 
exclusivamente nacionais de medicamentos cuja utilização se encontra consolidada, desde 
que esses medicamentos não estejam sujeitos a um procedimento de autorização europeu 
(procedimento descentralizado ou procedimento de reconhecimento mútuo) e permaneçam 
exclusivamente num mercado nacional.

Alteração 18
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1
Directiva 2001/83/CE
Article 23-B – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições adoptadas pela Comissão 
não se aplicam aos medicamentos que 
não tenham sido autorizados ao abrigo do 
procedimento de reconhecimento mútuo 
ou do procedimento descentralizado e 
relativamente aos quais tenha sido 
concedida uma autorização de introdução 
no mercado antes de [data prevista no n.º 
1 do artigo 3.º da Directiva xxxx/yy/CE
que altera a Directiva 2001/82/CE e a
Directiva 2001/83/CE no que diz respeito 
à alteração dos termos das autorizações 
de introdução no mercado de 
medicamentos]. A presente disposição não 
deve impedir um Estado-Membro de, 
numa base voluntária, aplicar as
disposições em questão aos medicamentos 
a que se refere o presente parágrafo.

Or. en

Justificação

• 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” 
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• for reasons of proportionality the European variation system should only apply mandatory 
to purely national MAs granted after this directiva will become applicable, for MAs granted 
before that date Member States should have the choice 

• this helps SMEs to save financial and human resources

Alteração 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo 23.º-C:
“Artigo 23.º-C
As disposições pertinentes adoptadas pela 
Comissão devem ter em conta os seguintes 
elementos:
- Por motivos de ordem prática e de 
eficácia, é conveniente alargar a todas as 
categorias de alterações a possibilidade de 
apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado;
- No quadro da extensão das autorizações 
de introdução no mercado, é conveniente 
manter a possibilidade, mediante 
justificação, de apresentar um pedido 
distinto e completo de autorização de 
introdução no mercado relativa a um 
medicamento que já tenha sido 
autorizado, mas com um nome e um 
resumo das características do 
medicamento diferentes. Não obstante, 
este pedido será considerado como 
fazendo parte do mesmo procedimento de 
autorização de introdução no mercado 
global referido no n.º1 do artigo 6.º"

Or. en
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Justificação

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.

Alteração 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 - ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23.º-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo 23.º-C:
“Artigo 23.º-C
As disposições pertinentes adoptadas pela 
Comissão devem ter em conta os seguintes 
elementos:
- Por motivos de ordem prática e de 
eficácia, é conveniente alargar a todas as 
categorias de alterações a possibilidade de 
apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado;
- No quadro da extensão das autorizações 
de introdução no mercado, é conveniente 
manter a possibilidade, mediante 
justificação, de apresentar um pedido 
distinto e completo de autorização de 
introdução no mercado relativa a um 
medicamento que já tenha sido 
autorizado, mas com um nome e um 
resumo das características do 
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medicamento diferentes. Não obstante, 
este pedido será considerado como 
fazendo parte do mesmo procedimento de 
autorização de introdução no mercado 
global referido no n.º1 do artigo 6.º”

Or. en

Justificação

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.

Alteração 21
Edite Estrela

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É aditado o seguinte artigo 23.º-C:
"Artigo 23.º-C
As disposições pertinentes adoptadas pela 
Comissão devem ter em consideração os 
seguintes elementos:
- Por motivos de ordem prática e de 
eficácia, é conveniente alargar a todas as 
categorias de alterações a possibilidade 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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apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado;
- No quadro da extensão das autorizações 
de introdução no mercado, é conveniente 
manter a possibilidade, mediante 
justificação, de apresentar um pedido 
distinto e completo de autorização de 
introdução no mercado relativa a um 
medicamento que já tenha sido 
autorizado, com um nome e um resumo 
das características do medicamento 
diferentes. No entanto, este pedido deverá 
estar sujeito ao mesmo procedimento de 
autorização de introdução no mercado 
que o previsto no n.º1 do artigo 6.º".

Or. pt

Justificação

Em coerência com a Directiva 2001/83/CE e tendo em consideração a interpretação 
acordada pelos Estados-Membros e publicada pela Comissão Europeia em 2005, os pedidos 
de autorização para um medicamento deverão ser sujeitos ao procedimento de autorização 
de introdução no mercado tal como definido no artigo 6.1 da Directiva 2001/83/CE.

