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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. …/2006 

ze dne 

o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 

2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Komise, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

po konzultaci s Výborem regionů, 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2, 

                                                 

1 Stanovisko ze dne 11. května 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním větsníku). 
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 7. září 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním 

větsníku), společný postoj Rady ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním větsníku) a 
postoj Evropského parlamentu ze dne … 
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vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Před uvedením humánního léčivého přípravku na trh v jednom nebo více členských státech 

musí být dotyčný léčivý přípravek podroben rozsáhlým studiím, včetně předklinických 

zkoušek a klinických hodnocení, aby bylo zajištěno, že je bezpečný, vysoce jakostní a 

účinný pro použití v cílové populaci. 

(2) Je možné, že takové studie nebyly provedeny pro použití u pediatrické populace a mnoho 

léčivých přípravků používaných v současné době pro léčbu pediatrické populace nebylo 

pro takové použití zkoumáno nebo registrováno. Samotné tržní síly se ukázaly jako 

nedostatečné pro stimulaci odpovídajícího výzkumu, vývoje a registrace léčivých 

přípravků pro pediatrickou populaci. 

(3) Mezi problémy plynoucí z nedostatku vhodně přizpůsobených léčivých přípravků pro 

pediatrickou populaci patří neodpovídající informace o dávkování vedoucí ke zvýšeným 

rizikům nežádoucích účinků včetně smrti, neúčinná léčba v důsledku nedostatečného 

dávkování, nedostupnost nejnovějších léčebných postupů, vhodných složení přípravku a 

cest podání pro pediatrickou populaci, jakož i používání individuálně a hromadně 

připravovaných léčivých přípravků k léčbě pediatrické populace, které mohou mít nízkou 

kvalitu. 

(4) Cílem tohoto nařízení je usnadnit vývoj a dostupnost léčivých přípravků pro použití u 

pediatrické populace, zajistit, aby byly léčivé přípravky používané k léčbě pediatrické 

populace podrobovány vysoce kvalitnímu etickému výzkumu a aby byly řádně 

registrovány pro použití u pediatrické populace, a zlepšit dostupné informace o použití 

léčivých přípravků u různých skupin pediatrické populace. Těchto cílů by mělo být 

dosaženo, aniž by byla pediatrická populace podrobována nadbytečným klinickým 

hodnocením a aniž by byla zdržována registrace léčivých přípravků pro jiné věkové 

populace. 
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(5) Ačkoli je třeba mít na paměti, že hlavním cílem právní úpravy týkající se léčivých 

přípravků musí být ochrana veřejného zdraví, musí být tohoto cíle dosaženo prostředky, 

které nebrání volnému pohybu bezpečných léčivých přípravků v rámci Společenství. 

Rozdíly mezi vnitrostátními právními a správními předpisy týkajícími se léčivých 

přípravků často brání obchodu uvnitř Společenství, a tudíž přímo ovlivňují fungování 

vnitřního trhu. 

(6) Pro dosažení těchto cílů se ukázalo jako nezbytné zavedení systému povinností a odměn 

a pobídek. Přesná povaha těchto povinností a odměn a pobídek by měla zohledňovat 

postavení dotyčného léčivého přípravku. Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny 

léčivé přípravky pro pediatrické použití, a proto by jeho působnost měla zahrnovat 

přípravky ve vývoji, které ještě nejsou registrovány, registrované přípravky, na něž se 

vztahují práva duševního vlastnictví, a registrované přípravky, na něž se práva duševního 

vlastnictví již nevztahují. 

(7) Veškeré obavy spojené s prováděním klinických hodnocení na pediatrické populaci by 

měly být vyváženy etickými obavami spojenými s podáváním léčivých přípravků skupině 

populace, pro kterou nebyly řádně vyzkoušeny. Hrozby pro veřejné zdraví vyplývající z 

používání nevyzkoušených léčivých přípravků u pediatrické populace lze bezpečně řešit 

prostřednictvím zkoumání léčivých přípravků pro pediatrickou populaci, které by mělo být 

pečlivě kontrolováno a sledováno na základě zvláštních požadavků na ochranu pediatrické 

populace účastnící se klinických hodnocení ve Společenství, stanovených směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při 

provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků1. 

                                                 

1 Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34. 
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(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné vytvořit 

vědecký výbor - Pediatrický výbor - disponující odbornými znalostmi a schopnostmi v 

oblasti vývoje léčivých přípravků určených k léčbě pediatrické populace a posuzování 

všech jejich aspektů. Z toho důvodu by měl být Pediatrický výbor nezávislý na 

farmaceutickém průmyslu. Pediatrický výbor by měl být odpovědný zejména za vědecké 

posuzování a schvalování plánů pediatrického výzkumu a v souvislosti s nimi za systém 

zproštění povinnosti a odkladů; měl by rovněž hrát ústřední roli při různých podpůrných 

opatřeních obsažených v tomto nařízení. Při své práci by měl Pediatrický výbor brát v 

úvahu potenciální významný léčebný přínos pro pediatrické pacienty zařazené do studií 

nebo pro pediatrickou populaci obecně, včetně potřeby zamezit zbytečným studiím. 

Pediatrický výbor by se měl řídit stávajícími požadavky Společenství včetně směrnice 

2001/20/ES a rovněž obecnými zásadami E11 Mezinárodní konference o harmonizaci 

(ICH) týkajícími se vývoje léčivých přípravků pro pediatrickou populaci a měl by bránit 

jakémukoliv zdržování registrace léčivých přípravků pro jiné skupiny populace z důvodů 

požadavků na provedení studií u pediatrické populace. 

(9) Měly by být stanoveny postupy, na jejichž základě by agentura schvalovala a upravovala 

plán pediatrického výzkumu, což je dokument, na němž by měl být založen vývoj a 

registrace léčivých přípravků pro pediatrickou populaci. Plán pediatrického výzkumu by 

měl obsahovat podrobné údaje o časovém harmonogramu a navržených opatřeních k 

prokázání jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku u pediatrické populace. 

Protože se pediatrická populace ve skutečnosti skládá z několika podskupin, měl by plán 

pediatrického výzkumu upřesňovat, u kterých podskupin, jakými prostředky a v jakém 

termínu je nutno výzkum provést. 
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(10) Cílem zavedení plánu pediatrického výzkumu do právního rámce týkajícího se humánních 

léčivých přípravků je zajistit, aby se vývoj léčivých přípravků, které mají být potenciálně 

používány pro pediatrickou populaci, stal nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků, 

začleněnou do vývojového programu pro dospělé. Proto by měly být plány pediatrického 

výzkumu předkládány v rané fázi vývoje přípravku, aby byl před předložením žádostí o 

registraci čas na provedení studií u pediatrické populace. Je vhodné stanovit lhůtu pro 

předložení plánu pediatrického výzkumu, aby mohl být včas zahájen dialog mezi 

zadavatelem a Pediatrickým výborem. Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj léčivých 

přípravků je dynamickým procesem závisejícím na výsledcích probíhajících studií, měla 

by být stanovena možnost změnit v případě potřeby schválený plán. 

(11) Je nezbytné zavést požadavek, aby u nových léčivých přípravků a registrovaných léčivých 

přípravků, na něž se vztahuje patent nebo dodatkové ochranné osvědčení, byly při podání 

žádosti o registraci nebo žádosti o novou indikaci, novou lékovou formu nebo novou cestu 

podání předkládány buď výsledky studií provedených u pediatrické populace v souladu se 

schváleným plánem pediatrického výzkumu, nebo potvrzení o zproštění povinnosti nebo o 

jejím odkladu. Plán pediatrického výzkumu by měl být základem pro posuzování souladu s 

tímto požadavkem. Uvedený požadavek by se však neměl vztahovat na generika nebo 

podobné biologické léčivé přípravky a na léčivé přípravky registrované prostřednictvím 

postupu uplatňovaného v případě dobře zavedeného léčebného použití a rovněž ani na 

homeopatické léčivé přípravky a tradiční rostlinné léčivé přípravky registrované 

prostřednictvím zjednodušených registračních postupů směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních 

léčivých přípravků1. 

                                                 

1 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/27/ES 
(Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 34). 
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(12) Mělo by se stanovit, že výzkum pediatrického použití léčivých přípravků, které nejsou 

chráněny patentem nebo dodatkovým ochranným osvědčením, má být financován v rámci 

výzkumných programů Společenství. 

(13) Aby bylo zajištěno, že výzkum na pediatrické populaci bude prováděn pouze pro 

uspokojení jejich léčebných potřeb, je zapotřebí vytvořit postupy, na jejichž základě 

agentura zprostí určité přípravky, skupiny léčivých přípravků nebo jejich části požadavku 

uvedeného v 11. bodě odůvodnění a následně tato zproštění zveřejní. Jelikož se poznatky v 

oblasti vědy a lékařství v průběhu času vyvíjejí, je třeba stanovit možnost změny těchto 

seznamů zproštění. Pokud je ovšem zproštění povinnosti zrušeno, neměl by být uvedený 

požadavek po určitou dobu uplatňován, aby byl před podáním žádosti o registraci 

ponechán čas alespoň na schválení plánu pediatrického výzkumu a zahájení studií u 

pediatrické populace. 

(14) V určitých případech by agentura měla odložit zahájení nebo dokončení některých nebo 

všech opatření obsažených v plánu pediatrického výzkumu, aby bylo zajištěno, že je 

výzkum prováděn pouze v případě, že je bezpečný a etický, a že požadavek na získání 

údajů ze studií provedených u pediatrické populace nebrání nebo nezdržuje registraci 

léčivých přípravků pro jiné skupiny populace. 

(15) Agentura by měla poskytovat bezplatné vědecké poradenství jako pobídku pro zadavatele, 

kteří vyvíjejí léčivé přípravky pro pediatrickou populaci. Pro zajištění vědecké konzistence 

by agentura měla řídit vzájemné vztahy mezi Pediatrickým výborem a Pracovní skupinou 

pro vědecké poradenství působící v rámci Výboru pro humánní léčivé přípravky a rovněž 

vzájemné vztahy mezi Pediatrickým výborem a ostatními výbory a pracovními skupinami 

Společenství zabývajícími se léčivými přípravky. 
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(16) Stávající postupy pro registraci humánních léčivých přípravků by se neměly měnit. Z 

požadavku uvedeného v 11. bodě odůvodnění však vyplývá, že příslušné orgány by měly 

kontrolovat soulad se schváleným plánem pediatrického výzkumu a veškerými zproštěními 

povinnosti a odklady v rámci stávající fáze validace žádosti o registraci. Posuzování 

jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků pro pediatrickou populaci a udělování 

registrací by mělo zůstat v působnosti příslušných orgánů. Měla by být stanovena možnost 

požádat Pediatrický výbor o stanovisko k souladu a k jakosti, bezpečnosti a účinnosti 

léčivého přípravku u pediatrické populace. 

(17) Aby mohly být zdravotnickým pracovníkům a pacientům poskytovány informace o 

bezpečném a účinném používání léčivých přípravků u pediatrické populace a jako opatření 

pro zajištění transparentnosti, měly by být do informací o přípravku zahrnuty rovněž 

informace o výsledcích studií prováděných u pediatrické populace a o stavu plánů 

pediatrického výzkumu, zproštěních povinnosti a odkladech. V případě dodržení všech 

opatření obsažených v plánu pediatrického výzkumu by tato skutečnost měla být 

zaznamenána v rozhodnutí o registraci a na jejím základě by poté mohly společnosti 

získávat odměny za dodržení uvedených opatření. 

(18) Za účelem rozpoznání léčivých přípravků registrovaných pro použití u pediatrické 

populace a umožnění jejich předepisování by mělo být stanoveno, že označení na obalu 

léčivých přípravků pro použití u pediatrické populace má obsahovat symbol, který vybere 

Komise na základě doporučení Pediatrického výboru. 
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(19) Za účelem vytvoření pobídek pro registrované přípravky, na něž se již nevztahují práva 

duševního vlastnictví, je nezbytné zavést nový typ registrace - registraci pro pediatrické 

použití. Registrace pro pediatrické použití by měla být udělována prostřednictvím 

stávajících registračních postupů, ale měla by se vztahovat výslovně na léčivé přípravky 

vyvinuté výlučně pro použití u pediatrické populace. U názvu léčivého přípravku, jemuž 

byla udělena registrace pro pediatrické použití, by mělo být možné ponechat stávající 

obchodní název odpovídajícího léčivého přípravku registrovaného pro dospělé, aby bylo 

možné využít toho, že stávající obchodní název je známý, a zároveň mít prospěch z 

exkluzivity údajů spojených s novou registrací. 

(20) Žádost o registraci pro pediatrické použití by měla zahrnovat předložení údajů o používání 

přípravku u pediatrické populace shromážděných v souladu se schváleným plánem 

pediatrického výzkumu. Tyto údaje mohou být čerpány z vydané literatury nebo z nových 

studií. V žádosti o registraci pro pediatrické použití by mělo být rovněž možné odkazovat 

na údaje obsažené v dokumentaci k léčivému přípravku, který je nebo byl registrován ve 

Společenství. To by mělo představovat další pobídku pro malé a střední podniky, včetně 

společností vyrábějících generika, aby vyvíjely nepatentované léčivé přípravky pro 

pediatrickou populaci. 
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(21) Toto nařízení by mělo obsahovat opatření maximalizující přístup obyvatel Společenství k 

novým léčivým přípravkům vyzkoušeným a přizpůsobeným pro pediatrické použití a 

opatření minimalizující riziko udělování odměn a pobídek v rámci celého Společenství, 

aniž by části pediatrické populace ve Společenství měly z dostupnosti nově registrovaných 

léčivých přípravků prospěch. Žádost o registraci, včetně žádosti o registraci pro pediatrické 

použití, která obsahuje výsledky studií provedených v souladu se schváleným plánem 

pediatrického výzkumu, by měla být způsobilá pro centralizovaný postup Společenství 

uvedený v článcích 5 až 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze 

dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a 

veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura 

pro léčivé přípravky1. 

(22) V případě, že schválený plán pediatrického výzkumu vedl k registraci pediatrické indikace 

u přípravku, který již byl uveden na trh pro jiné indikace, měl by být držitel registrace 

povinen uvést přípravek na trh se zohledněním informací týkajících se pediatrického 

použití do dvou let ode dne schválení takové indikace. Tento požadavek by se měl 

vztahovat pouze na již registrované přípravky a nikoli na léčivé přípravky registrované 

prostřednictvím registrace pro pediatrické použití. 

                                                 

1  Úř. věst. L 136, 30.04.2004, s. 1. 
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(23) Měl by být zaveden volitelný postup, který by umožnil získat pro vnitrostátně registrovaný 

léčivý přípravek jediné stanovisko platné v rámci celého Společenství, jestliže jsou 

součástí žádosti o registraci údaje pro použití u pediatrické populace na základě 

schváleného plánu pediatrického výzkumu. K tomuto účelu by se mohl použít postup 

stanovený v článcích 32, 33 a 34 směrnice 2001/83/ES . To umožní přijetí 

harmonizovaného rozhodnutí Společenství o používání dotyčného léčivého přípravku u 

pediatrické populace a jeho začlenění do veškerých vnitrostátních informací o přípravku. 

(24) Je nezbytné zajistit, aby farmakovigilanční mechanismy byly přizpůsobeny zvláštním 

požadavkům na shromažďování údajů o bezpečnosti u pediatrické populace, včetně údajů 

o možných dlouhodobých účincích. Účinnost u pediatrické populace může rovněž 

vyžadovat další zkoumání ještě po registraci. Proto by měla být při žádosti o registraci, 

která obsahuje výsledky studií provedených v souladu se schváleným plánem 

pediatrického výzkumu, uplatňována jako dodatečný požadavek povinnost žadatele uvést, 

jakým způsobem hodlá zajistit dlouhodobé následné sledování možných nežádoucích 

účinků plynoucích z používání léčivého přípravku a dlouhodobé sledování účinnosti u 

pediatrické populace. Je-li zvláštní důvod k obavám, měla by být stanovena možnost od 

žadatele dále vyžadovat, aby jako podmínku pro registraci předložil a zavedl systém řízení 

rizik nebo provedl po uvedení léčivého přípravku na trh specifické studie. 
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(25) V zájmu veřejného zdraví je nezbytné zajistit stálou dostupnost bezpečných a účinných 

léčivých přípravků registrovaných pro pediatrické indikace, které byly vyvinuty na základě 

tohoto nařízení. Jestliže má držitel registrace v úmyslu stáhnout takový léčivý přípravek z 

trhu, měla by být k dispozici opatření, která pediatrické populaci umožní mít k dotyčnému 

léčivému přípravku i nadále přístup. Aby k dosažení toho mohla agentura napomoci, měla 

by být o každém takovém záměru včas informována a měla by jej zveřejnit. 

(26) U přípravků, na něž se vztahuje požadavek na předložení pediatrických údajů, by měla být 

za předpokladu, že jsou dodržena veškerá opatření obsažená ve schváleném plánu 

pediatrického výzkumu, že je přípravek registrován ve všech členských státech a že 

informace o přípravku obsahují příslušné informace o výsledcích studií, poskytnuta 

odměna ve formě šestiměsíčního prodloužení dodatkového ochranného osvědčení 

zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 1768/921. 

