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Amendamentul 4
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Din motive de sănătate publică, 
consecvență juridică și previzibilitate 
pentru agenții economici, modificările de 
orice fel ale autorizațiilor de introducere pe 
piață ar trebui să facă obiectul unor norme 
armonizate

(6) Din motive de sănătate publică, 
consecvență juridică și previzibilitate 
pentru agenții economici, modificările 
autorizațiilor de introducere pe piață ar 
trebui să facă obiectul unor norme 
armonizate, cu excepția autorizațiilor pur 
naționale care se întemeiază pe articolul 
10a din Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificare

Aplicarea noului sistem de modificări ar trebui să fie proporțională. Prin urmare, nu intră în 
sfera de aplicare a prezentei propuneri medicamentele homeopate și medicamentele 
tradiționale din plante. Scutirea trebuie să cuprindă și medicamentele de uz uman care au 
fost autorizate la nivel național pe baza unei „cereri bibliografice”, astfel cum este definită la 
articolul 10a din Directiva 2001/83/CE, cu condiția ca aceste medicamente să nu facă 
obiectul unei proceduri europene de autorizare (procedura descentralizată sau procedura 
recunoașterii reciproce) și să fie utilizate exclusiv pe piața națională.

Amendamentul 5
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Din motive de proporționalitate, în 
cazul autorizațiilor de introducere pe 
piață care nu sunt acordate prin 
procedura centralizată de introducere pe 
piață, procedura de recunoaștere 
reciprocă sau procedura descentralizată 
(așa-numitele autorizații de introducere 



PE409.694v01-00 4/22 AM\735351RO.doc

RO

pe piață pur naționale), normele 
armonizate pentru modificările de după 
autorizare ale termenilor autorizațiilor de 
introducere pe piață pentru medicamente 
ar trebui să se aplice doar 
medicamentelor autorizate după data 
până la care prezenta directivă trebuie să 
fie transpusă în legislațiile naționale ale 
statelor membre. Acest lucru este necesar 
pentru a scuti companiile farmaceutice, 
multe dintre ele fiind IMM-uri, care dețin 
un număr mare de autorizații de 
introducere pe piață pur naționale, de la 
cheltuieli suplimentare și de la alte sarcini 
administrative care rezultă în urma 
trecerii, în statul membru respectiv, de la 
cadrul de reglementare național la cadrul 
european.  Cu toate acestea, prezenta 
directivă nu împiedică statul membru să 
extindă normele armonizate în ceea ce 
privește modificările termenilor 
autorizațiilor de introducere pe piață 
ulterior emiterii autorizației la 
medicamentele pentru care există o 
autorizație de introducere pe piață pur 
națională și care au fost autorizate înainte 
de data până la care prezenta directivă 
trebuie transpusă în mod benevol în 
legislațiile naționale ale statelor membre.

Or. en

Justificare

• 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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Amendamentul 6
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/82/CE
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La articolul 10, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

“3. Prin derogare de la articolul 11, 
Comisia stabilește o listă a substanțelor 
esențiale pentru tratamentul ecvideelor și 
pentru care perioada de așteptare nu 
trebuie să fie mai mică de șase luni, în 
conformitate cu mecanismele de control 
prevăzute de Deciziile 93/623/CEE și 
2000/68/CE.
Măsura respectivă, care are în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, este adoptată în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr

Justificare

De natură pur juridică, amendamentele la care se face referire (6-16) au unicul scop de a 
alinia Directiva 2001/82/CE la noua procedură de comitologie (procedura de reglementare 
cu control). Amendamentele nu sunt în raport direct cu obiectul propunerii, altfel spus cu 
modificările aduse autorizațiilor de introducere pe piață. În plus, aceste amendamente se pot 
regăsi și în propunerea „omnibus” a Comisiei (COM(2008)0071 – 2008/0032(COD)) și sunt, 
prin urmare, redundante în această propunere. Prin urmare, acestea ar trebui eliminate.

