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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Z dôvodu verejného zdravia, právnej 
konzistentnosti a predvídateľnosti pre 
hospodárske subjekty by mali zmeny 
všetkých typov povolení na uvedenie na trh 
podliehať harmonizovaným pravidlám.

(6) Z dôvodov verejného zdravia, právnej 
konzistentnosti a predvídateľnosti pre 
hospodárske subjekty by mali zmeny 
povolení na uvedenie na trh s výnimkou 
čisto vnútroštátnych povolení podľa 
článku 10a smernice 2001/83/ES
podliehať harmonizovaným pravidlám.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatňovanie nového systému zmien by malo byť primerané. Preto sú z návrhu vylúčené 
homeopatické a tradičné bylinné lieky. Táto výnimka by tiež mala zahŕňať lieky určené pre 
ľudí, ktoré boli schválené na národnej úrovni na základe bibliografickej žiadosti, ktorá je 
uvedená v článku 10a smernice 2001/83/ES, za predpokladu, že tieto lieky nevyužívajú 
európsky postup povoľovania (decentralizovaný postup alebo postup vzájomného uznávania) 
a že zostávajú výhradne na vnútroštátnom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Thomas Ulmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Z dôvodov primeranosti a v prípade 
povolení na uvedenie na trh 
nevyplývajúcich z centralizovaného 
postupu pre povolenia na uvedenie na trh, 
by sa postup vzájomného uznávania alebo 
decentralizovaný postup (takzvané čisto 
vnútroštátne povolenia na uvedenie na 
trh) a zosúladené pravidlá zmien po 
schválení podmienok povolenia na 
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uvedenie liekov na trh mali týkať len tých 
liekov, ktoré sú schválené po dátume, 
kedy táto smernica má byť transponovaná 
do vnútroštátnych právnych poriadkov
členských štátov. Je to potrebné z dôvodu
ochrany farmaceutických podnikov 
s vysokým počtom čisto vnútroštátnych 
povolení na uvedenie na trh, z ktorých je 
mnoho malých a stredných podnikov, 
pred dodatočnými výdavkami a ďalším 
regulačným zaťažením, ktoré vyplýva zo 
zmeny zavedeného vnútroštátneho 
regulačného rámca v dotknutom 
členskom štáte na európsky rámec. Táto 
smernica by však nemala členskému štátu 
brániť v tom, aby na základe 
dobrovoľnosti rozšíril zosúladené pravidlá
zmien po schválení podmienok povolení 
na uvedenie liekov na trh na lieky, ktoré 
majú čisto vnútroštátne povolenie na 
uvedenie na trh a ktoré boli schválené 
pred dátumom, kedy má byť táto smernica 
transponovaná do vnútroštátnych 
právnych poriadkov členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to‘think small 
first’.

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice.

 This helps SMEs to save financial and human resources.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/82/ES
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Článok 10 ods. 3 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„3. Odchylne od článku 11 Komisia 
ustanoví zoznam látok, ktoré sú 
nevyhnutné na liečbu zvierat z čeľade 
koňovitých (equidae) a pre ktoré 
ochranná lehota nesmie byť kratšia než 
šesť mesiacov v súlade s kontrolnými 
mechanizmami stanovenými 
v rozhodnutiach 93/623/EHS a 
2000/68/ES.
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 
2a.”

Or. fr

Odôvodnenie

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy (6 − 16) sú čisto právneho charakteru a ich cieľom je 
výlučne zosúladenie smernice 2001/82/ES s novým komitologickým postupom (regulačným 
postupom s kontrolou). Nesúvisia priamo s predmetom tohto návrhu, ktorým sú zmeny 
povolení na uvedenie na trh. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú v tomto texte 
redundantné, pretože sú už uvedené v komplexnom návrhu Komisie (KOM(2008)0071 –
2008/0032(COD)). Preto je vhodné ich vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 2001/82/ES
Článok 11 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 11 ods. 2 sa tretí pododsek 
nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Komisia však môže meniť tieto osobitné 
ochranné lehoty. Tieto opatrenia, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 89 ods. 2a.“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/82/ES
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V článku 13 ods. 1 štvrtý pododsek
nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Doba desiatich rokov stanovená 
v druhom pododseku sa však predĺži na 13 
rokov v prípade veterinárneho lieku pre 
ryby alebo včely alebo iné druhy, ktoré 
určí Komisia.
Toto opatrenie, ktorého cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice jej doplnením, sa prijme 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 
2a.“