(27) Žádost o prodloužení platnosti osvědčení podle tohoto nařízení by měla být přípustná 

pouze v případě, že je osvědčení uděleno podle nařízení (EHS) č. 1768/92. 

(28) Jelikož se uvedená odměna poskytuje za provádění studií u pediatrické populace a nikoliv 

za prokázání, že je dotyčný přípravek pro pediatrickou populaci bezpečný a účinný, měla 

by se poskytnout i v případě, že pediatrická indikace není registrována. Pro zlepšení 

informací o používání léčivých přípravků u pediatrické populace by však příslušné 

informace o použití u skupin pediatrické populace měly být v informacích o registrovaném 

přípravku obsaženy. 

                                                 

1 Úř. věst. L 182, 2.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 
2003. 
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(29) Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o 

léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění1 získávají léčivé přípravky stanovené jako 

léčivé přípravky pro vzácná onemocnění deset let výhradního práva na trhu v souvislosti s 

udělením registrace pro indikaci pro vzácná onemocnění. Jelikož takové přípravky často 

nejsou patentově chráněny, nelze na ně uplatnit odměnu spočívající v prodloužení 

dodatkového ochranného osvědčení, a pokud patentově chráněny jsou, bylo by takové 

prodloužení dvojitou pobídkou. Proto by u léčivých přípravků pro vzácná onemocnění 

místo prodloužení dodatkového ochranného osvědčení měla být desetiletá doba výhradního 

práva na trhu udělená léčivému přípravku pro vzácná onemocnění prodloužena na dvanáct 

let, pokud je zcela splněn požadavek na údaje o použití u pediatrické populace. 

(30) Opatření stanovená v tomto nařízení by neměla bránit fungování jiných pobídek nebo 

odměn. Pro zajištění transparentnosti různých opatření dostupných na úrovni Společenství 

a členských států by měla Komise sestavit podrobný seznam všech dostupných pobídek, a 

to na základě informací poskytnutých členskými státy. Opatření uvedená v tomto nařízení, 

včetně schvalování plánů pediatrického výzkumu, by neměla být důvodem pro získávání 

jakýchkoliv dalších pobídek Společenství na podporu výzkumu, jako je například 

financování výzkumných projektů podle víceletých rámcových programů Společenství pro 

výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. 

                                                 

1 Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1. 
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(31) Aby se zvýšila dostupnost informací o používání léčivých přípravků u pediatrické 

populace a aby se zamezilo zbytečnému opakování studií u pediatrické populace, které 

nerozšiřují společné poznatky, měla by evropská databáze uvedená v článku 11 směrnice 

2001/20/ES obsahovat rovněž evropský registr klinických hodnocení léčivých přípravků 

pro pediatrické použití zahrnující všechny probíhající, předčasně ukončené a dokončené 

pediatrické studie ve Společenství i ve třetích zemích. Agentura by měla zveřejnit část 

informací týkajících se pediatrických klinických hodnocení zanesených do databáze, jakož 

i podrobné údaje o výsledcích veškerých pediatrických klinických hodnocení předložených 

příslušným orgánům. 

(32) Pediatrický výbor by měl po konzultaci s Komisí, členskými státy a zúčastněnými stranami 

zřídit a pravidelně aktualizovat soupis léčebných potřeb pediatrické populace. Tento soupis 

by měl uvádět stávající léčivé přípravky používané u pediatrické populace a poukazovat na 

léčebné potřeby této populace a priority výzkumu a vývoje. Společnosti by tak mohly 

snadno rozpoznat příležitosti k rozvoji své obchodní činnosti; Pediatrický výbor by měl být 

při posuzování návrhů plánů pediatrického výzkumu, zproštění povinnosti a odkladů 

schopen lépe vyhodnotit potřebu léčivých přípravků a studií; a zdravotničtí pracovníci a 

pacienti by měli mít k dispozici zdroj informací, o který by se mohli opřít při rozhodování 

o tom, které léčivé přípravky zvolit. 
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(33) Klinická hodnocení u pediatrické populace mohou vyžadovat zvláštní odborné znalosti, 

zvláštní metodiku a v některých případech zvláštní zařízení a měla by být prováděna řádně 

vyškolenými výzkumnými pracovníky. Síť, která propojuje stávající vnitrostátní iniciativy 

a iniciativy Společenství s výzkumnými středisky za účelem vybudování nezbytných 

znalostí a schopností na úrovni Společenství a která zohledňuje údaje Společenství a třetích 

zemí, by pomohla usnadnit spolupráci a předejít zbytečné duplikaci studií. Tato síť by měla 

přispět k úsilí o posilování základů evropského výzkumného prostoru v kontextu 

rámcových programů Společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, být 

ku prospěchu pediatrické populaci a sloužit jako zdroj informací a odborných znalostí pro 

průmyslové odvětví. 

(34) V případě některých registrovaných přípravků je možné, že farmaceutické společnosti již 

mají údaje o bezpečnosti nebo účinnosti u pediatrické populace k dispozici. Aby se zlepšily 

dostupné informace o použití léčivých přípravků u pediatrické populace, měly by být 

společnosti, které mají takové informace k dispozici, povinny je předložit všem příslušným 

orgánům, u nichž je přípravek registrován. Tímto způsobem by mohly být údaje posouzeny 

a je-li to vhodné, měly by být informace zahrnuty do informací o registrovaném přípravku 

určených pro zdravotnické pracovníky a pacienty. 

(35) Měly by být poskytnuty prostředky Společenství na financování veškerých aspektů práce 

Pediatrického výboru a agentury vyplývajících z provádění tohoto nařízení, jako je 

posuzování plánů pediatrického výzkumu, osvobození od poplatků za vědecké poradenství 

a opatření zajišťující informovanost a transparentnost, včetně databáze pediatrických studií 

a uvedené sítě. 
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(36) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím 

Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi1. 

(37) Nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) 

č. 726/2004 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny. 

(38) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zlepšení dostupnosti léčivých přípravků zkoušených pro 

pediatrické použití, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej 

vzhledem k tomu, že to umožní využít výhod co možná nejširšího trhu a zamezit rozptýlení 

omezených zdrojů, může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství 

přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. 

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení 

nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle, 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

                                                 

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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HLAVA I 

Úvodní ustanovení 

KAPITOLA 1 

PŘEDMĚT A DEFINICE 

Článek 1 

Toto nařízení stanoví v souladu se směrnicí 2001/20/ES pravidla pro vývoj humánních léčivých 

přípravků za účelem uspokojení specifických léčebných potřeb pediatrické populace, aniž by 

pediatrická populace byla vystavována zbytečným klinickým nebo jiným hodnocením. 

Článek 2 

Kromě definic stanovených v článku 1 směrnice 2001/83/ES se pro účely tohoto nařízení rozumí: 

1) „pediatrickou populací“ část populace, která je ve věku mezi narozením a 18 lety; 

2) „plánem pediatrického výzkumu“ program výzkumu a vývoje, jehož účelem je zajistit 

získání nezbytných údajů stanovujících podmínky, za kterých lze léčivý přípravek 

registrovat k léčbě pediatrické populace; 
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3) „léčivým přípravkem registrovaným pro pediatrickou indikaci“ léčivý přípravek, který je 

registrován pro použití u části nebo celé pediatrické populace a k němuž jsou uvedeny 

podrobné informace o registrované indikaci v souhrnu údajů o přípravku vypracovaném v 

souladu s článkem 11 směrnice 2001/83/ES; 

4) „registrací pro pediatrické použití“ registrace udělená pro humánní léčivý přípravek, který 

není chráněn dodatkovým ochranným osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 nebo 

patentem způsobilým pro udělení dodatkového ochranného osvědčení, jež zahrnuje 

výhradně léčebné indikace relevantní pro použití u pediatrické populace nebo u jejích 

podskupin, včetně příslušné síly, lékové formy nebo cesty podání dotyčného přípravku. 

KAPITOLA 2 

PEDIATRICKÝ VÝBOR 

Článek 3 

1. Do …* se v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky zřízené podle nařízení (ES) č. 

726/2004 (dále jen „agentura“) zřídí Pediatrický výbor. Pediatrický výbor se považuje za 

zřízený, jakmile jsou jmenováni členové uvedení v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b). 

                                                 

* Šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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 Agentura plní pro Pediatrický výbor funkci sekretariátu a poskytuje mu technickou 

a vědeckou podporu. 

2. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, vztahuje se na Pediatrický výbor nařízení (ES) 

č. 726/2004. 

3. Výkonný ředitel agentury zajišťuje příslušnou koordinaci mezi Pediatrickým výborem a 

Výborem pro humánní léčivé přípravky, Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná 

onemocnění, jejich pracovními skupinami a jakýmikoliv dalšími vědeckými poradními 

skupinami. 

 Agentura vypracuje zvláštní postupy pro případné konzultace mezi nimi. 

Článek 4 

1. Pediatrický výbor se skládá: 

a) z pěti členů Výboru pro humánní léčivé přípravky a jejich náhradníků, kteří jsou do 

uvedeného výboru jmenováni v souladu s čl. 61 odst. 1 nařízení (ES) č. 726/2004. 

Těchto pět členů a jejich náhradníků jmenuje do Pediatrického výboru Výbor pro 

humánní léčivé přípravky; 
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b) z jednoho člena a jednoho náhradníka jmenovaného každým členským státem, jehož 

příslušný vnitrostátní orgán není zastoupen členy jmenovanými Výborem pro 

humánní léčivé přípravky; 

c) ze tří členů a tří náhradníků jmenovaných Komisí po konzultaci s Evropským 

parlamentem na základě veřejné výzvy k projevení zájmu, aby byli zastoupeni 

zdravotničtí pracovníci; 

d) ze tří členů a tří náhradníků jmenovaných Komisí po konzultaci s Evropským 

parlamentem na základě veřejné výzvy k projevení zájmu, aby byla zastoupena 

sdružení pacientů. 

Náhradníci zastupují členy a hlasují místo nich v případě jejich nepřítomnosti. 

Pro účely písmen a) a b) členské státy spolupracují za koordinace výkonného ředitele 

agentury, aby bylo zajištěno, že konečné složení Pediatrického výboru, včetně členů a 

náhradníků, pokrývá vědecké oblasti týkající se pediatrických léčivých přípravků a že 

zahrnuje alespoň následující oblasti: farmaceutický vývoj, dětské lékařství, všeobecné 

lékařství, pediatrickou farmacii, pediatrickou farmakologii, pediatrický výzkum, 

farmakovigilanci, etiku a veřejné zdraví. Pro účely písmen c) a d) bere Komise v úvahu 

odborné znalosti členů jmenovaných podle písmen a) a b). 



 

 
15763/3/05 REV 3  JF/mk,mj 20 
 DG C I  CS 

2. Členové Pediatrického výboru jsou jmenováni na dobu tří let s možností prodloužení. Na 

zasedáních Pediatrického výboru je mohou doprovázet odborníci. 

3. Pediatrický výbor si volí z řad svých členů předsedu na období tří let s možností jednoho 

prodloužení. 

4. Jména a kvalifikace členů agentura zveřejní. 

Článek 5 

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo dosaženo 

vědeckého konsenzu. Pokud takového konsenzu dosáhnout nelze, přijme Pediatrický výbor 

stanovisko odrážející postoj většiny členů. V tomto stanovisku se uvedou odlišné postoje 

spolu s odůvodněními, o něž se opírají. 

2. Pediatrický výbor vypracuje pro provádění svých úkolů svůj jednací řád. Jednací řád 

vstoupí v platnost po obdržení příznivého stanoviska od správní rady agentury a následně 

od Komise. 

3. Na všech zasedáních Pediatrického výboru mohou být přítomni zástupci Komise, výkonný 

ředitel agentury nebo jeho zástupci. 

Článek 6 

1. Pediatrický výbor má tyto úkoly: 

a) posuzovat obsah veškerých plánů pediatrického výzkumu pro léčivé přípravky 

předložených v souladu s tímto nařízením Pediatrickému výboru a vydávat k němu 

stanoviska; 

b) posuzovat zproštění povinnosti a odklady a vydávat k nim stanoviska; 

c) na žádost Výboru pro humánní léčivé přípravky, příslušného orgánu nebo žadatele 

posuzovat, zda je žádost o registraci v souladu s dotyčným schváleným plánem 

pediatrického výzkumu, a vydávat k ní stanovisko; 
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d) na žádost Výboru pro humánní léčivé přípravky nebo příslušného orgánu 

vyhodnocovat jakékoliv údaje získané v souladu se schváleným plánem 

pediatrického výzkumu a vydávat stanovisko k jakosti, bezpečnosti nebo účinnosti 

léčivého přípravku pro použití u pediatrické populace; 

e) poskytovat poradenství týkající se obsahu a formy údajů, které mají být 

shromažďovány pro průzkum podle článku 42; 

f) podporovat agenturu a poskytovat jí poradenství při zřizování evropské sítě podle 

článku 44; 
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g) poskytovat vědeckou pomoc při vypracovávání dokumentů souvisejících s plněním 

cílů tohoto nařízení; 

h) na žádost výkonného ředitele agentury nebo Komise poskytovat poradenství 

k jakékoliv otázce související s léčivými přípravky pro použití u pediatrické 

populace; 

i) zřídit zvláštní soupis potřebných pediatrických léčivých přípravků a pravidelně jej 

aktualizovat, jak je uvedeno v článku 43; 

j) poskytovat agentuře a Komisi poradenství v oblasti informování o opatřeních 

dostupných pro provádění výzkumu léčivých přípravků pro použití u pediatrické 

populace; 

k) předložit Komisi doporučení v otázce symbolu uvedeného v čl. 32 odst. 2. 

2. Při plnění svých úkolů Pediatrický výbor zvažuje, zda lze od navrhovaných studií očekávat 

významný léčebný přínos nebo uspokojení léčebných potřeb pediatrické populace. 

Pediatrický výbor vezme v úvahu veškeré jemu dostupné informace včetně stanovisek, 

rozhodnutí nebo informací poskytnutých příslušnými orgány třetích zemí. 
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HLAVA II 

Registrační požadavky 

KAPITOLA 1 

OBECNÉ REGISTRAČNÍ POŽADAVKY 

Článek 7 

1. Žádost o registraci podle článku 6 směrnice 2001/83/ES pro humánní léčivý přípravek, 

který není ve Společenství registrován v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost, je 

považována za platnou pouze tehdy, obsahuje-li kromě údajů a dokumentů podle čl. 8 odst. 

3 směrnice 2001/83/ES jednu z následujících náležitostí: 

a) výsledky všech provedených studií a údaje o všech informacích shromážděných v 

souladu se schváleným plánem pediatrického výzkumu; 

b) rozhodnutí agentury o udělení zproštění povinnosti pro konkrétní přípravek; 

c) rozhodnutí agentury o udělení zproštění povinnosti pro určitou skupinu v souladu s 

článkem 11; 

d) rozhodnutí agentury o udělení odkladu. 

Pro účely písmene a) musí žádost obsahovat rovněž rozhodnutí agentury, kterým se 

schvaluje dotyčný plán pediatrického výzkumu. 
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2. Dokumenty předložené podle odstavce 1 musí v souhrnu pokrývat všechny podskupiny 

pediatrické populace. 

Článek 8 

V případě registrovaných léčivých přípravků, které jsou chráněny buď dodatkovým ochranným 

osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 nebo patentem způsobilým pro udělení dodatkového 

ochranného osvědčení, se na žádosti o registraci nových indikací, včetně indikací pediatrických, 

nových lékových forem a nových cest podání použije článek 7 tohoto nařízení. 

Pro účely prvního pododstavce se dokumenty uvedené v čl. 7 odst. 1 týkají jak stávajících, tak i 

nových indikací, lékových forem a cest podání. 

Článek 9 

Články 7 a 8 se nepoužijí na přípravky registrované podle článků 10, 10a, 13 až 16 nebo 16a až 16i 

směrnice 2001/83/ES. 

Článek 10 

Po konzultaci s členskými státy, agenturou a dalšími zúčastněnými stranami vypracuje Komise 

podrobná pravidla týkající se formy a obsahu, jimiž se žádosti o schválení nebo úpravu plánu 

pediatrického výzkumu a žádosti o zproštění povinnosti nebo odklady musí řídit, aby byly 

považovány za platné, a pravidla týkající se provádění kontroly souladu uvedené v článku 23 a v čl. 

28 odst. 3. 
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KAPITOLA 2 

ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI 

Článek 11 

1. Povinnosti předložit informace podle čl. 7 odst. 1 písm. a) jsou určité léčivé přípravky 

nebo skupiny léčivých přípravků zproštěny, pokud existují důkazy prokazující jednu z 

následujících skutečností: 

a) určitý léčivý přípravek nebo skupina léčivých přípravků jsou u části pediatrické 

populace nebo u celé pediatrické populace pravděpodobně neúčinné nebo 

nebezpečné; 

b) onemocnění nebo stav, pro které jsou dotyčný léčivý přípravek nebo skupina 

léčivých přípravků určeny, se vyskytují pouze u dospělé populace; 

c) dotyčný léčivý přípravek nepředstavuje významný léčebný přínos oproti stávajícím 

způsobům léčby pediatrických pacientů. 