Amendamentul 7
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2001/82/CE
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La articolul 11 alineatul (2), al treilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Cu toate acestea, Comisia poate modifica 
respectivele perioade de așteptare. 
Măsurile respective, care au în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr

Amendamentul 8
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2001/82/CE
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La articolul 13 alineatul (1), 
paragraful al patrulea se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Cu toate acestea, perioada de zece ani 
prevăzută la al doilea paragraf se 
prelungește la treisprezece ani în cazul 
medicamentelor veterinare pentru pești 
sau albine sau pentru alte specii 
desemnate de către Comisie.
Măsura respectivă, care are în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, este adoptată în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr
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Amendamentul 9
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4
Directiva 2001/82/CE
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La articolul 17 alineatul (1), al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„În cazul în care acest lucru se justifică 
prin noile dovezi științifice, Comisia poate 
adapta literele (b) și (c) ale primului 
paragraf. Măsurile respective, care au în 
vedere modificarea elementelor 
neesențiale ale prezentei directive, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr

Amendamentul 10
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2001/82/CE
Articolul 50a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Articolul 50a alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

“2. Comisia adoptă orice modificări care 
pot fi necesare pentru a adapta dispozițiile 
alineatului (1), astfel încât să se ia în 
considerare progresele științifice și 
tehnice.

Măsurile respective, care au în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
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reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr

Amendamentul 11
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2001/82/CE
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) La articolul 51, primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Comisia adoptă principiile și orientările 
de bună practică de fabricație pentru 
medicamentele de uz veterinar, 
menționate la articolul 50 litera (f), sub 
forma unei directive adresate statelor 
membre. Măsurile respective, care au în 
vedere modificarea elementelor 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr

Amendamentul 12
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2001/82/CE
Articolul 67 – litera aa

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) La articolul 67, litera (aa) se eliminat
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înlocuiește cu următorul text:
„(aa) medicamentele de uz veterinar 
destinate animalelor folosite ca sursă de 
alimente.
Cu toate acestea, statele membre pot 
acorda scutiri de la respectiva cerință în 
conformitate cu criteriile stabilite de către 
Comisie. Stabilirea criteriilor respective, 
măsură destinată să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, este adoptată în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).

Statele membre pot aplica în continuare 
dispozițiile naționale până la oricare 
dintre următoarele date:
până la data aplicării deciziei adoptate în 
conformitate cu primul paragraf; or
până la 1 ianuarie 2007, în cazul în care 
nu a fost adoptată nicio astfel de decizie 
până la 31 decembrie 2006;”

Or. fr

Amendamentul 13
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Directiva 2001/82/CE
Articolul 68 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La articolul 68, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

“3. Comisia adoptă orice modificare a 
listei substanțelor menționate la alineatul 
(1).
Măsurile respective, care au în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive, sunt adoptate în 
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conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr

Amendamentul 14
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2001/82/CE
Articolul 75 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) La articolul 75, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

“6. Comisia poate modifica alineatul (5) 
în urma experienței dobândite din 
aplicarea acestuia.
Măsurile respective, care au în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr

Amendamentul 15
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2001/82/CE
Articolul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Articolul 79 se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Articolul 79
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Comisia adoptă orice modificări care pot 
fi necesare pentru a actualiza articolele 
72-78, astfel încât să se ia în considerare 
progresele științifice și tehnice.
Măsurile respective, care au în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr

Amendamentul 16
Françoise Grossetête

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13
Directiva 2001/82/CE
Articolul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Articolul 88 se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

„Articolul 88
Comisia adoptă orice schimbări care sunt 
necesare pentru a adapta anexa I astfel 
încât să se țină cont de progresul tehnic.
Măsurile respective, care au în vedere 
modificarea elementelor neesențiale ale 
prezentei directive, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 89 alineatul (2a).”

Or. fr
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Amendamentul 17
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă dispozițiile 
corespunzătoare în vederea examinării 
modificărilor condițiilor pentru 
autorizațiile de introducere pe piață 
acordate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Comisia adoptă dispozițiile 
corespunzătoare în vederea examinării 
modificărilor condițiilor pentru 
autorizațiile de introducere pe piață 
acordate în conformitate cu prezenta 
directivă. Modificările autorizațiilor de 
introducere pe piață pur naționale 
adoptate în temeiul articolului 10a din 
prezenta directivă pot urma în continuare 
procedurile naționale în vigoare cu 
condiția ca produsele vizate să nu fie 
reglementate prin procedura de autorizare 
descentralizată sau prin procedura de 
recunoaștere reciprocă.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește medicamentele tradiționale din plante și medicamentele homeopate, 
statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica prin analogie sistemul european de 
modificări pentru autorizațiile de introducere pe piață pur naționale în cazul produselor cu o 
utilizare bine stabilită, cu condiția ca aceste medicamente să nu facă obiectul unei proceduri 
europene de autorizare și să fie utilizate exclusiv pe piața națională.

