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Ändringsförslag 4
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med hänsyn till folkhälsan, den 
rättsliga enhetligheten och 
förutsägbarheten för de ekonomiska 
aktörerna bör ändringar av alla typer av
godkännanden för försäljning omfattas av 
harmoniserade regler.

(6) Med hänsyn till folkhälsan, den 
rättsliga enhetligheten och 
förutsägbarheten för de ekonomiska 
aktörerna bör ändringar av godkännanden 
för försäljning, med undantag av de rent 
nationella godkännandena på grundval 
av artikel 10a i direktiv 2001/83/EG,
omfattas av harmoniserade regler.

Or. en

Motivering

Tillämpningen av det nya ändringssystemet bör vara proportionerlig. Därför är homeopatika 
och traditionella växtbaserade läkemedel redan undantagna från förslaget. Undantaget bör 
utvidgas till att också omfatta humanläkemedel som godkänts nationellt på grundval av en 
bibliografisk ansökan i enlighet med artikel 10a i direktiv 2001/83/EG, förutsatt att dessa 
läkemedel inte tillämpar ett europeiskt (decentraliserat eller ömsesidigt erkänt) 
godkännandeförfarande och säljs uteslutande på den nationella marknaden.

Ändringsförslag 5
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Av proportionalitetsskäl och om 
godkännande för försäljning inte fåtts 
genom ett centraliserat förfarande för 
godkännande för försäljning bör ett 
förfarande för ömsesidigt erkännande 
eller ett decentraliserat förfarande 
(s.k. rent nationella godkännanden för 
försäljning), de harmoniserade 
bestämmelserna för ändringar efter 
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godkännande av villkoren för 
godkännanden för försäljning av 
läkemedel endast tillämpas på de 
läkemedel som godkänts efter det datum 
då detta direktiv ska ha införlivats 
i medlemsstaternas nationella 
lagstiftning. Det är nödvändigt att skydda 
läkemedelsföretag (många av dem små 
och medelstora företag) med många rent 
nationella godkännanden för försäljning, 
för ytterligare utgifter och ytterligare 
belastning till följd av de bestämmelser 
som är en följd av övergången från det 
etablerade nationella regelverket i en 
medlemsstat till EU-regelverket. Detta 
direktiv får dock inte hindra en 
medlemsstat från att utvidga de 
harmoniserade bestämmelserna för 
ändringar efter godkännande av villkoren 
för godkännande för försäljning av 
läkemedel till läkemedel som har ett rent 
nationellt godkännande för försäljning 
som har godkänts före det datum då detta 
direktiv ska ha frivilligt införlivats i en 
medlemsstats nationella lagstiftning.

Or. en

Motivering

• Purely national MAs are held primarily by SMEs

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

• it is contradictory to the Commission`s political intention, shared by the EP, to ”think 
small first” 

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

• this helps SMEs to save financial and human resources
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Ändringsförslag 6
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 10.3 ska ersättas med följande: utgår
”3. Med avvikelse från artikel 11 ska 
kommissionen fastställa en förteckning 
över substanser som är oundgängliga vid 
behandling av hästdjur och för vilka 
karenstiden uppgår till minst sex månader 
enligt det kontrollsystem som föreskrivs 
i besluten 93/623/EEG och 2000/68/EG.
Denna åtgärd, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr

Motivering

Dessa ändringsförslag (6–16) som är av ren juridisk natur syftar enbart till att anpassa 
direktiv 2001/82/EG till det nya kommittéförfarandet (det föreskrivande förfarandet med 
kontroll). Ändringarna har inget direkt samband med syftet med detta förslag, det vill säga 
ändringarna av godkännandena för försäljning. Eftersom dessa ändringar redan ingår i 
kommissionens samlade förslag (KOM(2008)0071, 2008/0032(COD)) är de överflödiga i 
detta sammanhang. Det är därför önskvärt att de utgår.