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Smernica 2001/82/ES
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V článku 17 ods. 1 sa druhý pododsek
nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Ak sa to javí oprávnené vo svetle nových 
vedeckých dôkazov, Komisia môže 
upraviť písmená b) a c) prvého 
pododseku. Tieto opatrenia, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 89 ods. 2a.“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2001/82/ES
Článok 50a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Článok 50a ods. 2 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„2. Komisia prijme akékoľvek zmeny a 
doplnenia, ktoré môžu byť potrebné na 
prispôsobenie ustanovení odseku 1 
s cieľom zohľadniť vedecký a technický 
pokrok.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 89 ods. 2a.“
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2001/82/ES
Článok 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V článku 51 sa prvý pododsek
nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Zásady a metodické pokyny správnej 
výrobnej praxe pre veterinárne lieky 
uvedené v článku 50 písm. f) prijme 
Komisia v podobe smernice určenej 
členským štátom. Tieto opatrenia, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice jej doplnením, sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 
2a.“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/82/ES
Článok 67 – písmeno aa

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V článku 67 sa písmeno aa) nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

„aa) veterinárne lieky pre zvieratá určené 
na výrobu potravín.
Členské štáty však môžu udeliť výnimky 
z tejto požiadavky v súlade s kritériami 
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stanovenými Komisiou. Stanovenie týchto 
kritérií, ktoré je opatrením, ktorého 
cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné 
prvky tejto smernice jej doplnením, sa 
prijme v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 
2a.
Členské štáty môžu naďalej uplatňovať 
vnútroštátne ustanovenia až do:
– dátumu uplatnenia rozhodnutia 
prijatého v súlade s prvým pododsekom,
alebo
– 1. januára 2007, ak takéto rozhodnutie 
nebolo prijaté do 31. decembra 2006;“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Smernica 2001/82/ES
Článok 68 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Článok 68 ods. 3 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„3. Komisia prijme akékoľvek zmeny a 
doplnenia zoznamu látok uvedených 
v odseku 1.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 89 ods. 2a.“

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica 2001/82/ES
Článok 75 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Článok 75 ods. 6 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„6. Komisia môže zmeniť a doplniť odsek
5 vo svetle skúseností získaných v rámci 
jeho uplatňovania.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 89 ods. 2a.“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12
Smernica 2001/82/ES
Článok 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Článok 79 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Článok 79
Komisia prijme akékoľvek zmeny a 
doplnenia, ktoré môžu byť potrebné na 
aktualizáciu článkov 72 až 78 s cieľom 
zohľadniť vedecký a technický pokrok.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 89 ods. 2a.“
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Françoise Grossetête

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13
Smernica 2001/82/ES
Článok 88

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Článok 88 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Článok 88
Komisia prijme akékoľvek zmeny, ktoré 
sú nevyhnutné na prispôsobenie 
prílohy I technickému pokroku.
Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť nepodstatné prvky tejto 
smernice, sa prijmú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 89 ods. 2a.“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Smernica 2001/83/ES
Článok 23b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme príslušné opatrenia na 
preskúmanie zmien podmienok povolení 
na uvedenie na trh udelených v súlade 
s touto smernicou. 

Komisia prijme príslušné opatrenia na 
preskúmanie zmien podmienok povolení 
na uvedenie na trh udelených v súlade 
s touto smernicou. Zmeny čisto 
vnútroštátnych povolení na uvedenie na 
trh podľa článku 10a tejto smernice sa 
môžu naďalej riadiť existujúcimi 
vnútroštátnymi postupmi za predpokladu, 
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že predmetné lieky nie sú súčasťou 
decentralizovaného postupu alebo 
povoľovacieho postupu vzájomného 
uznávania.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o tradičné bylinné a homeopatické lieky, členské štáty by sa samé mali rozhodnúť, 
či budú obdobne uplatňovať európsky systém zmien na čisto vnútroštátne povolenia na
uvedenie na trh pre dobre zavedené lieky za predpokladu, že tieto lieky nevyužívajú európsky 
postup povoľovania (decentralizovaný postup alebo postup vzájomného uznávania) a že 
zostávajú výhradne na vnútroštátnom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Thomas Ulmer

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Smernica 2001/83/ES
Článok 23b – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto opatrenia prijaté Komisiou sa 
netýkajú liekov, ktoré neboli schválené 
podľa postupu vzájomného uznávania 
alebo podľa decentralizovaného postupu 
a pre ktoré bolo povolenie na uvedenie na 
trh udelené pred [dátum uvedený v článku
3 ods. 1 smernice xxxx/yy/ES, ktorou sa 
mení smernica 2001/82/ES a smernica
2001/83/ES, pokiaľ ide o zmeny
podmienok povolení na uvedenie na trh 
pre lieky]. Toto ustanovenie nebráni 
členskému štátu uplatňovať tieto 
opatrenia na lieky uvedené v tomto 
odseku na základe dobrovoľnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

 Purely national MAs are held primarily by SMEs.

 The high costs and additional regulatory burden resulting from the change from current 
national systems to the European framework affect SMEs in particular.