Amendamentul 18
Thomas Ulmer

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23b – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste dispoziții adoptate de Comisie 
nu se aplică medicamentelor care nu au 
fost autorizate conform procedurii 
recunoașterii reciproce sau procedurii 
descentralizate și pentru care a fost 
acordată autorizația de introducere pe 
piață înainte de [data menționată la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
xxxx/yy/CE de modificare a Directivei 
2001/82/CE și a Directivei 2001/83/CE în 
ceea ce privește modificările termenilor 
autorizațiilor de introducere pe piață 
pentru medicamente]. Această dispoziție 
nu împiedică un stat membru să pună în 
aplicare aceste modalități, în mod 
benevol, pentru medicamentele 
menționate în prezentul alineat.

Or. en

Justificare

• 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

Amendamentul 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol 23c:
„Articolul 23c
Dispozițiile corespunzătoare adoptate de 
Comisia Europeană trebuie să ia în 
considerare următoarele elemente:
- din motive practice și de eficiență, este 
indicat să se extindă la toate categoriile de 
modificări, posibilitatea de depunere a 
unei cereri unice pentru una sau mai 
multe modificări identice aduse 
termenilor mai multor autorizații de 
introducere pe piață;
- în cadrul extinderilor autorizațiilor de 
introducere pe piață, este indicat să se 
ofere posibilitatea de a înainta, pe baza 
argumentelor prezentate, o cerere de 
autorizare completă și distinctă pentru un 
medicament care a fost deja autorizat, dar 
sub un alt nume și cu un rezumat diferit 
al caracteristicilor produsului. Cu toate 
acestea, această cerere este considerată ca 
aparținând autorizației globale de 
introducere pe piață menționate la 
articolul 6 alineatul (1)”

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol 23c:
„Articolul 23c
Dispozițiile corespunzătoare adoptate de 
Comisia Europeană trebuie să ia în 
considerare următoarele elemente:
- din motive practice și de eficiență, este 
indicat să se extindă la toate categoriile de 
modificări, posibilitatea de depunere a 
unei cereri unice pentru una sau mai mult 
modificări identice aduse termenilor mai 
multor autorizații de introducere pe piață;
- în cadrul extinderilor autorizațiilor de 
introducere pe piață, este indicat să se 
ofere posibilitatea de a înainta, pe baza 
argumentelor prezentate, o cerere de 
autorizare completă și distinctă pentru un 
medicament care a fost deja autorizat, dar 
sub un alt nume și cu un rezumat diferit 
al caracteristicilor produsului. Cu toate 
acestea, această cerere este considerată ca 
aparținând autorizației globale de 
introducere pe piață menționate la 
articolul 6 alineatul (1).”

Or. en

Justificare

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.



PE409.694v01-00 16/22 AM\735351RO.doc

RO

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.

Amendamentul 21
Edite Estrela

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol 23c:
„Articolul 23c
Dispozițiile corespunzătoare adoptate de 
Comisia Europeană trebuie să ia în 
considerare următoarele elemente:
- din motive practice și de eficiență, este 
indicat să se extindă la toate categoriile de 
modificări, posibilitatea de depunere a 
unei cereri unice pentru una sau mai mult 
modificări identice aduse termenilor mai 
multor autorizații de introducere pe piață;
- în cadrul extinderilor autorizațiilor de 
introducere pe piață, este indicat să se 
ofere în continuare posibilitatea de a 
înainta, pe baza unei justificări, o cerere 
de autorizare completă și distinctă pentru 
un medicament care a fost deja autorizat, 
dar sub un alt nume și cu un rezumat 
diferit al caracteristicilor produsului. Cu 
toate acestea, această cerere face obiectul 
procedurii pentru autorizarea introducerii 
pe piață menționate la articolul 6 
alineatul (1).”

Or. pt

                                               
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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Justificare

Având în vedere Directiva 2001/83/CE și ținând seama de interpretarea convenită de statele 
membre și publicată de Comisie în 2005, cererile de autorizare a unui medicament ar trebui 
să se supună procedurii pentru autorizarea introducerii pe piață prevăzute la articolul 6 
alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE.

Amendamentul 22
Anne Ferreira

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol 23c:
„Articolul 23c
Dispozițiile corespunzătoare adoptate de 
Comisia Europeană trebuie să ia în 
considerare următoarele elemente:
- din motive practice și de eficiență, este 
indicat să se extindă la toate categoriile de 
modificări, posibilitatea de depunere a 
unei cereri unice pentru una sau mai mult 
modificări identice aduse termenilor mai 
multor autorizații de introducere pe piață;
- în cadrul extinderilor autorizațiilor de 
introducere pe piață, este indicat să se 
ofere posibilitatea de a înainta, pe baza 
argumentelor prezentate, o cerere de 
autorizare completă și distinctă pentru un 
medicament care a fost deja autorizat, dar 
sub un alt nume și cu un rezumat diferit 
al caracteristicilor produsului. Această 
cerere este considerată ca aparținând 
autorizației de introducere pe piață 
menționate la articolul 6 din Directiva 
2001/83/CE.” 