Ändringsförslag 7
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I artikel 11.2 ska tredje stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Kommissionen kan emellertid ändra 
dessa särskilda karenstider. Sådana 
åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr

Ändringsförslag 8
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I artikel 13.1 ska fjärde stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Den period om tio år som anges i andra 
stycket ska förlängas till tretton år för 
veterinärmedicinska läkemedel avsedda 
för fisk eller bin eller andra arter som 
kommissionen fastställt.
Denna åtgärd, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas 
i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr
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Ändringsförslag 9
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I artikel 17.1 ska andra stycket ersättas 
med följande:

utgår

”Om nya vetenskapliga rön motiverar 
detta får kommissionen ändra 
bestämmelserna i första stycket b och c. 
Sådana åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr

Ändringsförslag 10
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led  7
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 50a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Artikel 50a.2 ska ersättas med följande: utgår
”2. Kommissionen ska anta de ändringar 
som kan behövas för att ändra 
bestämmelserna i punkt 1 med hänsyn till 
vetenskapliga och tekniska framsteg.
Sådana åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr
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Ändringsförslag 11
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. I artikel 51 ska första stycket ersättas 
med följande:

utgår

”De principer och riktlinjer för god 
tillverkningssed för veterinärmedicinska 
läkemedel som avses i artikel 50 f ska 
antas av kommissionens i form av ett 
direktiv som riktar sig till 
medlemsstaterna. Sådana åtgärder, som 
avser att ändra icke-väsentliga delar 
i detta direktiv genom att komplettera det, 
ska antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr

Ändringsförslag 12
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 67 – led aa

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Artikel 67 aa ska ersättas med följande: utgår
”aa) Veterinärmedicinska läkemedel som 
är avsedda för livsmedelsproducerande 
djur.
Medlemsstaterna får dock bevilja 
undantag från detta krav enligt de 
kriterier som kommissionen fastställt. 
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Fastställandet av dessa kriterier, en 
åtgärd som avser att ändra icke-väsentliga 
delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska göras i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 89.2a.
Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa 
nationella bestämmelser fram till
– tillämpningsdatum för det beslut som 
antagits i enlighet med första stycket, eller
– den 1 januari 2007 om inget sådant 
beslut antagits senast 
den 31 december 2006.”

Or. fr

Ändringsförslag 13
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 68 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Artikel 68.3 ska ersättas med följande: utgår
”3. Kommissionen ska anta alla 
ändringar i den förteckning över 
substanser som avses i punkt 1.
Sådana åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr
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Ändringsförslag 14
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 75 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Artikel 75.6 ska ersättas med följande: utgår
”6. Kommissionen får ändra punkt 5 mot 
bakgrund av de erfarenheter som gjorts 
under tillämpningen av den.
Sådana åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr

Ändringsförslag 15
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel – led 12
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Artikel 79 ska ersättas med följande: utgår
”Artikel 79

Kommissionen ska anta de ändringar som 
kan behövas för att uppdatera 
bestämmelserna i artiklarna 72–78 med 
hänsyn till vetenskapliga och tekniska 
framsteg.
Sådana åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”
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Or. fr

Ändringsförslag 16
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2001/82/EG
Artikel 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Artikel 88 ska ersättas med följande: utgår
”Artikel 88

Kommissionen ska anta de ändringar som 
krävs för att anpassa bilaga I med hänsyn 
till vetenskapliga och tekniska framsteg.
Sådana åtgärder, som avser att ändra 
icke-väsentliga delar i detta direktiv, ska 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses 
i artikel 89.2a.”

Or. fr

Ändringsförslag 17
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska besluta om lämpliga 
förfaranden för granskning av ändringar av 
villkoren för godkännanden för försäljning 
som beviljats i enlighet med detta direktiv.

Kommissionen ska besluta om lämpliga 
förfaranden för granskning av ändringar av 
villkoren för godkännanden för försäljning 
som beviljats i enlighet med detta direktiv. 
Ändringar av rent nationella 
godkännanden för försäljning på 
grundval av artikel 10a i detta direktiv 
kan fortsätta att följa gällanden nationella 
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förfaranden förutsatt att de berörda 
produkterna inte ingår i ett 
decentraliserat godkännandeförfarande 
eller ett godkännandeförfarande för 
ömsesidigt erkännande. 

Or. en

Motivering

Vad gäller traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatika ska medlemsstaterna själva 
få bestämma om de analogt vill tillämpa det europeiska ändringssystemet på rent nationella 
godkännanden för försäljning av produkter med väletablerad användning, förutsatt att dessa 
läkemedel inte tillämpar ett europeiskt decentraliserat godkännandeförfarande eller ett 
godkännandeförfarande för ömsesidigt erkännande och uteslutande säljs på den nationella 
marknaden.  