 It is contradictory to the Commission’s political intention, shared by the EP, to ‘think 
small first’.

 For reasons of proportionality the European variation system should only apply 
mandatorily to purely national MAs granted after this directive has become applicable; for 
MAs granted before that date Member States should have the choice.

 This helps SMEs to save financial and human resources.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 23c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok 23c:
„Článok 23c
Primerané opatrenia prijaté Komisiou 
musia zohľadňovať tieto aspekty:
– z praktických dôvodov efektívnosti by sa 
možnosť predložiť jedinú žiadosť o jednu 
alebo viac identických zmien podmienok 
niekoľkých povolení na uvedenie na trh 
mala rozšíriť na všetky kategórie zmien;
– v rámci rozšírení povolení na uvedenie 
na trh by sa mala na základe argumentov 
v odôvodnení zabezpečiť možnosť 
predložiť kompletnú samostatnú žiadosť
o schválenie lieku, ktorý už bol schválený 
pod iným názvom a s rozdielnym súhrnom 
jeho charakteristických vlastností.
V každom prípade sa bude predpokladať, 
že táto žiadosť patrí k tomu istému 
povoleniu na uvedenie na trh, ktoré je 
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definované v článku 6 ods. 1.“

Or. en

Odôvodnenie

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system provides for the possibility, when extending the 
marketing authorisation application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient. Furthermore, in order 
to be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 23c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok 23c:
„Článok 23c
Primerané opatrenia prijaté Komisiou, 
musia zohľadňovať tieto aspekty:
– z praktických dôvodov efektívnosti by sa 
možnosť predložiť jedinú žiadosť o jednu 
alebo viac identických zmien podmienok 
niekoľkých povolení na uvedenie na trh 
mala rozšíriť na všetky kategórie zmien;
– v rámci rozšírení povolení na uvedenie 
na trh by sa mala na základe argumentov 
v odôvodnení zabezpečiť možnosť 
predložiť kompletnú, samostatnú žiadosť
o schválenie lieku, ktorý už bol schválený 
pod iným názvom a s rozdielnym súhrnom 
jeho charakteristických vlastností. 
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V každom prípade sa bude predpokladať, 
že táto žiadosť patrí k tomu istému 
povoleniu na uvedenie na trh, ktoré je 
definované v článku 6 ods. 1.“

Or. en

Odôvodnenie

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

 To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Edite Estrela

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 23c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok 23c:
„Článok 23c
Primerané opatrenia prijaté Komisiou, 
musia zohľadňovať tieto aspekty:
– z praktických dôvodov efektívnosti by sa 
možnosť predložiť jedinú žiadosť o jednu 
alebo viac identických zmien podmienok 
niekoľkých povolení na uvedenie na trh 

                                               
1 Notice to Applicants, VOLUME 2A Procedures for marketing authorisation; CHAPTER 1 MARKETING 
AUTHORISATION, point 7.2, page 35, November 2005.



PE409.694v01-00 16/21 AM\735351SK.doc

SK

mala rozšíriť na všetky kategórie zmien;
– v rámci rozšírení povolení na uvedenie 
na trh by sa mala na základe argumentov 
v odôvodnení zabezpečiť možnosť 
predložiť kompletnú, samostatnú žiadosť 
o schválenie lieku, ktorý už bol schválený 
pod iným názvom a s rozdielnym súhrnom 
jeho charakteristických vlastností. 
V každom prípade sa bude predpokladať, 
že táto žiadosť patrí k tomu istému 
povoleniu na uvedenie na trh, ktoré je 
definované v článku 6 ods. 1.“

Or. pt

Odôvodnenie

V súlade so smernicou 2001/83/ES a so zreteľom na výklad odsúhlasený členskými štátmi 
a uverejnený Komisiou v roku 2005 by žiadosti o schválenie lieku mali podliehať postupu 
povolenia na uvedenie na trh uvedenému v článku 6 ods. 1 smernice 2001/83/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Anne Ferreira

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 23c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok 23c:
„Článok 23c
Primerané opatrenia prijaté Komisiou, 
musia zohľadňovať tieto aspekty:
– z praktických dôvodov efektívnosti by sa 
možnosť predložiť jedinú žiadosť o jednu 
alebo viac identických zmien podmienok 
niekoľkých povolení na uvedenie na trh 
mala rozšíriť na všetky kategórie zmien;
– v rámci rozšírení povolení na uvedenie 
na trh by sa mala na základe argumentov 
v odôvodnení zabezpečiť možnosť 
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predložiť kompletnú, samostatnú žiadosť 
o schválenie lieku, ktorý už bol schválený 
pod iným názvom a s rozdielnym súhrnom 
jeho charakteristických vlastností. 
V každom prípade sa bude predpokladať, 
že táto žiadosť patrí k tomu istému 
povoleniu na uvedenie na trh, ktoré je 
definované v článku 6 tejto smernice.“