2. Zproštění povinnosti uvedené v odstavci 1 může být vydáno s odkazem na jednu nebo více 

určitých podskupin pediatrické populace nebo na jednu nebo více určitých léčebných 

indikací nebo na obojí. 
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Článek 12 

Pediatrický výbor může ze svého vlastního podnětu přijmout stanovisko z důvodů uvedených 

v čl. 11 odst.1 v tom smyslu, že by mělo být uděleno zproštění povinnosti pro určitou skupinu nebo 

učitý přípravek, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1. 

Jakmile Pediatrický výbor přijme stanovisko, použije se postup stanovený v článku 25. V případě 

zproštění povinnosti pro určitou skupinu se použijí pouze odstavce 6 a 7 článku 25. 

Článek 13 

1. Žadatel může z důvodů uvedených v čl. 11 odst. 1 požádat agenturu o zproštění povinnosti 

pro určitý přípravek. 

2. Po přijetí žádosti Pediatrický výbor jmenuje zpravodaje a do 60 dnů přijme stanovisko, zda 

by pro určitý přípravek mělo být uděleno zproštění povinnosti či nikoli. 

Jak žadatel, tak i Pediatrický výbor může během této šedesátidenní lhůty požádat o svolání 

jednání. 

Pediatrický výbor může žadatele případně požádat o doplnění předložených údajů a 

dokumentů. Využije-li Pediatrický výbor tuto možnost, pozastaví se uvedená šedesátidenní 

lhůta až do poskytnutí požadovaných doplňujících informací. 
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3. Jakmile Pediatrický výbor přijme stanovisko, použije se postup stanovený v článku 25. 

Článek 14 

1. Agentura vede seznam všech zproštění povinnosti. Tento seznam se pravidelně aktualizuje 

(alespoň jednou ročně) a je zpřístupněn veřejnosti. 

2. Pediatrický výbor může kdykoliv přijmout stanovisko zasazující se o přezkoumání 

uděleného zproštění povinnosti. 

V případě změny týkající se zproštění povinnosti pro určitý konkrétní přípravek se použije 

postup stanovený v článku 25. 

V případě změny týkající se zproštění povinnosti pro určitou skupinu se použijí odstavce 6 

a 7 článku 25. 
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3. Jestliže je zproštění povinnosti pro určitý léčivý přípravek nebo pro skupinu léčivých 

přípravků zrušeno, požadavek stanovený v článcích 7 a 8 se nebude uplatňovat po dobu 36 

měsíců ode dne vyjmutí tohoto zproštění povinnosti ze seznamu. 

KAPITOLA 3 

PLÁN PEDIATRICKÉHO VÝZKUMU 

ODDÍL 1 

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ 

Článek 15 

1. Pokud je záměrem požádat o registraci v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. a) nebo d), článkem 8 

nebo článkem 30, vypracuje se plán pediatrického výzkumu a předloží se agentuře se 

žádostí o jeho schválení. 

2. Plán pediatrického výzkumu upřesní časový harmonogram a opatření navrhovaná pro 

posouzení jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku u všech podskupin 

pediatrické populace, kterých se to může týkat. Kromě toho popíše veškerá opatření, 

kterými se složení léčivého přípravku přizpůsobí, aby bylo jeho použití pro různé 

podskupiny pediatrické populace přijatelnější, snazší, bezpečnější a účinnější. 
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Článek 16 

1. V případě žádostí podle článků 7 a 8 se plán pediatrického výzkumu předkládá se žádostí 

o schválení - kromě odůvodněných případů - nejpozději po dokončení humánních 

farmakokinetických studií u dospělých, které jsou uvedeny v oddílu 5.2.3 části I přílohy 

směrnice 2001/83/ES, aby mohlo být stanovisko k použití dotyčného léčivého přípravku u 

pediatrické populace vydáno při posuzování žádosti o registraci nebo jiné dotyčné žádosti. 

2. Do 30 dnů od přijetí žádosti uvedené v odstavci 1 a v čl.15 odst. 1 ověří agentura platnost 

žádosti a připraví souhrnnou zprávu pro Pediatrický výbor. 

3. Agentura může popřípadě požádat žadatele o předložení doplňujících zvláštních údajů 

a dokumentů; v takovém případě se uvedená třicetidenní lhůta pozastaví až do poskytnutí 

požadovaných doplňujících informací. 

Článek 17 

1. Po obdržení navrhovaného plánu pediatrického výzkumu, který je platný v souladu s čl. 15 

odst. 2, jmenuje Pediatrický výbor zpravodaje a do 60 dnů přijme stanovisko k tomu, zda 

navrhované studie zajistí získání potřebných údajů pro určení podmínek, za kterých lze 

dotyčný léčivý přípravek použít k léčbě pediatrické populace nebo jejích podskupin, a zda 

očekávaný léčebný přínos ospravedlňuje navrhované studie. Při přijímání tohoto 

stanoviska výbor zváží, zda jsou opatření navržená k přizpůsobení složení léčivého 

přípravku k použití u různých podskupin pediatrické populace přiměřená. 
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Během stejné lhůty může žadatel nebo Pediatrický výbor požádat o svolání jednání. 

2. Během šedesátidenní lhůty uvedené v odstavci 1 může Pediatrický výbor požádat žadatele 

o navržení úprav plánu, přičemž se lhůta pro vydání konečného stanoviska uvedená 

v odstavci 1 prodlouží nejvýše o 60 dnů. V takových případech může žadatel nebo 

Pediatrický výbor během tohoto období požádat o svolání dalšího jednání. Uvedená lhůta 

se pozastaví až do poskytnutí požadovaných doplňujících informací. 

Článek 18 

Jakmile Pediatrický výbor přijme stanovisko, ať již kladné nebo záporné, použije se postup 

stanovený v článku 25. 

Článek 19 

Jestliže po posouzení plánu pediatrického výzkumu dojde Pediatrický výbor k závěru, že se na 

dotyčný léčivý přípravek vztahuje čl. 11 odst.1 písm. a), b) nebo c), přijme záporné stanovisko 

podle čl. 17 odst. 1. 

V takových případech přijme Pediatrický výbor stanovisko ve prospěch zproštění povinnosti podle 

článku 12, načež se použije postup stanovený v článku 25. 
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ODDÍL 2 

ODKLADY 

Článek 20 

1. Současně s předložením plánu pediatrického výzkumu podle čl. 16 odst. 1 může být 

podána žádost o odklad zahájení nebo dokončení některých nebo všech opatření 

obsažených v dotyčném plánu. Takový odklad se zdůvodní vědeckými nebo technickými 

důvody nebo důvody souvisejícími s veřejným zdravím. 

 V každém případě se odklad udělí, pokud je vhodné před zahájením studií u pediatrické 

populace provést studie u dospělých nebo pokud bude provedení studií u pediatrické 

populace trvat déle než studie u dospělých. 

2. Na základě zkušeností získaných v důsledku uplatňování tohoto článku může Komise 

postupem podle čl. 51 odst. 2 dále vymezit důvody pro udělení odkladu. 

Článek 21 

1. Současně s přijetím kladného stanoviska podle čl. 17 odst. 1 přijme Pediatrický výbor ze 

svého vlastního podnětu nebo na základě žádosti předložené žadatelem podle článku 20, 

pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 20, stanovisko ve prospěch odkladu 

zahájení nebo dokončení některých nebo všech opatření obsažených v plánu pediatrického 

výzkumu. 
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Stanovisko ve prospěch odkladu musí upřesnit lhůty pro zahájení nebo dokončení 

dotčených opatření. 

2. Jakmile Pediatrický výbor přijme stanovisko ve prospěch odkladu podle odstavce 1, 

použije se postup stanovený v článku 25. 

ODDÍL 3 

ÚPRAVA PLÁNU PEDIATRICKÉHO VÝZKUMU 

Článek 22 

Pokud žadatel po vydání rozhodnutí o schválení plánu pediatrického výzkumu čelí obtížím s jeho 

uskutečněním, v jejichž důsledku je plán neproveditelný nebo již není vhodný, může na základě 

podrobně uvedených důvodů Pediatrickému výboru navrhnout změny nebo požádat o odklad nebo 

zproštění povinnosti. Pediatrický výbor tyto změny nebo žádost o odklad nebo zproštění povinnosti 

do 60 dnů přezkoumá a přijme stanovisko, v němž navrhne jejich zamítnutí nebo přijetí. Jakmile 

Pediatrický výbor přijme stanovisko, ať již kladné nebo záporné, použije se postup stanovený 

v článku 25. 
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ODDÍL 4 

SOULAD S PLÁNEM PEDIATRICKÉHO VÝZKUMU 

Článek 23 

1. Příslušný orgán odpovědný za udělování registrace ověří, zda je žádost o registraci nebo 

změnu v souladu s požadavky stanovenými v článcích 7 a 8 a zda je žádost předložená 

podle článku 30 v souladu se schváleným plánem pediatrického výzkumu. 

 Pokud se žádost předkládá postupem podle článků 27 až 39 směrnice 2001/83/ES, 

ověřování souladu včetně případné žádosti o stanovisko Pediatrického výboru podle odst. 2 

písm. b) a c) provede referenční členský stát. 

2. Pediatrický výbor může být požádán o stanovisko, zda jsou studie prováděné žadatelem 

v souladu se schváleným plánem pediatrického výzkumu, v těchto případech: 

a) žadatelem před předložením žádosti o registraci nebo změnu podle článků 7, 8 a 30; 

b) agenturou nebo příslušným vnitrostátním orgánem při validaci žádosti podle písmene 

a), která neobsahuje stanovisko týkající se souladu přijaté na základě žádosti podle 

písmene a); 
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c) Výborem pro humánní léčivé přípravky nebo příslušným vnitrostátním orgánem při 

posuzování žádosti podle písmene a), pokud existují pochybnosti ohledně souladu a 

ještě nebylo vydáno stanovisko na základě žádosti podle písmen a) nebo b). 

V případě písmene a) žadatel nepředloží žádost, dokud Pediatrický výbor nepřijme 

stanovisko, jehož kopie se přiloží k žádosti. 

3. Je-li Pediatrický výbor požádán o zaujetí stanoviska podle odstavce 2, učiní tak do 60 dnů 

od obdržení žádosti. 

Členské státy vezmou toto stanovisko v úvahu. 

Článek 24 

Dojde-li příslušný orgán při vědeckém posuzování platné žádosti o registraci k závěru, že studie 

nejsou v souladu se schváleným plánem pediatrického výzkumu, není přípravek způsobilý pro 

odměny a pobídky podle článků 36, 37 a 38. 

KAPITOLA 4 

POSTUP 

Článek 25 

1. Agentura předá žadateli stanovisko Pediatrického výboru do deseti dnů od jeho obdržení. 



 

 
15763/3/05 REV 3  JF/mk,mj 35 
 DG C I  CS 

2. Do 30 dnů od obdržení stanoviska Pediatrického výboru může žadatel předložit agentuře 

písemnou, podrobně odůvodněnou žádost o přezkoumání stanoviska. 

3. Do 30 dnů od obdržení žádosti o přezkoumání podle odstavce 2 vydá Pediatrický výbor 

nové stanovisko, kterým potvrdí nebo pozmění své předchozí stanovisko, k čemuž jmenuje 

nového zpravodaje. Toto stanovisko se řádně odůvodní a odůvodnění přijatého závěru se 

přiloží k novému stanovisku, které je konečné. 

4. Pokud ve třicetidenní lhůtě uvedené v odstavci 2 žadatel nepožádá o přezkoumání, je 

stanovisko Pediatrického výboru konečné. 

5. Agentura přijme rozhodnutí nejpozději do deseti dnů od přijetí konečného stanoviska 

Pediatrického výboru. Toto rozhodnutí sdělí žadateli písemně a připojí k němu konečné 

stanovisko Pediatrického výboru. 

6. V případě zproštění povinnosti pro určitou skupinu uvedeného v článku 12 přijme agentura 

rozhodnutí do deseti dnů od obdržení stanoviska Pediatrického výboru, jak je uvedeno 

v čl. 13 odst. 3. K tomuto rozhodnutí se připojí stanovisko Pediatrického výboru. 

7. Rozhodnutí agentury se po vypuštění veškerých důvěrných informací obchodní povahy 

zveřejní. 
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KAPITOLA 5 

RŮZNÁ USTANOVENÍ 

Článek 26 

Každá právnická nebo fyzická osoba, která vyvíjí léčivý přípravek zamýšlený pro pediatrické 

použití, může před předložením plánu pediatrického výzkumu a během jeho provádění požádat 

agenturu o poradenství týkající se návrhu a provádění různých zkoušek a hodnocení nezbytných k 

prokázání jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku u pediatrické populace podle čl. 57 

odst.1 písm. n) nařízení (ES) č. 726/2004. 

Kromě toho může tato právnická nebo fyzická osoba požádat o poradenství týkající se návrhu a 

provádění systémů farmakovigilance a řízení rizik podle článku 34. 

Agentura poskytne poradenství podle tohoto článku bezplatně. 

HLAVA III 

Registrační postupy 

Článek 27 

Pokud není v této hlavě stanoveno jinak, řídí se registrační postupy pro registrace, které jsou 

předmětem této hlavy, ustanoveními nařízení (ES) č. 726/2004 nebo směrnice 2001/83/ES. 
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KAPITOLA 1 

REGISTRAČNÍ POSTUPY PRO ŽÁDOSTI SPADAJÍCÍ DO 

OBLASTI PŮSOBNOSTI ČLÁNKŮ 7 a 8 

Článek 28 

1. Žádosti o registraci podle čl. 7 odst.1 tohoto nařízení, které obsahují jednu nebo více 

pediatrických indikací na základě studií provedených v souladu se schváleným plánem 

pediatrického výzkumu, mohou být předkládány v souladu s postupem stanoveným v 

článcích 5 až 15 nařízení (ES) č. 726/2004. 

Je-li registrace udělena, uvedou se výsledky všech těchto studií v souhrnu údajů 

o přípravku a případně v příbalové informaci léčivého přípravku, pokud příslušný orgán 

považuje tyto informace za užitečné pro pacienta, a to bez ohledu na to, zda byly všechny 

dotyčné pediatrické indikace příslušným orgánem schváleny či nikoliv. 
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2. Je-li registrace udělena nebo pozměněna, uvedou se v souhrnu údajů o přípravku a 

případně v příbalové informaci dotyčného léčivého přípravku jakákoli zproštění povinnosti 

nebo odklady udělené podle tohoto nařízení. 

3. Jestliže je žádost v souladu se všemi opatřeními obsaženými ve schváleném a dokončeném 

plánu pediatrického výzkumu a jestliže souhrn údajů o přípravku odráží výsledky studií 

provedených v souladu s tímto schváleným plánem pediatrického výzkumu, začlení 

příslušný orgán do rozhodnutí o registraci prohlášení o souladu žádosti se schváleným a 

dokončeným plánem pediatrického výzkumu. Pro účely čl. 45 odst. 3 se v tomto prohlášení 

rovněž uvede, zda byly důležité studie obsažené ve schváleném plánu pediatrického 

výzkumu dokončeny po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Článek 29 

V případě léčivých přípravků registrovaných podle směrnice 2001/83/ES lze předložit žádost, 

uvedenou v článku 8 tohoto nařízení, o registraci nové indikace, včetně rozšíření registrace na 

použití u pediatrické populace, nové lékové formy nebo nové cesty podání, v souladu s postupem 

stanoveným v článcích 32, 33 a 34 směrnice 2001/83/ES. 

Tato žádost musí být v souladu s požadavkem stanoveným v čl. 7 odst.1 písm. a). 

Tento postup je omezen na posuzování určitých částí souhrnu údajů o přípravku, které mají být 

změněny. 
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KAPITOLA 2 

REGISTRACE PRO PEDIATRICKÉ POUŽITÍ 

Článek 30 

1. Předložení žádosti o registraci pro pediatrické použití v žádném případě nevylučuje právo 

požádat o registraci pro jiné indikace. 

2. Žádost o registraci pro pediatrické použití se dokládá údaji a dokumenty nezbytnými k 

prokázání jakosti, bezpečnosti a účinnosti u pediatrické populace, včetně veškerých 

zvláštních údajů potřebných pro doložení příslušné síly, lékové formy nebo cesty podání 

přípravku, v souladu se schváleným plánem pediatrického výzkumu. 

Žádost musí rovněž obsahovat rozhodnutí agentury, kterým se schvaluje dotyčný plán 

pediatrického výzkumu. 

3. Je-li nebo byl-li určitý léčivý přípravek registrován v některém členském státě nebo ve 

Společenství, může žádost o registraci pro pediatrické použití popřípadě odkazovat na 

údaje obsažené v dokumentaci k tomuto přípravku podle čl. 14 odst. 11 nařízení (ES) č. 