Ändringsförslag 18
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder som kommissionen antagit 
ska inte tillämpas på läkemedel som inte 
godkänts genom ett förfarande för 
ömsesidigt godkännande eller ett 
decentraliserat förfarande och för vilka 
ett godkännande för försäljning beviljats 
före [det datum som nämns i artikel 3.1 
i direktiv xxxx/yy/EG om ändring av 
direktiv 2001/82/EG och 
direktiv 2001/83/EG när det gäller 
ändringar av villkoren för godkännanden 
för försäljning av läkemedel. Denna 
bestämmelse ska inte hindra en 
medlemsstat från att frivilligt genomföra 
dessa åtgärder för läkemedel som nämns 
i denna punkt.

Or. en
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Motivering

• purely national MAs are held primarily by SMEs

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

• it is contradictory to the Commission`s political intention, shared by the EP, to ”think 
small first” 

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

• this helps SMEs to save financial and human resources

Ändringsförslag 19
Avril Doyle, Donato Tommaso Veraldi, Iles Braghetto

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas som 
artikel 23c:

”Artikel 23c
I samband med de lämpliga åtgärder som 
kommissionen vidtagit ska följande 
beaktas:
– Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl 
ska möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för en eller flera identiska 
ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas 
till att omfatta alla typer av ändringar.
– Det ska vara möjligt att i samband med 
ett utvidgat godkännande för försäljning, 
på grundval av en motivering, lämna in 
en fullständig, separat ansökan om 
godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men 
under ett annat namn och med en annan 
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produktresumé. Denna ansökan ska anses 
tillhöra samma övergripande 
godkännande för försäljning enligt 
artikel 6.1.”

Or. en

Motivering

It is important to extend the possibility of submitting a single application to other categories 
of modifications. The current system foresees the possibility, when extending the marketing 
authorisation application, of submitting a complete, separate application for authorisation for 
a medicine that has already been authorised under another name and with a different product 
characteristic summary. It is essential to preserve this possibility. The names of certain 
medicines are linked to a pathology and being obligated to preserve the same name for a 
different pathology could be prejudicial to the patient. Furthermore, in order to be in line 
with Article 6.1 of Directive 2001/83 (amended) and with the interpretation agreed by all 
Member States and published by the European Commission in 2005, this amendment clearly 
stipulates that it is in keeping with the provision related to global marketing authorisations 
defined in Article 6.1 of Directive 2001/83.

Ändringsförslag 20
Jerzy Buzek, Bogusław Sonik

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas som 
artikel 23c:

”Artikel 23c
I samband med de lämpliga åtgärder som 
kommissionen vidtagit ska följande 
beaktas:
– Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl 
ska möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för en eller flera identiska 
ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas 
till att omfatta alla typer av ändringar.
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– Det ska vara möjligt att i samband med 
ett utvidgat godkännande för försäljning, 
på grundval av en motivering, lämna in 
en fullständig, separat ansökan om 
godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men 
under ett annat namn och med en annan 
produktresumé. Denna ansökan ska anses 
tillhöra samma övergripande 
godkännande för försäljning enligt 
artikel 6.1.”

Or. en

Motivering

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

To be in line with Article 6.1 of directive 2001/83 (amended) and with the interpretation 
agreed by all Member States and published by the European Commission en 20051, 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.

Ändringsförslag 21
Edite Estrela

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel 23c ska införas.
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”Artikel 23c
I samband med de lämpliga åtgärder som 
kommissionen ska vidta ska följande 
beaktas:
– Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl 
ska möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för en eller flera identiska 
ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas 
till att omfatta alla typer av ändringar.
– Det ska vara möjligt att i samband med 
ett utvidgat godkännande för försäljning, 
på grundval av en motivering, lämna in 
en fullständig, separat ansökan om 
godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men 
under ett annat namn och med en annan 
produktresumé.” Denna ansökan ska 
dock anses tillhöra samma godkännande 
för försäljning enligt artikel 6.1.”

Or. pt

Motivering

I enlighet med direktiv 2001/83/EG och med beaktande av den tolkning som samtliga 
medlemsstater godkänt och som offentliggjordes av Europeiska kommissionen 2005 bör 
ansökningarna om godkännande för ett läkemedel omfattas av förfarandet för godkännande 
för försäljning enligt artikel 6.1 i direktiv 2001/83/EG.