Or. fr

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
David Martin

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
 Článok 23c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok 23c:
„Článok 23c
Primerané opatrenia prijaté Komisiou, 
musia zohľadňovať tieto aspekty:
– z praktických dôvodov efektívnosti by sa 
možnosť predložiť jedinú žiadosť o jednu 
alebo viac identických zmien podmienok 
niekoľkých povolení na uvedenie na trh 

                                               
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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mala rozšíriť na všetky kategórie zmien;
– v rámci rozšírení povolení na uvedenie 
na trh by sa mala na základe argumentov 
v odôvodnení zabezpečiť možnosť 
predložiť kompletnú, samostatnú žiadosť 
o schválenie lieku, ktorý už bol schválený 
pod iným názvom a s rozdielnym súhrnom 
jeho charakteristických vlastností. 
V každom prípade sa bude predpokladať, 
že táto žiadosť patrí k tomu istému 
povoleniu na uvedenie na trh, ktoré je 
definované v článku 6 ods. 1.“

Or. en

Odôvodnenie

Firstly, it seems important to extend the possibility of submitting a single application to other 
categories of modifications. Secondly, the current system provides for the possibility, when 
extending the MA application, of submitting a complete, separate application for 
authorisation for a medicine that has already been authorised under another name and with a 
different product characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The 
names of certain medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the 
same name for a different pathology could be prejudicial to the patient.

To be in line with Article 6(1) of Directive 2001/83/EC (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission in 2005 1, this 
amendment clearly stipulates that it is in keeping with the provision related to global 
marketing authorisations defined in Article 6(1) of Directive 2001/83/EC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Riitta Myller

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
 Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
 Článok 23c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok 23c:

                                               
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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„Článok 23c
Primerané opatrenia prijaté Komisiou, 
musia zohľadňovať tieto aspekty:
– z praktických dôvodov efektívnosti by sa 
možnosť predložiť jedinú žiadosť o jednu 
alebo viac identických zmien podmienok 
niekoľkých povolení na uvedenie na trh 
mala rozšíriť na všetky kategórie zmien;
– v rámci rozšírení povolení na uvedenie 
na trh by sa na základe argumentov 
v odôvodnení mala zabezpečiť možnosť 
predložiť kompletnú, samostatnú žiadosť 
o schválenie lieku, ktorý už bol schválený 
pod iným názvom a s rozdielnym súhrnom 
jeho charakteristických vlastností. 
V každom prípade sa bude predpokladať,
že táto žiadosť patrí k tomu istému 
povoleniu na uvedenie na trh, ktoré je 
definované v článku 6 ods. 1.“

Or. fi

Odôvodnenie

PDN 3 spravodajcu treba mierne upraviť, aby sa zosúladil s výkladom smernice 2001/83/ES, 
ktorý jednohlasne odsúhlasili členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Carl Schlyter

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
 Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 23c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok 23c:
„Článok 23c
Primerané opatrenia prijaté Komisiou, 
musia zohľadňovať tieto aspekty:
– z praktických dôvodov efektívnosti by sa 
možnosť predložiť jedinú žiadosť o jednu 
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alebo viac identických zmien podmienok 
niekoľkých povolení na uvedenie na trh 
mala rozšíriť na všetky kategórie zmien;
– bez toho, aby bolo dotknuté globálne 
povolenie na uvedenie na trh uvedené v 
článku 6 ods. 1, v rámci rozšírení povolení 
na uvedenie na trh by sa na základe 
argumentov v odôvodnení mala
zabezpečiť možnosť predložiť kompletnú
samostatnú žiadosť o schválenie lieku, 
ktorý už bol schválený pod iným názvom 
a s rozdielnym súhrnom jeho 
charakteristických vlastností.”

Or. en

¶ Odôvodnenie

Toto je dodatok spravodajcu k PDN 3. Malo by sa objasniť, že takéto samostatné žiadosti 
o schválenie lieku, ktorý už bol schválený pod iným názvom a s rozdielnym súhrnom jeho 
charakteristických vlastností, nemajú žiadny vplyv na trvanie exkluzivity údajov tohto lieku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [12 mesiacov
po nadobudnutí účinnosti]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito 
ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [24 mesiacov
po nadobudnutí účinnosti]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení a tabuľku s uvedením zhody
medzi týmito ustanoveniami a touto 
smernicou.

Or. en
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Odôvodnenie

Prechodné obdobie v trvaní 12 mesiacov je v súvislosti s veľkými zmenami pre mnoho 
vnútroštátnych povolení na uvedenie na trh prikrátke. Preto je vhodné predĺžiť toto obdobie 
na 24 mesiacov.


	735351sk.doc