726/2004 nebo článku 10 směrnice 2001/83/ES. 
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4. Léčivému přípravku, jemuž je udělena registrace pro pediatrické použití, může být 

ponechán název jakéhokoliv léčivého přípravku, který obsahuje stejnou účinnou látku a 

pro který byla stejnému držiteli udělena registrace pro použití u dospělých. 

Článek 31 

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004, je možné předložit žádost o registraci pro 

pediatrické použití v souladu s postupem stanoveným v článcích 5 až 15 nařízení (ES) č. 726/2004. 

KAPITOLA 3 

IDENTIFIKACE 

Článek 32 

1. Pokud je léčivému přípravku udělena registrace pro pediatrické použití, označí se na obalu 

symbolem zvoleným v souladu s odstavcem 2. Příbalová informace bude obsahovat 

vysvětlení významu tohoto symbolu. 

2. Do …* zvolí Komise symbol na základě doporučení Pediatrického výboru. Tento symbol 

Komise zveřejní. 

                                                 

* Jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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3. Tento článek se rovněž vztahuje na léčivé přípravky registrované před vstupem tohoto 

nařízení v platnost a na léčivé přípravky registrované po vstupu tohoto nařízení v platnost, 

avšak ještě před zveřejněním zmíněného symbolu, jestliže jsou tyto léčivé přípravky 

registrovány pro pediatrické použití. 

V takovém případě se symbol a jeho vysvětlení podle odstavce 1 uvedou na obalu a v 

příbalové informaci dotyčných léčivých přípravků do dvou let od zveřejnění symbolu. 

HLAVA IV 

Poregistrační požadavky 

Článek 33 

Jestliže jsou léčivé přípravky na základě dokončení schváleného plánu pediatrického výzkumu 

registrovány pro pediatrickou indikaci a jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na trh s jinými 

indikacemi, uvede držitel registrace přípravek na trh se zohledněním dotyčné pediatrické indikace 

do dvou let ode dne registrace pediatrické indikace. Tyto lhůty se uvedou ve veřejně přístupném 

registru koordinovaném agenturou. 
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Článek 34 

1. V následujících případech žadatel podrobně uvede, kromě běžných požadavků 

na monitorování po uvedení na trh, opatření zajišťující následné sledování účinnosti 

a případných nežádoucích účinků léčivého přípravku při pediatrickém použití: 

a) žádosti o registraci, které zahrnují pediatrickou indikaci; 

b) žádosti o začlenění pediatrické indikace do stávající registrace; 

c) žádosti o registraci pro pediatrické použití. 

2. Je-li zvláštní důvod k obavám, může příslušný orgán požadovat jakožto podmínku pro 

udělení registrace, aby byl vytvořen systém řízení rizik nebo aby byly po uvedení na trh 

provedeny zvláštní studie a předloženy k přezkoumání. Systém řízení rizik zahrnuje soubor 

farmakovigilančních činností a opatření určených ke stanovení, posouzení, předcházení 

nebo minimalizaci rizik souvisejících s léčivými přípravky, včetně posuzování účinnosti 

takových opatření. 

Posouzení účinnosti systému řízení rizik a výsledky provedených studií se zařadí do 

pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti uvedených v čl. 104 odst. 6 směrnice 

2001/83/ES a v čl. 24 odst. 3 nařízení (ES) č. 726/2004. 

Kromě toho může příslušný orgán požadovat předložení dodatečných zpráv 

vyhodnocujících účinnost systému minimalizace rizik a výsledky všech takových 

provedených studií. 
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3. V případě odkladu předá držitel registrace agentuře výroční zprávu obsahující aktuální 

informace o pokroku pediatrických studií v souladu s rozhodnutím agentury o schválení 

plánu pediatrického výzkumu a udělení odkladu. 

Jestliže agentura zjistí, že držitel registrace nejednal v souladu s rozhodnutím agentury o 

schválení plánu pediatrického výzkumu a udělení odkladu, informuje o tom příslušný 

orgán. 

4. Agentura vypracuje obecné zásady týkající se použití tohoto článku. 

Článek 35 

Jestliže je léčivý přípravek registrován pro pediatrickou indikaci a držitel registrace využil odměny 

nebo pobídky podle článků 36, 37 nebo 38, tato doba ochrany uplynula a držitel registrace má v 

úmyslu zastavit uvedení léčivého přípravku na trh, převede držitel registraci nebo umožní třetí 

straně, která projevila zájem pokračovat v uvádění dotyčného léčivého přípravku na trh, použít 

farmaceutické, předklinické a klinické podklady obsažené v registrační dokumentaci léčivého 

přípravku na základě článku 10c směrnice 2001/83/ES. 

Držitel registrace informuje agenturu o svých záměrech zastavit uvedení přípravku na trh nejpozději 

šest měsíců před tímto zastavením. Agentura tuto skutečnost zveřejní. 
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HLAVA V 

Odměny a pobídky 

Článek 36 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 7 nebo 8 výsledky všech studií provedených v souladu se 

schváleným plánem pediatrického výzkumu, má držitel patentu nebo dodatkového 

ochranného osvědčení nárok na šestiměsíční prodloužení doby uvedené v čl. 13 odst. 1 a 2 

nařízení (EHS) č. 1768/92. 

První pododstavec se rovněž použije v případě, že dokončení schváleného plánu 

pediatrického výzkumu nevede k registraci pro pediatrickou indikaci, avšak výsledky 

provedených studií jsou zohledněny v souhrnu údajů o přípravku a případně v příbalové 

informaci dotyčného léčivého přípravku. 

2. Pro účely použití odstavce 1 tohoto článku se do rozhodnutí o registraci začlení prohlášení 

uvedené v čl. 28 odst. 3. 

3. Pokud byly použity postupy stanovené ve směrnici 2001/83/ES, udělí se šestiměsíční 

prodloužení doby podle odstavce 1 pouze v případě, že je přípravek registrován ve všech 

členských státech. 
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4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, které jsou chráněny dodatkovým ochranným 

osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 nebo patentem, který opravňuje k udělení 

dodatkového ochranného osvědčení. Nepoužijí se na léčivé přípravky označené jako léčivé 

přípravky pro vzácná onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000. 

5. V případě použití postupu podle článku 8, který vede k registraci nové pediatrické 

indikace, se odstavce 1, 2 a 3 nepoužijí, pokud žadatel v souladu s čl. 14 odst. 11 nařízení 

(ES) č. 726/2004 nebo čl. 10 odst. 1 čtvrtým pododstavcem směrnice 2001/83/ES požádá 

o prodloužení doby ochrany uvádění na trh vztahující se na dotyčný léčivý přípravek o 

jeden rok z důvodu, že tato nová pediatrická indikace přináší významný klinický prospěch 

ve srovnání se stávajícími způsoby léčby, a toto prodloužení získá. 

Článek 37 

Je-li předložena žádost o registraci léčivého přípravku označeného jako léčivý přípravek pro vzácná 

onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 a obsahuje-li tato žádost výsledky všech studií 

provedených v souladu se schváleným plánem pediatrického výzkumu a je-li do udělené registrace 

následně začleněno prohlášení uvedené v čl. 28 odst. 3 tohoto nařízení, prodlouží se desetiletá doba 

uvedená v čl. 8 odst.1 nařízení (ES) č. 141/2000 na dvanáct let. 
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První pododstavec se rovněž použije v případě, že dokončení schváleného plánu pediatrického 

výzkumu nevede k registraci pro pediatrickou indikaci, avšak výsledky provedených studií jsou 

zohledněny v souhrnu údajů o přípravku a případně v příbalové informaci dotyčného léčivého 

přípravku. 

Článek 38 

1. Je-li udělena registrace pro pediatrické použití v souladu s články 5 až 15 nařízení (ES) č. 

726/2004, použijí se doby ochrany údajů a uvádění na trh stanovené v čl. 14 odst. 11 

uvedeného nařízení. 

2. Je-li udělena registrace pro pediatrické použití v souladu s postupy stanovenými směrnicí 

2001/83/ES, použijí se doby ochrany údajů a uvádění na trh stanovené v čl. 10 odst. 1 

uvedené směrnice. 

Článek 39 

1. Kromě odměn a pobídek stanovených v článcích 36, 37 a 38 mohou být léčivé přípravky 

pro pediatrické použití způsobilé pro pobídky poskytované Společenstvím nebo členskými 

státy za účelem podpory výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých přípravků pro pediatrické 

použití. 
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2. Do …* sdělí členské státy Komisi podrobné informace týkající se opatření, která přijaly za 

účelem podpory výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých přípravků pro pediatrické použití. 

Tyto informace se na žádost Komise pravidelně aktualizují. 

3. Do …** Komise zpřístupní veřejnosti podrobný seznam všech odměn a pobídek 

poskytovaných Společenstvím a členskými státy za účelem podpory výzkumu, vývoje a 

dostupnosti léčivých přípravků pro pediatrické použití. Tento seznam se pravidelně 

aktualizuje a aktualizace se rovněž zpřístupní veřejnosti. 

Článek 40 

1. Rozpočet Společenství stanoví finanční prostředky určené na výzkum léčivých přípravků 

pro pediatrickou populaci s cílem podporovat studie související s léčivými přípravky nebo 

účinnými látkami, na něž se nevztahuje patent nebo dodatkové ochranné osvědčení. 

2. Tyto finanční prostředky Společenství se poskytují prostřednictvím rámcových programů 

Společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace nebo prostřednictvím 

jiných iniciativ Společenství pro financování výzkumu. 

 

                                                 

* Jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
** 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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HLAVA VI 

Komunikace a koordinace 

Článek 41 

1. Evropská databáze vytvořená na základě článku 11 směrnice 2001/20/ES zahrne kromě 

klinických hodnocení uvedených v článcích 1 a 2 uvedené směrnice i klinická hodnocení 

prováděná ve třetích zemích, která jsou obsažena ve schváleném plánu pediatrického 

výzkumu. V případě takovýchto klinických hodnocení prováděných ve třetích zemích vloží 

do databáze podrobné údaje uvedené v článku 11 uvedené směrnice subjekt, jemuž bylo 

určeno rozhodnutí agentury o plánu pediatrického výzkumu. 

Odchylně od článku 11 směrnice 2001/20/ES agentura zveřejní část informací o 

pediatrických klinických hodnoceních zaznamenaných v evropské databázi. 

2. Podrobné údaje o výsledcích veškerých hodnocení uvedených v odstavci 1 a jakýchkoli 

dalších hodnocení předložených příslušným orgánům podle článků 45 a 46 agentura 

zveřejní, a to i v případě, že bylo hodnocení předčasně ukončeno. Tyto výsledky předloží 

agentuře bez prodlení zadavatel klinického hodnocení, subjekt, jemuž bylo určeno 

rozhodnutí agentury o plánu pediatrického výzkumu, nebo případně držitel registrace. 
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3. Komise po konzultaci s agenturou, členskými státy a zúčastněnými stranami vypracuje 

pokyny týkající se povahy informací uvedených v odstavci 1, které se mají zaznamenat do 

evropské databáze vytvořené na základě článku 11 směrnice 2001/20/ES, druhu informací, 

které se zpřístupní veřejnosti podle odstavce 1, způsobu předkládání výsledků klinických 

hodnocení a jejich zveřejňování podle odstavce 2 a souvisejících odpovědností a úkolů 

agentury. 

Článek 42 

Členské státy shromáždí dostupné údaje o všech stávajících použitích léčivých přípravků 

u pediatrické populace a do …* sdělí tyto údaje agentuře. 

Pediatrický výbor vypracuje pokyny týkající se obsahu a formy údajů, které se mají shromáždit, do 

…**. 

Článek 43 

1. Na základě informací uvedených v článku 42 a po konzultaci s Komisí, členskými státy 

a zúčastněnými stranami vytvoří Pediatrický výbor soupis léčebných potřeb, zejména 

s ohledem na stanovení priorit výzkumu. 

Do …*** agentura uvedený soupis zveřejní a pravidelně jej aktualizuje. 

                                                 

* Dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
** Devět měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
*** Tři roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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2. Při sestavování soupisu léčebných potřeb se zohlední výskyt onemocnění u pediatrické 

populace, závažnost daného onemocnění, dostupnost a vhodnost alternativních způsobů 

léčby onemocnění u pediatrické populace, včetně profilu účinnosti a nežádoucích účinků 

těchto způsobů léčby a veškerých otázek bezpečnosti v pediatrii a veškerých údajů 

vyplývajících ze studií ve třetích zemích. 

Článek 44 

1. Agentura zřídí s vědeckou podporou Pediatrického výboru evropskou síť ze stávajících 

vnitrostátních a evropských sítí, výzkumných pracovníků a středisek se zvláštním 

odborným zaměřením na provádění studií u pediatrické populace. 

2. Cílem uvedené evropské sítě je mimo jiné koordinace studií týkajících se léčivých 

přípravků pro pediatrické použití, vybudování nezbytných vědeckých a správních znalostí 

a schopností na evropské úrovni a zamezení zbytečné duplikace studií a zkoušek u 

pediatrické populace. 

3. Do …* přijme správní rada agentury na návrh výkonného ředitele a po konzultaci s 

Komisí, členskými státy a zúčastněnými stranami prováděcí strategii vytvoření a fungování 

evropské sítě. Tato síť musí být případně slučitelná s úsilím o posílení základů evropského 

výzkumného prostoru v kontextu rámcových programů Společenství pro výzkum, 

technologický rozvoj a demonstrace. 

                                                 

* Jeden rok ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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Článek 45 

1. Do …* předloží držitel registrace příslušnému orgánu k posouzení veškeré pediatrické 

studie dokončené ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, které se týkají přípravků 

registrovaných ve Společenství. 

Příslušný orgán může aktualizovat souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci a 

odpovídajícím způsobem může změnit registraci. Příslušné orgány si vyměňují informace 

týkající se předložených studií a jejich případných dopadů na dotčené registrace. 

Agentura koordinuje výměnu informací. 

2. Všechny stávající pediatrické studie uvedené v odstavci 1 a všechny pediatrické studie 

zahájené před vstupem tohoto nařízení v platnost jsou způsobilé k zařazení do plánu 

pediatrického výzkumu a budou zohledněny Pediatrickým výborem při posuzování žádostí 

o plán pediatrického výzkumu, zproštění povinnosti a odklady a příslušnými orgány při 

posuzování žádostí předložených podle článků 7, 8 nebo 30. 

3. Aniž je dotčen předchozí odstavec, udělí se odměny a pobídky podle článků 36, 37 a 38 

pouze za předpokladu, že důležité studie obsažené ve schváleném plánu pediatrického 

výzkumu se dokončí po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

                                                 

* Jeden rok ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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Článek 46 

1. Jakékoliv další studie zadané držitelem registrace, které se týkají používání registrovaného 

léčivého přípravku u pediatrické populace, se předloží příslušnému orgánu do šesti měsíců 

od jejich dokončení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto studie prováděny v souladu se 

schváleným plánem pediatrického výzkumu či nikoliv. 

2. Odstavec 1 se použije bez ohledu na to, zda má držitel registrace v úmyslu požádat o 

registraci pediatrické indikace či nikoliv. 

3. Příslušný orgán může aktualizovat souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci a 

odpovídajícím způsobem může změnit registraci. 

4. Příslušné orgány si vyměňují informace týkající se předložených studií a jejich případných 

dopadů na dotčené registrace. 

5. Agentura koordinuje výměnu informací. 

Comment [F1]: Viz předchozí 
článek ohledně členění...



 

 
15763/3/05 REV 3  JF/mk,mj 53 
 DG C I  CS 

HLAVA VII 

Obecná a závěrečná ustanovení 

KAPITOLA 1 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

ODDÍL 1 

POPLATKY, FINANCOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍM, SANKCE A ZPRÁVY 

Článek 47 

1. Je-li žádost o registraci pro pediatrické použití předložena v souladu s postupem 

stanoveným v nařízení (ES) č. 726/2004, stanoví se výše snížených poplatků za posouzení 

žádosti a udržování registrace v souladu s článkem 70 nařízení (ES) č. 726/2004. 

2. Použije se nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí 

Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků 1. 

                                                 

1 Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1905/2005 
(Úř. věst. L 304, 23.11.2005, s. 1). 
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3. Pediatrický výbor posuzuje bezplatně: 

a) žádosti o zproštění povinnosti; 

b) žádosti o odklad; 

c) plány pediatrického výzkumu; 

d) soulad se schváleným plánem pediatrického výzkumu. 

Článek 48 

Příspěvek Společenství podle článku 67 nařízení (ES) č. 726/2004 pokrývá činnost Pediatrického 

výboru, včetně vědecké podpory poskytované odborníky, a činnost agentury, včetně posuzování 

plánů pediatrického výzkumu, vědeckého poradenství a veškerých osvobození od poplatků na 

základě tohoto nařízení, a podporuje činnosti agentury podle článků 41 a 44 tohoto nařízení. 