Or. fr
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Justificare

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.

Amendamentul 23
David Martin

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol 23c:
„Articolul 23c
Dispozițiile corespunzătoare adoptate de 
Comisia Europeană trebuie să ia în 
considerare următoarele elemente:
- din motive practice și de eficiență, este 
indicat să se extindă la toate categoriile de 
modificări, posibilitatea de depunere a 
unei cereri unice pentru una sau mai mult 
modificări identice aduse termenilor mai 
multor autorizații de introducere pe piață;
- în cadrul extinderilor autorizațiilor de 
introducere pe piață, este indicat să se 
ofere posibilitatea de a înainta, pe baza 
argumentelor prezentate, o cerere de 
autorizare completă și distinctă pentru un 
medicament care a fost deja autorizat, dar 
sub un alt nume și cu un rezumat diferit 
al caracteristicilor produsului. Cu toate 
acestea, această cerere este considerată ca 
aparținând autorizației globale 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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introducere pe piață menționate la 
articolul 6 alineatul (1).”

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 24
Riitta Myller

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol 23c:
„Articolul 23c
Dispozițiile corespunzătoare adoptate de 
Comisia Europeană trebuie să ia în 
considerare următoarele elemente:
- din motive practice și de eficiență, este 
indicat să se extindă, astfel încât să 
cuprindă toate categoriile de modificări, 
posibilitatea de depunere a unei cereri 

                                               
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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unice pentru una sau mai mult modificări 
identice aduse condițiilor mai multor 
autorizații de introducere pe piață; 
- în cadrul extinderilor autorizațiilor de 
introducere pe piață, este indicat să se 
ofere posibilitatea de a înainta, pe baza 
argumentelor prezentate, o cerere de 
autorizare completă și distinctă pentru un 
medicament care a fost deja autorizat, dar 
sub un alt nume și cu un rezumat diferit 
al caracteristicilor produsului. Cu toate 
acestea, această cerere este considerată ca 
aparținând autorizației globale de 
introducere pe piață menționate la 
articolul 6 alineatul (1).” 

Or. fi

Justificare

Amendamentul 3 introdus de raportor necesită modificări minime pentru a fi armonizat cu 
interpretarea dată Directivei 2001/83/CE care a făcut obiectul acordului unanim al statelor 
membre.

Amendamentul 25
Carl Schlyter

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1a (nou)
Directiva 2001/83/CE
Articolul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol 23c:
Dispozițiile corespunzătoare adoptate de 
Comisia Europeană trebuie să ia în 
considerare următoarele elemente:
- din motive practice și de eficiență, este 
indicat să se extindă la toate categoriile de 
modificări, posibilitatea de depunere a 
unei cereri unice pentru una sau mai mult 
modificări identice aduse termenilor mai 
multor autorizații de introducere pe piață;
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- fără a aduce atingere autorizației 
globale de introducere pe piață prevăzute 
la articolul 6 alineatul (2), în cadrul 
extinderilor autorizațiilor de introducere 
pe piață, este indicat să se ofere 
posibilitatea de a înainta, pe baza unei 
justificări, o cerere de autorizare completă 
și distinctă pentru un medicament care a 
fost deja autorizat, dar sub un alt nume și 
cu un rezumat diferit al caracteristicilor 
produsului.”

Or. en

Justificare

Aceasta este o completare adusă amendamentului 3 de către raportor. Ar trebui să se 
precizeze faptul că astfel de cereri separate privind autorizarea unui medicament care a fost 
deja autorizat sub un alt nume și cu un rezumat diferit al caracteristicilor produsului nu are 
nici o incidență asupra duratei exclusivității datelor pentru medicamentul respectiv.

Amendamentul 26
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la [12 
luni de la intrarea în vigoare]. Statele 
membre comunică fără întârziere Comisiei 
textul dispozițiilor respective și un tabel de 
corespondență între dispozițiile respective 
și prezenta directivă.

1. Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la [24 
luni de la intrarea în vigoare]. Statele 
membre comunică imediat Comisiei textele 
acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Perioada de tranziție de 12 luni este prea scurtă, având în vedere că necesită schimbări 
considerabile pentru numeroase autorizații naționale de introducere pe piață. Este necesar, 
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prin urmare, să se prelungească perioada de tranziție la 24 de luni.
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