Alteração 22
Anne Ferreira

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1 bis) É inserido o seguinte artigo 23.º-C:
«Artigo 23.º-C
As disposições pertinentes adoptadas pela 
Comissão devem ter em consideração os 
seguintes elementos:
- Por motivos de ordem prática e de 
eficácia, é conveniente alargar a todas as
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categorias de alterações a possibilidade de 
apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado;
- No quadro da extensão das autorizações 
de introdução no mercado, é conveniente 
manter a possibilidade, mediante 
justificação, de apresentar um pedido 
distinto e completo de autorização de 
introdução no mercado relativa a um 
medicamento que já tenha sido 
autorizado, mas com um nome e um 
resumo das características do 
medicamento diferentes. E pedido será 
considerado como fazendo parte do 
mesmo procedimento de autorização de 
introdução no mercado global a que se 
refere o artigo 6.º da Directiva 
2001/83/CE."

Or. fr

Justificação

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.

Alteração 23
David Martin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23-C (novo)

                                               
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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Texto da Comissão Alteração

(1a) É inserido o seguinte artigo 23.º-C:
“Artigo 23.º-C
As disposições pertinentes adoptadas pela 
Comissão devem ter em consideração os 
seguintes: 
- Por motivos de ordem prática e de 
eficácia, é conveniente alargar a todas as 
categorias de alterações a possibilidade de 
apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado;
-No quadro da extensão das autorizações 
de introdução no mercado, é conveniente 
manter a possibilidade, com base numa 
justificação, de apresentar um pedido 
distinto e completo de autorização de 
introdução no mercado relativa a um 
medicamento que já tenha sido 
autorizado, mas com um nome e um 
resumo das características do 
medicamento diferentes. Não obstante, 
este pedido será considerado como 
fazendo parte do mesmo procedimento de 
autorização de introdução no mercado 
global referido no n.º1 do artigo 6.º.”

Or. en

Justificação

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 20051, this 
                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 MARKETING 
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amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6.1 of directive 2001/83.

Alteração 24
Riitta Myller

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1a) É inserido o seguinte artigo 23.º-C:
«Artigo 23.º-C
As disposições pertinentes adoptadas pela 
Comissão devem ter em consideração os 
seguintes elementos:
- Por motivos de ordem prática e de 
eficácia, é conveniente alargar a todas as 
categorias de alterações a possibilidade de 
apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado.
- No quadro da extensão das autorizações 
de introdução no mercado, é conveniente 
manter a possibilidade, com base numa 
justificação, de apresentar um pedido 
distinto e completo de autorização de 
introdução no mercado relativa a um 
medicamento que já tenha sido 
autorizado, mas com um nome e um 
resumo das características do 
medicamento diferentes. Não obstante, 
este pedido será considerado como 
fazendo parte do mesmo procedimento de 
autorização de introdução no mercado 
global referido no n.º1 do artigo 6.º.”

Or. fi
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Justificação

É conveniente modificar ligeiramente a alteração n.º 3 da relatora, a fim de a alinhar pela
interpretação da Directiva 2001/83 que foi unanimemente aceite pelos Estados-Membros.

Alteração 25
Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2001/83/CE
Artigo 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo 23.º-C:
“Artigo 23.º-C
As disposições pertinentes adoptadas pela 
Comissão Europeia devem ter em 
consideração os seguintes:
- Por motivos de ordem prática e de 
eficácia, é conveniente alargar a todas as 
categorias de alterações a possibilidade de 
apresentar um pedido único para uma ou 
mais alterações idênticas dos termos de 
várias autorizações de introdução no 
mercado;
- Sem prejuízo da autorização de 
introdução no mercado global referida no 
n.º 1 do artigo 6.º, no quadro da extensão 
das autorizações de introdução no 
mercado, é conveniente manter a 
possibilidade, com base numa 
justificação, de apresentar um pedido 
distinto e completo de autorização de 
introdução no mercado relativa a um 
medicamento que já tenha sido 
autorizado, mas com um nome e um 
resumo das características do 
medicamento diferentes."

Or. en
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Justificação

Trata-se de um aditamento à alteração 3 da relatora. Deve ficar claro que estes pedidos 
distintos de autorização para um medicamento já autorizado com um nome e um resumo das 
características do medicamento diferentes não têm qualquer incidência sobre a duração da 
exclusividade dos dados relativos a esse medicamento.

Alteração 26
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [12 meses após a entrada em 
vigor]. Os Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva o mais 
tardar em [24 meses após a entrada em 
vigor]. Os Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Or. en

Justificação

Um período de transição de 12 meses é demasiado curto face às modificações consideráveis 
a operar num grande número de autorizações de introdução no mercado nacionais. Afigura-
se, pois, conveniente alargar este período para 24 meses.
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