Článek 49 

1. Aniž je dotčen Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, stanoví každý 

členský stát sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů 

přijatých na jeho základě, pokud jde o léčivé přípravky registrované postupy stanovenými 

směrnicí 2001/83/ES, a přijme veškerá opatření nezbytná pro jejich realizaci. Sankce 

musejí být účinné, přiměřené a odrazující. 
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Členské státy uvědomí Komisi o těchto ustanoveních do ….*. Veškeré následné změny 

oznámí co možná nejdříve. 

2. Členské státy okamžitě uvědomí Komisi o jakémkoliv řízení zahájeném pro porušení 

tohoto nařízení. 

3. Na žádost agentury může Komise uložit pokuty za porušení ustanovení tohoto nařízení 

nebo prováděcích předpisů přijatých na jeho základě, pokud jde o léčivé přípravky 

registrované postupem stanoveným nařízením (ES) č. 726/2004. Maximální částky a 

podmínky a způsoby výběru těchto pokut se stanoví postupem podle čl. 51 odst. 2 tohoto 

nařízení. 

4. Komise zveřejní jména všech subjektů, které poruší ustanovení tohoto nařízení nebo 

prováděcích předpisů přijatých na jeho základě a výši uložených pokut s důvody pro jejich 

uložení. 

Článek 50 

1. Na základě zprávy agentury, a to alespoň jednou ročně, zveřejní Komise seznam 

společností a přípravků, které získaly některou z odměn a pobídek podle tohoto nařízení, 

jakož i seznam společností, které nesplnily některou z povinností stanovených v tomto 

nařízení. Tyto informace poskytnou agentuře členské státy. 

                                                 

* Devět měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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2. Do …* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě obecnou zprávu o zkušenostech 

získaných na základě používání tohoto nařízení. Ta zahrne zejména podrobný seznam 

všech léčivých přípravků registrovaných pro pediatrické použití od vstupu tohoto nařízení 

v platnost. 

3. Do …** předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zkušenostech 

získaných v důsledku použití článků 36, 37 a 38. Zpráva bude obsahovat analýzu 

hospodářského dopadu odměn a pobídek spolu s analýzou předpokládaných důsledků 

tohoto nařízení pro veřejné zdraví, a to za účelem navržení případných nezbytných změn. 

4. Bude-li k dispozici dostatek údajů umožňujících provedení rozsáhlých analýz, provede se 

ustanovení odstavce 3 zároveň s ustanoveními odstavce 2. 

ODDÍL 2 

STÁLÝ VÝBOR 

Článek 51 

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky zřízený článkem 121 

směrnice 2001/83/ES (dále jen „výbor“). 

                                                 

* Šest let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
** Deset let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s 

ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí. 

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 

KAPITOLA 2 

ZMĚNY 

Článek 52 

Nařízení (EHS) č. 1768/92 se mění takto: 

1. v článku 1 se doplňuje nová definice, která zní: 

„e) „žádostí o prodloužení doby platnosti“ žádost o prodloužení doby platnosti osvědčení 

podle čl. 13 odst. 3 tohoto nařízení a článku 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. .../... ze dne …+ o léčivých přípravcích pro pediatrické použití* 

  ________________________ 

* Úř. věst. L …, …, s. ….“; 

 

                                                 

+ Úř. věst.: vložte prosím číslo a datum tohoto nařízení. 
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2. v článku 7 se doplňují nové odstavce, které znějí: 

„3. Žádost o prodloužení doby platnosti je možné podat, pokud se podává žádost 

o osvědčení nebo pokud žádost o osvědčení není dosud vyřízena a jsou splněny 

příslušné požadavky čl. 8 odst.1 písm. d) nebo čl. 8 odst. 1a. 

4. Žádost o prodloužení doby platnosti již uděleného osvědčení se podává nejpozději 

dva roky před uplynutím doby platnosti osvědčení.“; 

 

3. článek 8 se mění takto: 

a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní: 

„d) zahrnuje-li žádost o osvědčení požadavek na prodloužení doby platnosti: 

i) kopii prohlášení, kterým se dokládá soulad se schváleným a dokončeným 

plánem pediatrického výzkumu podle čl. 36 odst. 1 nařízení (ES) 

č. …/…+ ; 

ii) v případě potřeby kromě kopie rozhodnutí o registraci podle písmene b) 

doklad o udělení registrace ve všech ostatních členských státech podle čl. 

36 odst. 3 nařízení (ES) č. …/…+.“; 

                                                 

+ Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení. 
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b) vkládají se nové odstavce, které znějí: 

„1a. Jestliže žádost o osvědčení není dosud vyřízena, uvedou se v žádosti o 

prodloužení doby platnosti podle čl. 7 odst. 3 podrobné údaje uvedené v odst. 1 

písm. d) a odkaz na již podanou žádost o osvědčení. 

1b. Žádost o prodloužení doby platnosti již uděleného osvědčení musí obsahovat 

podrobné údaje uvedené v odst. 1 písm. d) a kopii již uděleného osvědčení.“; 

c) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 

„2. „Členské státy mohou stanovit, že podání žádosti o osvědčení a podání žádosti 

o prodloužení doby platnosti osvědčení podléhá poplatku.“; 

4. článek 9 se mění takto: 

a) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 

„Žádost o prodloužení doby platnosti osvědčení se podává u příslušného orgánu 

dotyčného členského státu.“; 

b) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní: 

„f) popřípadě údaj o tom, že žádost zahrnuje žádost o prodloužení doby 

platnosti.“; 
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c) doplňuje se nový odstavec, který zní: 

„3. K oznámení žádosti o prodloužení doby platnosti již uděleného osvědčení 

nebo pokud žádost o osvědčení není dosud vyřízena, se použije odstavec 2. Toto 

oznámení navíc obsahuje uvedení žádosti o prodloužení doby platnosti osvědčení.“; 

5. v článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„6. U žádosti o prodloužení doby platnosti se odstavce 1 až 4 použijí obdobně.“; 

6. v článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„3. K oznámení schválení nebo zamítnutí prodloužení doby platnosti osvědčení se 

použijí odstavce 1 a 2.“; 

7. V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se prodlouží o šest měsíců v případě použití 

článku 36 nařízení (ES) č. …/…+. V takovém případě může být doba stanovená v 

odstavci 1 tohoto článku prodloužena pouze jednou.“; 

                                                 

+ Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení. 
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8. vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 15a 

Zrušení prodloužení doby platnosti 

1. Prodloužení doby platnosti je možné zrušit, pokud bylo uděleno v rozporu s článkem 

36 nařízení (ES) č. .../...+. 

2. Kdokoli může předložit žádost o zrušení prodloužení doby platnosti orgánu 

odpovědnému podle vnitrostátních právních předpisů za zrušení odpovídajícího 

základního patentu.“; 

9. článek 16 se mění takto: 

a) dosavadní jediný odstavec se označuje jako odstavec 1, 

b) doplňuje se nový odstavec, který zní: 

„2. Pokud se prodloužení doby platnosti zruší v souladu s článkem 15a, orgán 

uvedený v čl. 9 odst. 1 tuto skutečnost zveřejní.“; 

10. článek 17 se nahrazuje tímto: 

„Článek 17 

Opravné prostředky 

Proti rozhodnutím orgánu uvedeného v čl. 9 odst. 1 nebo subjektů uvedených v čl. 15 odst. 

2 a čl. 15a odst. 2 vydaným podle tohoto nařízení mohou být uplatněny stejné opravné 

prostředky jako ty, jejichž podání umožňují vnitrostátní právní předpisy proti obdobným 

rozhodnutím ve věci vnitrostátních patentů.“. 

                                                 

+ Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení. 
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Článek 53 

Ve směrnici 2001/20/ES se v článku 11 doplňuje nový odstavec, který zní: 

„4. Odchylně od odstavce 1 agentura zveřejní část informací o pediatrických klinických 

hodnoceních zaznamenaných do evropské databáze v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. .../... ze dne …+ o léčivých přípravcích pro pediatrické použití*. 

____________________ 

* Úř. věst. L …, …, s. ….“ 

 

Článek 54 

Ve směrnici 2001/83/ES se v čl. 6 odst. 1 nahrazuje první pododstavec tímto: 

„1. Žádný léčivý přípravek nesmí být uveden na trh v členském státě, aniž by příslušný orgán 

dotyčného členského státu vydal rozhodnutí o registraci v souladu s touto směrnicí nebo 

aniž by byla udělena registrace v souladu s nařízením (ES) č. 726/2004 ve spojení s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../... ze dne …+ o léčivých přípravcích 

pro pediatrické použití (pediatrické nařízení)*.   

___________________ 

* Úř. věst. L …, …, s. ….“ 

 

                                                 

+ Úř. věst.: vložte prosím číslo a datum tohoto nařízení. 
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Článek 55 

Nařízení (ES) č. 726/2004 se mění takto: 

1. v článku 56 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Součástí agentury jsou: 

a) Výbor pro humánní léčivé přípravky, který je příslušný pro přípravu stanoviska 

agentury k jakékoli otázce týkající se hodnocení humánních léčivých 

přípravků; 

b) Výbor pro veterinární léčivé přípravky, který je příslušný pro přípravu 

stanoviska agentury k jakékoli otázce týkající se hodnocení veterinárních 

léčivých přípravků; 

c) Výbor pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění; 

d) Výbor pro rostlinné léčivé přípravky; 

e) Pediatrický výbor; 

f) sekretariát, který poskytuje technickou, vědeckou a správní podporu výborům a 

zajišťuje mezi nimi vhodnou koordinaci; 

g) výkonný ředitel, který plní povinnosti stanovené v článku 64; 

h) správní rada, která plní povinnosti stanovené v článcích 65, 66 a 67.“; 
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2. v čl. 57 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní: 

„t) přijímání rozhodnutí podle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. …/… ze dne …+ o léčivých přípravcích pro pediatrické použití (pediatrické 

nařízení)*. 

_____________________ 

* Úř. věst. L …, …, s. ... “; 

3. vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 73a 

Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle nařízení (ES) č. …/…++ lze podat žalobu k 

Soudnímu dvoru Evropských společenství za podmínek stanovených v článku 230 

Smlouvy.“. 

KAPITOLA 3 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 56 

Požadavek stanovený v čl. 7 odst. 1 se nevztahuje na platné žádosti, které v okamžiku vstupu tohoto 

nařízení v platnost ještě nejsou vyřízeny. 

                                                 

+ Úř. věst.: vložte prosím číslo a datum tohoto nařízení. 
++ Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení. 
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Článek 57 

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

2. Článek 7 se použije od…*. 

Článek 8 se použije od…**. 

Články 30 a 31 se použijí od…***. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne  

 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

 

                                                 

* 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
** 24 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
*** Šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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I. ÚVOD 

 
1. Dne 29. září 2004 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých 

přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 

2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/20041. 

 
2. Hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko na svém 417. plenárním zasedání ve dnech 

11. a 12. května 20052. 

 

3. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 7. září 20053. 

 

4. Komise přijala pozměněný návrh dne 10. listopadu 20054. 

 

5. Dne 9. prosince 2005 Rada dosáhla politické dohody v zájmu přijetí společného postoje 

v souladu s článkem 251 Smlouvy. 

 

6. Dne….. Rada přijala společný postoj k návrhu uvedenému v dokumentu 15763/05. 

 

II. CÍLE 

 
7. Obecné cíle návrhu Komise jsou tyto: 

- zintenzívnit vývoj léčivých přípravků pro děti, 

- zajistit, aby léčivé přípravky používané k léčbě dětí byly předmětem vysoce 

kvalitního výzkumu, 

- zajistit, aby léčivé přípravky používané k léčbě dětí byla pro použití u dětí náležitě 

registrována, 

                                                 
1 Úř. věst. C 321, 28.12.2004, s. 12, znění v dokumentu 13880/04 ECO 168 SAN 157 CODEC 

1166. 
2 Úř. věst. C 267, 27.10.2005, s. 1. 
3 11956/05 CODEC 705 ECO 94 SAN 134. 
4 14487/05 ECO 138 SAN 175 CODEC 1019. 
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- zkvalitnit dostupné informace o používání léčivých přípravků u dětí, 

- dosáhnout těchto cílů, aniž by byly děti vystavovány zbytečným klinickým 

hodnocením a v plném souladu se směrnicí 2001/20/ES (směrnice o klinických 

hodnoceních)1. 

 

III. SPOLEČNÝ POSTOJ 

 

 Obecná ustanovení 

 

8. Rada souhlasí s cíli návrhu, avšak vyvinula úsilí o zlepšení některých ustanovení 

a o připojení dalších upřesnění, zejména pokud jde o výzkum pediatrického použití 

nepatentovaných léčivých přípravků (článek 40), ochranných opatření, jejichž cílem 

je udržení pediatrických přípravků na trhu (článek 35), a pokud jde o transparentnost (články 

25 a 41).  Během podrobného čtení návrhu (listopad 2004 - listopad 2005) byla provedena 

celá řada redakčních změn, které měly objasnit text, vyhovět právně-lingvistickým otázkám 

a zajistit celkovou soudržnost daného nařízení. Změny čistě právně-lingvistické povahy se 

v tomto dokumentu zpravidla neuvádějí. 

 

9. Na svém plenárním zasedání dne 7. září 2005 přijal Evropský parlament 69 změn návrhu. 

 

a) 42 z nich bylo do společného postoje Rady začleněno v celém rozsahu, částečně 

nebo v zásadě, což odpovídá asi dvěma třetinám navrhovaných změn, 

b) 27 změn přijato nebylo. 

 

10. Rada při přípravě svého společného postoje podrobně prozkoumala pozměněný návrh 

Komise. S výjimkou přepracování (zejména článků 32 a 49) zahrnuje společný postoj 

většinu změn navrhovaných Evropským parlamentem přijatých nebo v zásadě přijatých 

Komisí v jejím pozměněném návrhu. 

 

                                                 
1 Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34. 
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11. Při právně-jazykové finalizaci znění společného postoje byly některé body odůvodnění 

a články přečíslovány. Tento dokument se řídí číslováním použitým ve společném postoji, 

a proto se jeho číslování někdy liší od číslování používaného ve znění stanoviska 

Parlamentu a v pozměněném návrhu. 

 

 Body odůvodnění 

 

12. V bodě odůvodnění 3 Evropský parlament navrhl dodatečnou formulaci typů přípravků 

a způsobu podávání (změna 1), která byla po menším zpřesňujícím přepracování přijata. 

 

13. Evropský parlament rovněž navrhl několik objasnění bodu odůvodnění 4 (změna 2), bodu 

odůvodnění 5 (změna 4) a bodu odůvodnění 7 (změna 5), které byly všechny začleněny 

do společného postoje, ačkoli slova „v případě potřeby“ v bodu odůvodnění 4 byla 

považována za nadbytečná a do textu tudíž začleněna nebyla. 

 

14. Evropský parlament navrhl vložit nový bod odůvodnění 4a, který by se týkal soupisu 

pediatrických léčivých přípravků (změna 3), který se Rada rozhodla nezačlenit, protože dává 

přednost struktuře návrhu Komise. Ustanovení týkající se soupisu by mělo zůstat v článku 

42 v hlavě VI (komunikace a koordinace). 

 

15. Pokud jde o bod odůvodnění 8 týkající se Pediatrického výboru, první a třetí část změny 6 

byly po menším přepracování přijaty, ačkoli se Rada nedomnívá, že je za etické posuzování 

plánu pediatrického výzkumu odpovědný v prvé řadě Pediatrický výbor . Za etické 

posouzení návrhů klinických hodnocení jsou odpovědné v prvé řadě etické výbory. Rada 

nepodporuje druhou část změny, protože se nedomnívá, že by členové Pediatrického výboru 

museli mít zkušenosti na mezinárodní úrovni a museli znát farmaceutický průmysl. 

 

16. V bodě odůvodnění 10 Rada souhlasí s částí změny 7. Pokud jde o druhou část této změny, 

Rada považuje za vhodnější objasnit, že důvodem právních ustanovení v čl. 16 odst. 1 

je zajištění včasného dialogu mezi fyzickou nebo právnickou osobou vyvíjející nový léčivý 

přípravek a Pediatrickým výborem.  
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17. V bodě odůvodnění 11 Rada v zásadě souhlasí se změnou 8, ale mírně ji přepracovala, 

přičemž poukázala na použití zproštění povinnosti a odkladů, aby byla zachována soudržnost 

s nařízením. 

 

18. Rada sdílí názor Evropského parlamentu, že výzkum pediatrického použití léčivých 

přípravků, které nejsou chráněny patentem nebo dodatkovým ochranným osvědčením, 

je důležitý, a z toho důvodu navrhuje nový článek 40 a nový bod odůvodnění 12, který 

obsahuje podstatu změny 9, ale s menší úpravou, aby byla zachována soudržnost s novým 

článkem, ke kterému se vztahuje. 

 

19. Změna 10 bodu odůvodnění 16 byla do společného postoje začleněna. 

 

20. Rada změnila bod odůvodnění 18 tak, aby odpovídal změnám článku 32. 

 

21. Evropský parlament ve změně 11 navrhl, aby byl změněn bod odůvodnění 22. Rada nemůže 

tuto změnu z důvodů uvedených v souvislosti s článkem 33 podpořit. 