Ändringsförslag 22
Anne Ferreira

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel 23c ska införas:
”Artikel 23c

I samband med de lämpliga åtgärder som 
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Europeiska kommissionen ska vidta ska 
följande beaktas:
– Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl 
ska möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för en eller flera identiska 
ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas 
till att omfatta alla typer av ändringar.
– Det ska vara möjligt att i samband med 
ett utvidgat godkännande för försäljning, 
på grundval av en motivering, lämna in 
en fullständig, separat ansökan om 
godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men 
under ett annat namn och med en annan 
produktresumé. Denna ansökan om 
godkännande ska anses tillhöra samma 
ansökan om godkännande för försäljning 
enligt definitionen i artikel 6 
i direktiv 2001/83/EG. ”

Or. fr

Motivering

Le système actuel prévoit la possibilité pour une extension de l’AMM, de présenter une 
demande d’autorisation complète et distincte pour un médicament qui a déjà été autorisé, 
mais sous une autre dénomination et avec un résumé des caractéristiques du produit différent.
Il est essentiel de conserver cette possibilité. Toutefois, pour clarifier la situation juridique, il 
convient de préciser que toute extension de l’AMM fait partie de l’AMM du médicament déjà 
autorisé, en accord avec l’article 6, paragraphe 1 de la directive 2001/83 (modifiée) et 
l’interprétation accordée par tous les Etats membres et publiée par la Commission 
européenne en 20051.

___________

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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Ändringsförslag 23
David Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas som 
artikel 23c: 

”Artikel 23c
I samband med de lämpliga åtgärder som 
kommissionen vidtagit ska följande 
beaktas: 
– Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl
ska möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för en eller flera identiska 
ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas 
till att omfatta alla typer av ändringar.
– Det ska vara möjligt att i samband med 
ett utvidgat godkännande för försäljning, 
på grundval av en motivering, lämna in 
en fullständig, separat ansökan om 
godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men 
under ett annat namn och med en annan 
produktresumé. Denna ansökan ska anses 
tillhöra samma övergripande 
godkännande för försäljning enligt 
artikel 6.1.”

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 24
Riitta Myller

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel 23c ska införas:
”Artikel 23c

I samband med de lämpliga åtgärder som 
kommissionen ska vidta ska följande 
beaktas:
– Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl 
ska möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för en eller flera identiska 
ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas 
till att omfatta alla typer av ändringar.
– Det ska vara möjligt att i samband med 
ett utvidgat godkännande för försäljning, 
på grundval av en motivering, lämna in 
en fullständig, separat ansökan om 
godkännande för försäljning för ett 
läkemedel som redan godkänts, men 
under ett annat namn och med en annan 
produktresumé. Denna ansökan ska dock 
anses tillhöra samma övergripande 
godkännande för försäljning enligt 
artikel 6.1. ”

Or. fi
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Motivering

Föredragandens ändringsförslag 3 bör preciseras en aning, så att ändringen är förenlig med 
den tolkning av direktiv 2001/83 som alla EU-medlemsstater godkänt.

Ändringsförslag 25
Carl Schlyter

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/83/EG
Artikel 23c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas som 
artikel 23c:

”Artikel 23c
I samband med de lämpliga åtgärder som 
kommissionen vidtagit ska följande 
beaktas:
– Av praktiska skäl och av effektivitetsskäl 
ska möjligheten att lämna in en enda 
ansökan för en eller flera identiska 
ändringar av villkoren för flera 
godkännanden för försäljning utvidgas 
till att omfatta alla typer av ändringar.
– Utan att det påverkar bestämmelserna 
om det övergripande godkännandet för 
försäljning enligt artikel 6.1 ska det vara 
möjligt att i samband med ett utvidgat 
godkännande för försäljning, på grundval 
av en motivering, lämna in en fullständig, 
separat ansökan om godkännande för 
försäljning för ett läkemedel som redan 
godkänts, men under ett annat namn och 
med en annan produktresumé.”

Or. en

Motivering

Detta är ett tillägg till föredragandens ändringsförslag 3. Det bör klargöras att sådana 
separata ansökningar om godkännande för ett läkemedel som redan har godkänts under ett 
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annat namn och med en annan produktresumé inte påverkar uppgiftsskyddsundantagets längd 
för detta läkemedel.

Ändringsförslag 26
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
[12 månader efter ikraftträdandet] sätta 
i kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa detta direktiv. 
De ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
[24 månader efter ikraftträdandet] sätta 
i kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa detta direktiv. 
De ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

Or. en

Motivering

Övergångsperioden på 12 månader är för kort med tanke på de stora förändringarna för 
många nationella godkännanden för försäljning. Det är därför lämpligt att förlänga denna 
period till 24 månader.
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