 

22. Změna 12 navrhuje vložit do bodu odůvodnění 23 odkaz na „evropský pediatrický 

formulář“, jehož cílem je umožnit uvádět na trh v rámci celého Společenství pediatrické 

léčivé přípravky uváděné pouze na vnitrostátní trhy. Rada nemůže tuto změnu podpořit, 

protože neodpovídá žádným stávajícím ustanovením v návrhu ani žádným navrhovaným 

změnám stávajících ustanovení. 

 

23. Rada také nemůže podpořit změnu 13 bodu odůvodnění 24, protože příslušné orgány, 

které udělují registrace, monitorují splnění termínů a podmínek registrace i poregistračních 

závazků;  to není odpovědností Pediatrického výboru. 

 

24. Společný postoj obsahuje rovněž nový bod odůvodnění 25, který se vztahuje k novému 

článku 35. 

 

25. Rada nepodporuje změnu 14 bodu odůvodnění 26 z důvodů, jež jsou uvedeny v textu k níže 

uvedenému článku 36. 



 
15763/3/05 REV 3 ADD 1   az/JS/lk,mj 6 
 DG C I   CS 

 

26. Aby Rada vysvětlila určitá ustanovení článku 52 (změny týkající se nařízení o zavedení 

dodatkových ochranných osvědčení) vztahující se k systému odměn předjímanému 

v hlavě V, vložila nový bod odůvodnění 27. 

 

27. Pokud jde o bod odůvodnění 31, Rada se rozhodla zdůraznit, že by se mělo zamezit 

zbytečnému opakování studií, a do návrhu by se měla začlenit první část změny 15 týkající 

se evropského registru pediatrických klinických hodnocení, kterou navrhl Parlament. Druhá 

a třetí část této změny nebyla přijata, protože druhá část opakuje text, který už je v návrhu 

obsažen, a třetí část neodpovídá žádným stávajícím ustanovením ani navrhovaným změnám 

stávajících ustanovení. Na konec odstavce byla vložena doplňující věta, jež je odezvou na 

změnu článku 41, která stanoví, že by části databáze týkající se pediatrických klinických 

hodnocení měly být veřejně přístupné. 

 

28. Rada podporuje strukturu návrhu Komise a má tedy za to, že ustanovení o soupisu 

léčebných potřeb by mělo zůstat v hlavě VI (komunikace a koordinace). Proto nemůže 

podpořit změnu 16, která navrhuje, aby byl vypuštěn bod odůvodnění 32. 

 

29. Rada podporuje návrh ve změně 17, aby zdůraznila důležitost používání údajů rovněž ze 

třetích zemí, ale provedla menší zpřesňující přepracování této změny bodu odůvodnění 33. 

 

30. Rada zařadila nový bod odůvodnění 38, který vysvětluje, proč je navrhované nařízení 

v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality požadovanými v článku 5 Smlouvy. 
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Hlava I -Úvodní ustanovení 

 

31. Rada podobně jako Evropský parlament považuje za nutné ujasnit, že by pediatrická 

populace neměla být vystavována žádným zbytečným hodnocením, a proto začlenila první 

část změny 18 do článku 1. Rada však nemůže podpořit druhou část změny, protože nařízení 

se týká celé pediatrické populace bez výjimky. 

 

32. Rada považuje za vhodné přesunout definici registrace pro pediatrické použití do článku 2, 

který obsahuje i jiné definice. 

 

33. Rada sdílí postoj Evropského parlamentu, že je důležité, aby byl Pediatrický výbor zřízen 

do 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost, a proto začlenila změnu 20 spolu 

s přepracovanou verzí do prvního pododstavce čl. 3 odst. 1, aby zajistila, že se dodrží 

i ostatní lhůty uvedené v nařízení. Z právně-lingvistických důvodů byl mírně přepracován 

druhý pododstavec tohoto odstavce. 

 

34. Článek 4 návrhu se týká složení Pediatrického výboru. Rada se, podobně jako v případě 

Výboru pro humánní léčivé přípravky rozhodla ustanovit náhradníky členů a upřesnit postup 

jejich jmenování. 

 

V pododstavcích c) a d) čl. 4 odst. 1 Rada rovněž v zásadě přijala změnu 21 navrhovanou 

Evropským parlamentem, ale po přepracování. Rada přijala část změn týkající se konzultace 

s Evropským parlamentem. Vzhledem k ustanovení náhradníků se Rada domnívá, 

že k zastupování zájmů zdravotnických pracovníků a sdružení pacientů stačí šest členů. 

Rada se však domnívá, že by se mělo jasně stanovit, že tři členové by měli zastupovat 

zdravotnické pracovníky a tři členové by měli zastupovat sdružení pacientů. Seznam oborů 

zastupovaných ve výboru se týká výboru jako celku a měl by být tudíž zařazen do seznamu 

oborů uvedeného na konci odstavce. 
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35. Čl. 5 odst. 1 stanoví postup schvalování stanoviska v Pediatrickém výboru. Rada do tohoto 

článku v zásadě začlenila změnu 22. První část byla přijata po menším zpřesňujícím 

přepracování. Rada podporuje transparentnost, o níž se hovoří ve druhé části, ale domnívá 

se, že by toto ustanovení mělo být začleněno do článku 25, který se zabývá otázkami 

postupu včetně transparentnosti. 

 

Pokud jde o změnu 23 čl. 5 odst. 3, Rada nepovažuje za nutné stanovovat příslušné počty 

zástupců Komise nebo výkonného ředitele agentury, kteří by se mohli účastnit zasedání 

Pediatrického výboru. 

 

36. Rada se rozhodla vypustit článek 6 návrhu týkající se nezávislosti a nestrannosti členů 

Pediatrického výboru, protože podrobná ustanovení týkající se takovýchto požadavků jsou 

již uvedena v nařízení (ES) č. 726/2004, na něž se výslovně odvolává čl. 3 odst. 2. Z tohoto 

důvodu Rada nemůže podpořit změnu 24. 

 

37. Článek 6 společného postoje stanovuje úkoly Pediatrického výboru. Tady Rada podporuje 

cíl změny 25 k odst. 1 písm. g, ale poznamenává, že nařízení již stanovuje v článku 27 

bezplatné vědecké poradenství . Rovněž čl. 47 odst. 3 stanovuje, že posouzení provedená 

výborem budou bezplatná. Pokud by se tato změna měla do textu zařadit, bylo by z důvodu 

konzistence nutné výraz „bezplatná“ upřesnit, pokud jde o všechny další úkoly, jejichž 

seznam je uveden v čl. 6 odst. 1, a proto ji Rada nemůže podpořit. 

 

Rada v zásadě souhlasí s tím, aby změny 26 a 29 navrhované Evropským parlamentem, 

tvořily nový pododstavec i) čl. 6 odst. 1, který se týká zřízení soupisu potřebných 

pediatrických léčivých přípravků. Rada nicméně uvedla, že to vyžaduje změnu pododstavce 

e) čl. 6 odst. 1, aby se zamezilo zbytečnému opakování. 
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Rada podporuje zásadu, že by výbor měl poskytovat poradenství v oblasti informování 

o provádění klinických hodnocení u dětí (změna 27), a tudíž souhlasí s připojením nového 

pododstavce j) k čl. 6 odst. 1, ale nepovažuje za vhodné, aby Pediatrický výbor šířil 

informace o své roli.  

 

Dále Rada k čl. 6 odst.1 připojila nový pododstavec k) týkající se výběru symbolu 

pro pediatrická léčiva (viz článek 32). 

 

Nakonec Rada začlenila do čl. 6 odst. 2 po menším zpřesňujícím přepracování změnu 28 

týkající se dostupných stanovisek třetích zemí. 

 

 

Hlava II - Registrační požadavky 

 

38. Článek 7 se zabývá obecnými registračními požadavky. Rada se domnívá, že změna 30, 

která otevírá možnost poskytování informací o probíhajících pediatrických studiích, není 

potřebná. Návrh Komise nevyžaduje, aby v době podávání žádosti o registraci byly 

dokončeny veškeré pediatrické studie. Ustanovení o „odkladu“ umožňuje odložit zahájení 

pediatrických klinických studií, aby se zajistilo, že studie budou prováděny pouze v případě, 

že je jejich provádění bezpečné a etické. Návrh Komise rovněž stanovuje, aby rozhodnutí 

o odkladu obsahovalo časový harmonogram dokončení studií. Rada s návrhem Komise 

v tomto směru souhlasí. 

 

39. Článek 8 se rovněž zabývá obecnými registračními požadavky. Tento článek byl mírně 

přepracován, aby se ujasnilo pole jeho působnosti.  

 

Rada v zásadě souhlasí s podstatou změny 31 článku 8, ale považuje tuto změnu 

za nadbytečnou. Článek 27 již odkazuje na použití nařízení (ES) č. 726/2004 a směrnice 

2001/83/ES včetně jejich prováděcích opatření, jako jsou pozměněná nařízení, zejména 

nařízení Komise (ES) č. 1085/2003, na něž se změna odvolává.  
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Rada se rovněž domnívá, že změna 32 není nutná, protože čl. 28 odst. 1 navrhovaného 

nařízení už otevírá centralizovaný postup pro žádosti o registraci, které zahrnují jednu či 

více pediatrických indikací vybraných na základě studií provedených v souladu se 

schváleným plánem pediatrického výzkumu. Článek 29 navíc stanoví, že žádosti uvedené 

v článku 8, které se týkají přípravků registrovaných postupem vzájemného uznávání, mohou 

obdržet stanovisko Výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské agentury pro léčivé 

přípravky. To bude postupně základem rozhodnutí Komise, které bude pro členské státy 

závazné. 

 

40. Ustanovení článku 10 týkající se kontroly souladu s plánem pediatrického výzkumu byla 

upravena tak, aby upřesnila odpovědnosti různých aktérů. 

 

41. Rada souhlasí se změnou 33, která uvádí, že by Pediatrický výbor měl jmenovat zpravodaje 

v rámci přípravy rozhodnutí o zproštění týkajících se určitých přípravků (čl. 13 odst. 2 první 

pododstavec). 

 

Rada rovněž v zásadě souhlasí se změnou 34 čl. 13 odst. 3. Odkaz na informování žadatele 

však byl přesunut do článku 25, aby se zlepšila soudržnost textu. Lhůta se změnila na „deset 

dní“, protože v právních předpisech Společenství týkajících se léčivých přípravků není 

zvykem používat výraz „pracovních dní“. 

 

42. V čl. 14 odst. 1 Rada souhlasí se změnou 35 o aktualizování a zveřejnění seznamu zproštění 

povinnosti. 
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43. Článek 16 stanoví ustanovení týkající se časového harmonogramu předložení plánu 

pediatrického výzkumu. Evropský parlament navrhl tři změny (36, 37 a 38) tohoto článku. 

Rada je nemůže podpořit z těchto důvodů: 

 

Rada souhlasí s návrhem Komise, který stanoví, že agentura má připravit souhrnnou zprávu. 

To je v souladu se způsobem fungování Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná 

onemocnění. Deset dní není pro agenturu dostatečná lhůta na přípravu souhrnné zprávy. 

 

Cílem zasazení plánu pediatrického výzkumu do právního rámce týkajícího se humánních 

léčivých přípravků je zajistit, aby se vývoj léčiv pro děti stal nedílnou součástí obecného 

vývojového programu pro léčivé přípravky. Rada souhlasí, že je tudíž vhodné stanovit lhůtu 

pro předložení plánu pediatrického výzkumu, aby se zajistil včasný dialog mezi zadavatelem 

a Pediatrickým výborem o tom, zda jsou požadovány studie, a v případě, že požadovány 

jsou, jakého mají být druhu a jaký je jejich časový harmonogram ve srovnání se studiemi 

u dospělých. 

 

Lhůta stanovená v čl. 16 odst. 1 navrhovaného nařízení je lhůta pro předložení návrhu plánu, 

nikoli lhůta pro zahájení studií. Plán navíc může obsahovat žádost o odklad zahájení nebo 

dokončení studií. 

 

Návrh Komise stanoví mechanismus úpravy plánu pediatrického výzkumu. To zajistí během 

vývoje přípravku neustálý dialog mezi žadatelem a Pediatrickým výborem. 

 

Rada se domnívá, že by navrhovaná změna vedla v rané fázi vývoje přípravku k malému 

nebo popřípadě žádnému zkoumání používání přípravku u dětí. To by bránilo inovacím 

v pediatrické léčbě a mělo negativní důsledky pro veřejné zdraví. 
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44. Do čl. 17 odst. 1 o manipulaci s návrhem plánu pediatrického výzkumu Rada začlenila změnu 

39, přičemž učinila drobný zpřesňující dodatek a rovněž objasnila oblast působnosti. 

 

45. Článek 22 se týká úpravy plánu pediatrického výzkumu. Zde Rada souhlasí s první a druhou 

částí změny 40. Poslední část nebyla přijata vzhledem k tomu, že návrh stanoví, že žadatel 

musí žádat o změny schváleného plánu. Tato žádost je upraveným plánem, a není tudíž 

nutné, aby stanovisko týkající se upraveného plánu obsahovalo lhůtu pro předložení 

upraveného plánu. 

 

46. Ustanovení článku 23 týkající se souladu s plány pediatrického výzkumu byla upravena tak, 

aby upřesnila odpovědnosti různých aktérů. 

 

47. Rada vložila do článku 25 řadu změn, aby objasnila postup a podpořila transparentnost. 

Druhá část změny 22 Evropského parlamentu (viz článek 5) byla po menším přepracování 

do textu zařazena, stejně tak jako změna 42 k čl. 25 odst. 5. Rada má za to, že lhůta deseti 

dnů by měla poskytovat agentuře dostatek času k přijetí rozhodnutí. Rada však není 

s to podpořit změnu 41 vzhledem k tomu, že podrobná pravidla interakce mezi zpravodaji 

a žadateli by měla být uvedena v jednacím řádu Pediatrického výboru. 

 

Hlava III - Registrační postupy 

 

48. Článek 28 se týká registračních postupů spadajících do oblasti působnosti článků 7 a 8. 

První a druhá část změny 43 jsou v zásadě přijaty v druhém pododstavci čl. 28 odst. 1, 

ale Rada navrhuje menší přepracování. Třetí část přijata nebyla, protože na úrovni 

Společenství existují podrobné vědecké pokyny týkající se předkládání informací 

o schválených a neschválených indikacích a kontraindikacích. Cílů této změny je dosaženo 

prostřednictvím používání těchto pokynů, které bývají za účelem zohlednění technického 

postupu pravidelně aktualizovány. V reakci na obavy o dvojích odměnách Rada rovněž 

začlenila úpravy odstavce 3, jež byly podobné těm, které navrhl Evropský parlament 

ve změně 52 (viz článek 36 níže). 
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49. Definice registrace pro pediatrické použití byla přesunuta z článku 30 do článku 2 z důvodů 

srozumitelnosti. 

 

50. Článek 32 se týká identifikace léčivých přípravků pro pediatrické použití. Zde Rada 

začlenila řadu úprav, především aby objasnila, že veškeré léčivé přípravky, kterým 

je udělena registrace pro pediatrickou indikaci, by měly na svém obalu obsahovat specifický 

symbol, a rovněž aby se ujasnil postup při výběru tohoto symbolu. 

 

Evropský parlament navrhl dvě změny k tomuto článku. Rada v zásadě souhlasí s první částí 

změny 44, ale s navrhovaným přepracováním. Druhá část nemůže být přijata, neboť Rada 

má za to, že je lepší využít dostupné odborné znalosti a přijmout symbol s co nejmenším 

zpožděním. Rada proto souhlasí, aby Komise přijala symbol vycházející z doporučení 

Pediatrického výboru.  

 

Rada v zásadě přijímá změnu 45, a proto do článku 32 zařadila nový pododstavec. Rada 

má však za to, že by bylo pro pacienta i pečovatele matoucí, pokud by některý z přípravků 

registrovaných pro pediatrické použití byl na obalu označen symbolem Společenství 

a ostatní přípravky nikoliv. Symbol by se proto měl vztahovat na všechny léčivé přípravky 

pro pediatrické použití. Význam tohoto symbolu by měl být navíc vysvětlen v informačním 

letáku pro pacienta a měla by být zavedena lhůta pro použití tohoto symbolu. 
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Hlava IV - Poregistrační požadavky 

 

51. Článek 33 se týká lhůty pro uvedení na trh přípravků registrovaných pro pediatrickou 

indikaci. Druhá část změny 46 byla po menším přepracování začleněna do článku 33. 

Rada má za to, že by tento registr měla koordinovat Evropská agentura pro léčivé přípravky. 

Z důvodu zachování flexibility nebude uveden odkaz na příslušné orgány, aby bylo pro tento 

registr možné využít stávajících databází. Rada nepřijímá první část; má totiž za to, že není 

vhodné začlenit ustanovení, které nezakládá zákonnou povinnost. Rada podporuje znění 

návrhu Komise, které jasně stanoví, že zákonnou povinností je uvedení na trh do dvou let. 

Rada dále nesouhlasí s třetí částí změny (která odpovídá změně 11). Stávající právní 

předpisy ES v oblasti léčiv jasně stanoví lhůty pro udělení registrace a pro vnitrostátní 

rozhodnutí týkající se stanovení cen a úhrady léčivých přípravků. Rada má za to, že proto 

není vhodné udělit výjimky pro použití tohoto ustanovení v případech, kdy nejsou příslušné 

orgány s to tyto lhůty dodržet. 

 

52. Čl. 34 odst. 2 se týká systémů řízení rizik, má-li příslušný orgán důvod k obavám. Evropský 

parlament ve změně 47 navrhuje, aby byl tento systém povinný. Rada připomíná, 

že nedávno došlo ke změně právních předpisů ES v oblasti léčiv a nyní obsahují přísnější 

a nová opatření o farmakovigilanci, včetně systémů řízení rizik. Navrhované nařízení 

obsahuje ustanovení, na základě kterého může příslušný orgán vyžadovat zavedení systému 

řízení rizik, kdykoli je důvod k obavám. Rada nepokládá za vhodné učinit toto ustanovení 

povinným, neboť v některých případech by tento požadavek zvýšil zbytečnou 

administrativní zátěž a mohl by bránit v přístupu k vhodným léčivům. 
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Ačkoliv Rada podporuje cíl změn 48, 49 a 83, které zavádějí nová ustanovení v oblasti 

farmakovigilance, tyto změny nejsou pokládány za nutné; vzhledem k tomu, že ustanovení 

týkající se informací o otázkách farmakovigilance již existují v právních předpisech ES 

upravujících oblast léčiv a vztahují se na všechny léčivé přípravky registrované 

ve Společenství (čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 726/2004 a čl. 104 odst. 9 směrnice 

2001/83/ES). 

 

53. Rada rozhodla o zařazení nového článku 35, aby se zajistilo, že přípravky s pediatrickou 

indikací, u kterých držitel registrace využil odměn podle tohoto nařízení, zůstanou na trhu. 

Tento nový článek se velmi podobá změně 50 Evropského parlamentu, s menším 

přepracováním. Rada podporuje zásadu obsaženou v této změně, ale má za to, že je nutný 

odpovídající bod odůvodnění, a provedla menší přepracování, aby ujasnila oblast působnosti 

a rovněž skutečnost, že zájem pokračovat v uvádění přípravku na trh by mohla projevit 

jakákoliv třetí strana. Rada má rovněž za to, že by měla existovat lhůta pro informování 

agentury o úmyslu zastavit uvedení přípravku na trh.  

 

Hlava V - Odměny a pobídky 

 

54. Článek 36 se týká požadavků, které musí být splněny, aby došlo k prodloužení dodatkového 

ochranného osvědčení o šest měsíců. 

 

Cílem navrhovaného nařízení je zajistit, aby byla dětem dostupná bezpečná a účinná 

registrovaná léčiva. Jedním z kritérií pro udělení prodloužení doby uvedené v dodatkovém 

ochranném osvědčení by proto měla být skutečnost, že přípravek musí být registrován 

ve všech členských státech. Stejná zásada se vztahuje na udělení výhradních práv na trhu 

stanovené v nařízení o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění. Rada nemůže z tohoto 

důvodu souhlasit se změnou 51. Navíc navrhované nařízení požaduje, aby informace 

z dokončeného plánu pediatrického výzkumu byly začleněny do souhrnu údajů o přípravku 

ještě před udělením prodloužení dodatkového ochranného osvědčení. Registrační postupy 

tedy musí být dokončeny předtím, než bude moci být dodatkové ochranné osvědčení 

prodlouženo. Ze stejných důvodů byla rovněž zamítnuta související změna 14 týkající 

se bodu odůvodnění (26).  
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Čl. 36 odst. 4 stanoví, které přípravky mají nárok na šestiměsíční prodloužení dodatkového 

ochranného osvědčení. Tím byla v zásadě přijata druhá část změny 52. Rada podporuje 

zásadu zamezení dvojích odměn získaných na stejný výzkum v následující specifické 

situaci. Nový čl. 10 odst. 1 směrnice 2001/83/ES, ve znění směrnice 2004/27/ES stanoví, 

že lhůta pro ochranu trhu se prodlouží o jeden rok, jestliže držitel rozhodnutí o registraci 

získá registraci pro novou léčebnou indikaci, která je považována za významný klinický 

přínos ve srovnání se stávajícími léčebnými postupy. V případě nové pediatrické indikace 

by tento dodatečný rok ochrany trhu neměl být udělen spolu se šestiměsíčním prodloužením, 

které je založeno na stejném výzkumu. Aby se zamezilo této kumulaci odměn, Rada 

začlenila do článku 36 nový odstavec.  

 

Rada nemůže souhlasit s první částí změny, která se týká patentů. Základní patent (chránící 

molekulu) se vztahuje na všechna léčebná použití této látky, a tudíž pokrývá rovněž 

jakékoliv pediatrické léčebné použití. Specifický pediatrický patent existuje pouze v případě 

takzvaného „patentu použití“. Návrh Komise základní patent prodlužuje; za těchto okolností 

by bylo obtížné provést „nekumulativní“ zkoušku uvedenou v první části změny a bylo by 

to proti cíli, jímž je podněcování inovace a výzkumu. Nicméně v souladu s podstatou této 

změny má Rada za to, že existuje potřeba pro vyjasnění skutečnosti, že odměny a pobídky, 

které vyplývaly z dokončení schváleného plánu pediatrického výzkumu, by měly být 

k dispozici pouze v případě, že důležitý výzkum se dokončí po vstupu tohoto nařízení 

v platnost. Změny byly tedy začleněny do čl. 28 odst. 3 a čl. 45 odst. 3. 

 

Změna 53 navrhuje zavést nový odstavec, který uvádí, že prodloužení by mělo být pro každý 

léčivý přípravek povoleno pouze jednou. Rada nepokládá tuto změnu za nutnou, neboť toto 

ustanovení je již obsaženo v čl. 52 sedmé odrážce, kterou se mění článek 13 nařízení (EHS) 

č. 1768/92 (nařízení o zavedení dodatkových ochranných osvědčení). 
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55. Rada není s to podpořit změnu 54 navrženou k článku 37, neboť léčivé přípravky pro vzácná 

onemocnění podléhají stejným postupům registrace jako jiné léčivé přípravky. Stávající 

právní předpisy ES v oblasti léčiv již obsahují ustanovení, která v případě potřeby umožňují 

dřívější registraci léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, například ustanovení 

o zrychleném posouzení či podmínečné registraci uvedená v nařízení (ES) č. 726/2004 

(článek 14). 

 

56. Čl. 39 odst. 3 se týká podrobného seznamu poskytnutého Společenstvím a členskými státy 

za účelem podpory výzkumu, vývoje a dostupnosti léčivých přípravků pro pediatrické 

použití. Ve změně 55 navrhuje Evropský parlament, aby byl tento seznam zpřístupněn 

veřejnosti. Rada s tím souhlasí a tuto změnu po menším zpřesňujícím přepracování do textu 

začlenila. 

 

57. Obdobně jako Evropský parlament i Rada rozhodně podporuje vložení konkrétního odkazu 

na financování studií týkajících se pediatrického použití nepatentovaných léčivých přípravků 

ve formě nového článku 40, ale navrhuje přepracování v porovnání se změnami 56, 63 a 64. 

Rada má za to, že konkrétní název programu by v nařízení neměl být uveden. Rovněž 

financování by mělo být poskytnuto prostřednictvím rámcových programů Společenství 

nebo jakýchkoliv dalších iniciativ Společenství v oblasti financování výzkumu. Rada má 

dále za to, že odkaz na studijní program by měl být začleněn pouze v článku 40 a nikoliv 

v článku 48. 

 

Hlava VI - Komunikace a koordinace 

 

58. Čl. 41 odst. 1 se týká evropské databáze klinických hodnocení. Obdobně jako Evropský 

parlament i Rada podporuje zavedení transparentnosti do databáze klinických hodnocení, 

ale souhlasí s tím, že je potřeba objasnit, co má být zahrnuto a jakým způsobem budou 

podrobné údaje do databáze vloženy. Změna 57 byla tudíž po menším přepracování zahrnuta 

do odstavce 1 a do nového odstavce 2 stejně, jako změna 58 týkající se pokynů. 
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59. Rada zavedla v článku 42 lhůty pro shromažďování stávajících údajů o použití léčivých 

přípravků u pediatrické populace. 

 

60. Článek 43 se týká soupisu pediatrických potřeb. Rada souhlasí s podstatou změn znění 

uvedenou v první a v druhé části nového článku 2b, které Evropský parlament navrhl 

ve změně 19, přičemž přepracovala čl. 43 odst. 2 a čl. 43 odst. 3. Lhůta byla prodloužena 

o tři roky, aby se zajistil dostatek času k dokončení všech etap související práce. Rada 

nemůže souhlasit se změnami textu uvedenými v dalších nových článcích změny 19, neboť 

představují duplikaci činností nebo jsou neúplné. Rada nepodporuje návrh změnit strukturu 

nařízení, neboť má za to, že struktura návrhu Komise je soudržnější.  

 

61. Článek 45 se týká pediatrických studií dokončených před vstupem v platnost nařízení 

o pediatrických léčivých přípravcích. Rada ujasnila pole působnosti tohoto článku. 

Zde a v článku 46 byl změněn text tak, aby bylo jasné, že příslušný orgán může sám uvážit, 

zda změnit registraci či nikoliv. Je třeba vzít na vědomí, že příslušný orgán při rozhodování 

o dalším postupu podléhá ustanovením o farmakovigilanci obsaženým v právních 

předpisech Společenství. Rada souhlasí s podstatou změn 62 a 69, ale má za to, že obě 

změny by měly být zařazeny do čl. 45 odst. 2 a nikoliv do článku 56. V reakci na části 

změny 52 Rada rozhodla pozměnit čl. 45 odst. 3 (viz výše uvedený článek 36). 

 

 

Hlava VII - Obecná a závěrečná ustanovení 

 

62. Článek 48 se týká příspěvků Společenství na Evropskou agenturu pro léčivé přípravky. 

Rada v zásadě souhlasí se změnou 63. První část byla po drobném přepracování začleněna 

do článku 48. U druhé části má Rada za to, že odkaz na studijní program by měl být 

začleněn pouze do článku 40 a nikoliv do článku 48. 
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63. Článek 49 se týká sankcí za porušení tohoto nařízení. Rada podporuje podstatu změny 66 

a tuto změnu po menším přepracování do článku začlenila. Rada má za to, že harmonizace 

vnitrostátních opatření navržená ve změně 65 by vyžadovala přijetí právních předpisů 

Společenství za tímto účelem, a proto nemůže tuto změnu podpořit. 

 

64. Článek 50 společného postoje se týká zpráv, které mají být připraveny Evropskou komisí. 

Rada podrobně projednávala nezbytnou analýzu dopadu systému odměn. V zásadě souhlasí 

se změnou 67 a zařadila ji po menším přepracování do čl. 50 odst. 3. Rada plně podporuje 

ustanovení, aby Komise prováděla podrobné analýzy hospodářského dopadu vyplývajícího 

z použití tohoto nařízení. Rada by se však ráda ujistila, že existuje dostatek dostupných 

údajů k provedení rozsáhlých analýz. Vzhledem k tomu, že po šesti letech tomu tak ještě 

nemusí být, analýza hospodářského dopadu by mohla být provedena později, ale do deseti 

let. Dále Rada rozhodla, že by měla existovat analýza předpokládaných důsledků pro veřejné 

zdraví.  

 

65. Rada se rozhodla vypustit článek 50 návrhu, neboť má za to, že ustanovení článku 6 

společného postoje jsou dostatečným základem pro jednací řád Pediatrického výboru, 

o kterém by se mělo rozhodovat v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA), 

aby byla zajištěna flexibilita. 

 

66. Článek 51 o postupu projednání ve výborech byl upraven, aby odpovídal standardnímu 

znění. 

 

67. Článek 52 obsahuje nezbytné změny nařízení (EHS) 1768/92 „nařízení o zavedení 

dodatkových ochranných osvědčení“. Zejména byl do článku 7 nařízení (EHS) 1768/92 

vložen nový odstavec 4, který uvádí, že žádost o prodloužení dodatkových ochranných 

osvědčení se podává nejpozději dva roky před uplynutím platnosti dodatkového ochranného 

osvědčení. Rada má za to, že dvouletá lhůta uvedená v návrhu je nezbytná k zajištění 

transparentnosti konkurence v oblasti generik. Rada nemůže proto podpořit změnu 68, 

která zkracuje tuto lhůtu na šest měsíců. 
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 Po podrobném „technickém“ přezkoumání navrhovaných změn nařízení o zavedení 

dodatkových ochranných opatření se Rada rozhodla změnit některá ustanovení návrhu 

a rovněž navrhla některé nové změny tohoto nařízení.  

 

68. Rada vložila nový článek 53, aby do směrnice 2001/20/ES začlenila změnu, která má za cíl 

zveřejnění části informací o pediatrických klinických hodnoceních vložených do evropské 

databáze o klinických hodnoceních. 

 

69. Článek 57 se týká vstupu ustanovení navrhovaného nařízení v platnost. Vzhledem k tomu, 

že v současných právních předpisech neexistuje právní základ ani dostatečné zmocnění 

stávajícího výboru ke schválení plánů pediatrického výzkumu před vstupem tohoto nařízení 

v platnost, žádosti předložené před tímto datem nemohou obsahovat závěry studií, které jsou 

součástí schváleného plánu pediatrického výzkumu. Rada proto nemůže změnu 70 podpořit. 

To nicméně neznamená, že by se výzkum nemohl provádět před vstupem nařízení 

v platnost. V souladu s čl. 45 odst. 2 (změna 62) budou stávající studie a studie probíhající 

v okamžiku vstupu nařízení v platnost způsobilé k zařazení do plánu pediatrického 

výzkumu, jakmile bude nařízení přijato. 

 

Rada má rovněž za to, že navrhované časové omezení ve změně 71 neposkytne dostatek 

času k nezbytným krokům, které musí být předem přijaty, např. vytvoření Pediatrického 

výboru nebo schválení plánů pediatrického výzkumu, a proto Rada nemůže tuto změnu 

podpořit . 
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IV. ZÁVĚR 

 

70. Rada začlenila do společného postoje značný počet změn Evropského parlamentu, 

což plně odpovídá cílům návrhu Komise.  

 

Hlavním cílem společného postoje Rady jsou zvláštní zdravotní potřeby dětí a snaží 

se zachovat rovnováhu mezi různými zájmy. Komise potvrdila celkovou vyváženost 

společného postoje Rady a uvítala politickou dohodu, které bylo dosaženo na zasedání 

Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 

dne 9. prosince 2005. 

 

______________________ 

 





 
6603/06 ADD 1  jfi/GR/ij,kz 1 
 JUR   CS 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 27. února 2006 
(OR. fr,pl) 

 
Interinstitucionální spis: 

2004/0217 (COD) 
 

 

6603/06 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 167 
ECO 25 
SAN 37 

 
DODATEK K POZNÁMCE K BODU „I/A“ 
Odesílatel: Generální sekretariát Rady 
Příjemce: COREPER/RADA 
Č. návrhu 
Komise: 

13880/04 ECO 168 SAN 157 CODEC 1166 
14487/05 ECO 138 SAN 175 CODEC 1019 

Předmět: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro 
pediatrické použití a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/83/ES
a nařízení (ES) č. 726/2004 
[první čtení] 
- Přijetí (sp + o) 
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- Prohlášení 

 
 

PROHLÁŠENÍ RADY  

 
Rada prohlašuje, že finanční prostředky uvedené v článku 40 musí být v souladu s finančním 
výhledem platným pro období začínající v roce 2007. 
 

 
 

PROHLÁŠENÍ NĚMECKÉ DELEGACE 

 

Vedle prohlášení Rady k otázce financování Německo uvádí, že financování uvedené v článku 40 
musí být rovněž v souladu s předpisy Společenství týkajícími se financování výzkumu. 
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SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ LOTYŠSKÉ A BELGICKÉ DELEGACE 

 
Lotyšsko a Belgie vítají pracovní návrh, jehož cílem je posílit vývoj vysoce kvalitních léčivých 
přípravků pro použití u dětí. Lotyšsko a Belgie souhlasí s tím, že k dosažení tohoto cíle je rovněž 
nezbytný systém odměn a pobídek. 
 
Současně se však Lotyšsko a Belgie domnívají, že odměny a pobídky by měly být úměrné 
nákladům vynaloženým výrobci a měly by mít co nejmenší možný dopad na státní rozpočet a 
pacienty. Lotyšsko a Belgie se především obávají toho, že ustanovení článků 36 až 38 uvedeného 
nařízení to nezajistí a mohlo by vést k neodůvodněnému nárůstu cen léčivých přípravků, což by 
vedlo ke snížení dostupnosti nových vysoce kvalitních léčivých přípravků pro děti. 
 
Lotyšsko a Belgie vítají začlenění čl. 50 odst. 4 do nařízení a očekávají vyhodnocení výsledků 
používání článků 36 až 38 do šesti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
 

PROHLÁŠENÍ POLSKÉ DELEGACE 
 
Polsko podporuje obecný cíl nařízení, kterým je rozvoj výzkumu v oblasti léčivých přípravků pro 
děti, a zastává názor, že by mělo být vyvinuto veškeré úsilí, aby pediatrická populace měla k 
dispozici léčivé přípravky, které jsou prokazatelně bezpečné a účinné. Podle našeho názoru je 
zejména důležité zajistit plnou dostupnost pediatrických léčivých přípravků pro děti, včetně těch, 
které jsou hrazeny systémy národní zdravotní péče, a to co nejdříve. 
 
S ohledem na výše uvedené je Polsko toho názoru, že prodloužení ochranných lhůt u původních 
výrobků, jak bylo navrženo v článcích 36, 37 a 38, je nepřijatelným řešením, protože oddaluje 
uvádění levnějších generických výrobků na trh, čímž omezuje přístup pacientů k farmakoterapii 
a zvyšuje výdaje na zdravotní péči v národních rozpočtech. Domníváme se, že to je v rozporu s 
prvořadým cílem tohoto nařízení, kterým je poskytnout dětem v Evropě účinné a bezpečné léčivé 
přípravky. Polsko proto hlasuje proti přijetí společného postoje týkajícího se návrhu nařízení. 
 
Polsko očekává přezkoumání systému odměn a pobídek podle článků 36, 37 a 38. Předpokládáme, 
že do šesti let od vstupu tohoto nařízení v platnost bude provedena komplexní analýza fungování 
tohoto systému. Uvítáme jakékoli změny, které zaručí přiměřenost systému odměn a pobídek a 
které přispějí k tomu, že bude brán větší ohled na náklady na ošetření hrazené pacienty a ze státních 
rozpočtů . 
 
 

________________________ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 13.3.2006 
KOM(2006) 118 v konečném znění 

2004/0217 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití 
a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a 

nařízení (ES) č. 726/2004 
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2004/0217 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití 
a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a 

nařízení (ES) č. 726/2004 
 
 

(Text s významem pro EHP) 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Radě a Evropskému parlamentu - KOM(2004) 
599 v konečném znění – 2004/0217 (COD) 

22. října 2004

Datum stanoviska Hospodářského a sociálního výboru 11. května 2005

Datum stanoviska Evropského parlamentu – první čtení 7. září 2005

Datum předání změněného návrhu KOM(2005)577 10. listopadu 2005

Datum přijetí společného postoje Rady 10 března 2006

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 
Původní návrh měl řešit současný stav v Evropě, kdy více než padesát procent léčivých 
přípravků pro děti nebylo vyzkoušeno a není registrováno pro použití dětmi. Zdraví a tudíž i 
kvalita života dětí v Evropě může v důsledku nedostatku zkoušek a registrací léčivých 
přípravků utrpět. Celkovým cílem politiky bylo zlepšit v Evropě zdraví dětí, a to podporou 
výzkumu, rozvoje a registrace léčivých přípravků pro děti. Obecnými cíly bylo:  

(1) zintenzívnit vývoj léčivých přípravků pro děti; 

(2) zajistit, aby probíhající výzkum léčivých přípravků pro děti byl vysoce kvalitní; 

(3) zajistit, aby léčivé přípravky pro děti byly řádně registrovány pro použití dětmi; 

(4) zlepšit informace dostupné o použití léčivých přípravků pro děti a;  
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(5) dosáhnout cílů, aniž by děti byly podrobovány zbytečnému klinickému hodnocení, a 
v plném souladu s právními předpisy Společenství týkajícími se klinického hodnocení 
(směrnice 2001/20/ES1).  

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3.1. Celkové připomínky ke společnému postoji 

Rada přijala společný postoj kvalifikovanou většinou. 

Společný postoj je do velké míry v souladu se změněným návrhem Komise. Do 
změněného návrhu navíc zavádí malý počet změn, který text zlepšují, přičemž jsou 
zachovány původní cíle Komise. Řada těchto změn zlepšuje uspořádání textu, 
nemění však smysl či praktické uplatnění nařízení. 

Klíčové změny navržené Evropským parlamentem při prvním čtení, např. 
transparentnost Pediatrického výboru a členství v něm, transparentnost klinického 
hodnocení dětí, ustanovení pro případ zastavení léčivého přípravku, financování 
studií, označování léčivých přípravků, jasnější harmonogramy postupů, lhůty pro 
provedení nařízení, zamezení dvojitým odměnám a ujasnění okolností, za nichž lze 
odměny poskytovat, a změna týkající se revize pediatrického nařízení tvoří součást 
společného postoje, občas ve spojení s úpravou některých formulací, aby se zajistila 
právní soudržnost znění a technická funkčnost zavedených opatření a postupů. 

3.2. Změny Evropského parlamentu, které byly zcela, zčásti či v zásadě začleněny do 
změněného návrhu a zcela, zčásti či v zásadě zapracovány do společného postoje 

Do společného postoje byly zahrnuty následující pozměňovací návrhy, v některých 
případech s úpravami:  

1 o vhodných lékových formách a způsobech podávání, 2 o cílech nařízení, 4 
o volném pohybu bezpečných léčivých přípravků, 5 o rozsahu zkoušek u pediatrické 
populace, 6 (1. a 3. část) o počtu členů Pediatrického výboru a potřebě zajistit přínos 
studií u dětí, 7 o načasování zkoušek u pediatrické populace, 8 o načasování studií u 
dětí, 9, 56, 63 (2. část) a 64 o výzkumu v oblasti léčivých přípravků pro děti, 10 
o úloze Pediatrického výboru při kontrole shody a při posuzování bezpečnosti, 
kvality a účinnosti léčivého přípravku, 15 (1. část) o použití údajů databáze 
klinických hodnocení pro účely zamezení nepotřebným studiím, 17 o zohlednění 
mezinárodních dat, 18 (1. část) o zbytečných hodnoceních, 19 (část) o seznamu 
léčebných potřeb dětí, 20 o načasování zřízení Pediatrického výboru, 21 o složení 
Pediatrického výboru a stanovení konzultace s Evropským parlamentem, 22 
o stanoviscích Pediatrického výboru a jejich zveřejňování, 26 a 29 o úkolech 
Pediatrického výboru, 27 o úloze Pediatrického výboru v komunikaci, 28 
o posouzení prováděném ve třetích zemích, 31 o rozdílech, 33 a 39 o zpravodajích 
pediatrického výboru, 34 o lhůtě, ve které je žadatel informován, 35 o seznamu 
prominutí, 40 (kromě poslední části) o změnách plánu pediatrického výzkumu, 42 
o rozhodnutích agentury, 43 (1. a 2. část) o informacích o přípravku, 44 (1. část) 
o evropském logu, 45 o tom, které léčivé přípravky by měly být evropským logem 

                                                 
1 Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34. 
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označeny, 46 (2. část) o seznamu lhůt pro uvedení léčivých přípravků na trh, 50 
o stažení přípravků, 52 (část) o neakumulaci odměn, 55 o přístupu veřejnosti 
k seznamu, 57 o přístupu veřejnosti k podrobným údajům o hodnocení v evropské 
databázi, 58 o pokynech týkajících se databáze klinických hodnocení, 62 a 69 o typu 
studií, které má Pediatrický výbor zvážit, 66 o zveřejnění jmen těch, kteří poruší 
nařízení, 67 o revizi fungování nařízení a systému odměn a pobídek. Komise si je 
vědoma rozdílu mezi společným postojem a změněným návrhem, pokud jde 
o načasování a povahu revize. Komise sice může společný postoj v tomto ohledu 
podpořit, ale upřednostňuje, aby změněný návrh kladl důraz na revizi po šesti letech. 

3.3. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu nezačleněné do změněného 
návrhu a nezapracované do společného postoje 

Do pozměněného návrhu nebyly začleněny a do společného postoje nebyly 
zapracovány následující pozměňovací návrhy: 

3 a 16 o změně pořadí bodů odůvodnění, 6 (2. část), 11 a 46 (1. a 3. část) o lhůtě pro 
uvedení na trh stávajícího léčivého přípravku, který byl nově registrován pro použití 
u dětí, 12 o bodu odůvodnění o evropském pediatrickém formuláři pro sběr údajů 
o léčivých přípravcích, 13 o bodu odůvodnění týkajícím se odpovědnosti 
Pediatrického výboru za řízení rizik, 14 a 51 o zrušení požadavku, aby byl léčivý 
přípravek registrován ve všech členských státech, 15 (2. a 3. část) o vnitrostátních 
databázích klinických hodnocení, 18 (2. část) o vzácných vrozených poruchách, 19 
o změně pořadí článků a o přepracování (jiných než týkajících se seznamu léčebných 
potřeb dětí), 23 o počtu zástupců Komise a výkonného ředitele agentury, 24 
o zájmech farmaceutického průmyslu, 25 o bezplatnosti vědecké pomoci, 30 
o probíhajících pediatrických studiích, 32 o rozsahu požadavků, 36, 37 a 38 
o předložení plánů pediatrického výzkumu, 40 (závěrečná část) o lhůtě pro 
předložení změněných plánů pediatrického výzkumu, 41 o podrobných pravidlech 
interakce s Pediatrickým výborem, 43 (3. část) o pediatrických informacích 
obsažených v informacích o přípravku, 44 (2. část) o evropském výběrovém řízení 
s cílem navrhnout logo, jimž by se označovaly léčivé přípravky pro děti, 47, 48, 49 
a 83 o farmakovigilanci, 52 (část) o odepření prodloužení dodatkového ochranného 
osvědčení pro přípravky, kterým byla udělen patent pro stejné pediatrické použití 
v EU, 53 o počtu prodloužení dodatkového ochranného osvědčení, 54 
o zjednodušeném postupu registrace léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, 65 
o harmonizaci vnitrostátních opatření týkajících se pokut, 68 o lhůtě pro předložení 
žádosti o prodloužení dodatkového ochranného osvědčení, 70 o přechodných 
opatřeních týkajících se plánů pediatrického výzkumu, 71 o datu zavedení 
požadavků. 

3.4. Jiné změny zavedené společným postojem Rady ve srovnání se změněným 
návrhem 

5. bod odůvodnění změněného návrh byl upraven odstraněním výslovného odkazu na 
článek 95 Smlouvy. Komise může toto odstranění přijmout, mělo by se však uvést, 
že právním základem pro pediatrické nařízení je článek 95 Smlouvy. 

Do společného postoje byl v souladu s interinstitucionálně schváleným zněním 
přidán nový 38. bod odůvodnění. Komise toto doplnění podporuje. 
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Článek 2 změněného návrhu byl ve společném postoji upraven, aby obsahoval 
definici registrace pro pediatrické použití. Tato definice byla přesunuta z článku 31 
změněného návrhu (ve společném postoji přečíslován na článek 30).  

Článek 4 změněného návrhu byl ve společném postoji upraven, aby upřesňoval, že 
všichni členové Pediatrického výboru budou mít náhradníky a že tři členové budou 
zastupovat zdravotnické odborníky a tři členové sdružení pacientů. Komise nemá 
vůči těmto změnám námitky, neboť věří, že bude zachována úroveň odborných 
znalostí i vyrovnané zastoupení. 

Článek 6 změněného návrhu byl ve společném postoji zrušen, neboť nařízení (ES) 
č. 726/2004 již obsahuje přísná pravidla týkající se výborů Evropské agentury pro 
léčivé přípravky, pokud jde o nezávislost a zájmy farmaceutického průmyslu. 8. bod 
odůvodnění byl odpovídajícím způsobem posílen, pokud jde o nezávislost a zájmy 
členů Pediatrického výboru. Komise tyto změny podporuje, neboť nezávislost 
a zájmy výborů Evropské agentury pro léčivé přípravky jsou s konečnou platností 
projednány v nařízení (ES) č. 726/2004. 

Článek 7 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 6 
a upraven, aby obsahoval dodatečný úkol Pediatrického výboru, který spočívá 
v doporučení symbolu pro označení léčivých přípravků určených pro použití dětmi. 
Odstavec 2 uvedeného článku byl ve společném postoji změněn, aby stanovil, že 
Pediatrický výbor uváží, zda lze očekávat, že navrhované studie budou pro 
pediatrickou populaci výrazně přínosné a že uspokojí léčebné potřeby pediatrické 
populace. Komise nemá vůči této změně námitky. 

Článek 9 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 8 
a upraven, aby se ujasnilo, že požadavky na výsledky studií u dětí či rozhodnutí 
agentury o odkladu nebo prominutí se vztahují jak na stávající, tak na nové indikace, 
lékové formy a způsoby podávání. Komise tuto změnu plně podporuje. 

Článek 16 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 15 
a upraven tak, aby bylo jasné, že plány pediatrického výzkumu týkající se požadavků 
článků 8 a 30 lze předkládat pro účely schválení. Komise tuto změnu podporuje. 

Článek 18 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 17 
a upraven tak, aby uváděl, že Komise zváží, zda jsou opatření navržená pro účely 
upravení formy léčivého přípravku pro použití u různých podskupin pediatrické 
populace vhodná. Komise tuto změnu plně podporuje. 

Článek 24 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 23 
a upraven tak, aby bylo jasné, že pokud se žádosti předkládají postupem podle článků 
27 až 39 směrnice 2001/83/ES, ověření shody, popřípadě doplněné vyžádáním 
stanoviska Pediatrického výboru, provede referenční členský stát. Komise tuto 
změnu podporuje. 

Článek 25 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 24 
a upraven tak, aby bylo jasné, že pobídky podle článku 38 rovněž nebudou uděleny 
v případě, že se při vědeckém posouzení zjistí neshoda. Komise nemá vůči této 
změně námitky, nicméně zdůrazňuje, že ustanovení článku 38 představují čisté 
pobídky, a nikoli odměny za splnění požadavků.  
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Článek 26 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 25 
a upraven tak, aby byla stanovena desetidenní lhůta na to, aby agentura předala 
stanovisko Pediatrického výboru žadateli. Komise tuto změnu podporuje. 

Článek 33 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 32 
a upraven tak, aby bylo stanoveno, že příbalový leták bude obsahovat vysvětlení 
významu symbolu a Komise vybere symbol na základě doporučení Pediatrického 
výboru, a aby se ujasnila přechodná ustanovení. 17. bod odůvodnění změněného 
návrhu týkající se označování léčivých přípravků pro děti byl ve společném postoji 
přečíslován na 18. bod odůvodnění a byl upraven tak, aby byl v souladu 
s přepracovaným článkem. Komise tuto změnu podporuje, neboť se tak zajistí co 
nejlepší využití odborných znalostí Pediatrického výboru. 

Článek 35 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 34 
a upraven tak, aby definici systému řízení rizik sladil se současnými vědeckými 
poznatky. Komise tuto změnu podporuje. 

Článek 40 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 41 
a upraven tak, aby se ujasnilo, kdo bude agentuře předkládat výsledky klinického 
hodnocení. Komise tuto změnu podporuje. 

Článek 41 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 42 
a upraven tak, aby byla stanovena lhůta, v níž musí Pediatrický výbor vypracovat 
pokyny ohledně údajů, jež mají členské státy shromáždit. Komise tuto změnu 
podporuje. 

Článek 44 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 45 
a upraven tak, aby bylo jasné, že dokončené pediatrické studie předkládá držitel 
registrace, což ujasní úlohu příslušných orgánů při aktualizaci informací o přípravku. 
Komise tuto změnu podporuje. 

Článek 45 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 46 
a upraven tak, aby se ujasnila úloha příslušných orgánů při aktualizaci informací 
o přípravku. Komise tuto změnu podporuje. 

Článek 50 změněného návrhu byl ve společném postoji zrušen, neboť toto ustanovení 
bylo vzhledem k ustanovení článku 11 změněného návrhu (článek 10 společného 
postoje) posouzeno jako zbytečné. Komise tuto změnu podporuje. 

Článek 52 změněného návrhu byl ve společném postoji upraven, aby: definoval 
„žádost o prodloužení doby trvání“; ujasnil postupy, kdy se očekávají žádosti o 
dodatkové ochranné osvědčení; ujasnil obsah žádosti o prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení a způsob, jak tyto žádosti předkládat; ujasnil, že prodloužení 
lze zrušit, pokud je uděleno v rozporu s ustanoveními pediatrického nařízení, a kdy 
k těmto případům dochází; a ujasnil systém odvolání. Komise tyto změny podporuje. 

Článek 54 změněného návrhu byl ve společném postoji přečíslován na článek 55 a 
upraven tak, aby byl agentuře přidělen nový úkol, kterým je činit rozhodnutí týkající 
se fungování nařízení.  
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4. ZÁVĚRY 

Komise společný postoj podporuje. 


