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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

This regulation, once adopted and implemented, will represent a significant improvement in 
the rules relating to medicinal products for paediatric use, with the aim of guaranteeing safer 
and more effective pharmaceutical products for children. The proposal supports the 
development, and therefore an increase in supply, of medicinal products for children that are 
specifically authorised and developed for paediatric use on the basis of high-quality 
research.
The necessity and importance of the Regulation is immediately clear from one simple 
statistic: over 50% of the medicinal products used in Europe today to treat children are not 
subject to testing or authorised for paediatric use.
Your draftswoman, who agrees with the end goals and the main proposals of the Regulation 
and emphasises that there is broad consensus among the players concerned as regards these 
proposals, wishes to make the following remarks:

Paediatric Committee and Paediatric Investigation Plans (PIPs)

The creation of the body responsible for evaluating and approving the Paediatric Investigation 
Plans should be viewed as a positive development.
Your draftswoman considers that the tasks and criteria relating to evaluations and the further 
responsibilities of the Committee itself should be specified more clearly and in practical 
terms. However, it is also felt that these precise details should not be decided under this initial 
Regulation, but rather in the subsequent documents for which it provides.
It is therefore recommended that these further points be clearly defined in the 'guidelines'.

Incentives

Your draftswoman also agrees with the Commission's decision that the objective of the 
development of new pharmaceutical products (or of therapeutic indications, new 
pharmaceutical forms or new methods of administration), with a view to the placing on the 
market of products specifically developed and evaluated for use in children, should be 
attained through a system of requirements and incentives enabling the appropriate research 
and tests to be developed, without delaying the placing on the market of pharmaceutical 
products that are already ready for this.
It should nevertheless be emphasised that this system (which is based on a balancing of rules, 
requirements and incentives) can only function effectively if the rules are clear and controlled 
and, above all, incentives are geared selectively and proportionately to the efforts required. 
An excessively uniform incentive is liable to be too vague and thus ineffective.
In this connection, your draftswoman believes that the incentive concerning the 'six-month 
extension of the certificate' (i.e. for a fixed period which is the same for everyone) is only 
acceptable in that to date - i.e. on initial submission of the Regulation - a more selective and 
proportional procedure is not easily achievable in practical terms, owing both to the lack of 
significant statistics and to the difficulty of putting such a system into action.
Provision should therefore be made for the results obtained to be assessed, after an initial 
period of implementation of the Regulation, to check that the incentives are suitable and 
correspond to the objectives, and to schedule a possible review of the Regulation.
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Dissemination of information and statistics

It is important that the studies and trials provided for and put into effect under the PIPs should 
not solely be notified to the entity responsible for authorising the placing on the market of 
pharmaceuticals (on the basis of those studies).
They should also be notified to the Paediatric Committee, which will have approved the 
proposal relating to them, and to all organisations operating in the field of research and 
clinical trials, in order to maximise the results of research, and of course to avoid duplications 
of effort, thereby enhancing the availability of information on the use of paediatric medicines 
in general.

Timing and procedures

Observations have been made by some of the parties concerned by the Regulation on the 
timing in the Commission proposal. It has been pointed out in particular that the Paediatric 
Committee is involved at too early a stage with respect to the development of the product. 
Your draftswoman does not believe it appropriate to bring forward amendments on this point 
at this stage in the consideration of the Regulation. 
On the other hand, your draftswoman considers it necessary to speed up the PIP assessment 
phase and to shorten, with an eye to accelerating the process, the times laid down for the 
various stages involved.

Support for research

It is absolutely essential for there to be strong and widespread support for research in the field 
of child pharmacology.
Everyone is quite clear that child health is a primary objective both from a social standpoint 
and from that of protecting the rights of consumers - consumers who in this case are 
particularly susceptible and vulnerable and to whom extra attention should be awarded 
precisely because they cannot speak for themselves and only through their parents and family.
Furthermore, this objective also coincides with that of supporting innovation in the 
pharmacological field, and dovetails with the major commitment the Commission will enter 
into in the field of research with the launch of the Seventh Framework Programme.
For these reasons, your draftswoman views the Commission's proposal relating to Medicines 
Investigation for the Children of Europe (MICE) as too vague (the proposal simply states that 
"the Commission intends to examine the possibility of setting up a paediatric study 
programme") and calls for that instrument to be laid down in this Regulation, or at least for a 
more precise and explicit commitment to be made and for procedures, timing and resources to 
be defined.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor – Pediatrický výbor 
– disponující odbornými znalostmi 
a kompetencí v oblasti vývoje a posuzování 
všech aspektů léčivých přípravků určených 
k léčbě pediatrické populace. Tento 
Pediatrický výbor by měl být odpovědný 
zejména za posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti 
s nimi za systém prominutí a odkladů a měl 
by rovněž hrát ústřední roli při různých 
podpůrných opatřeních obsažených v tomto 
nařízení. Při vší své práci by Pediatrický 
výbor měl brát v úvahu potenciální 
významné léčebné přínosy studií 
prováděných u dětí, včetně nutnosti zabránit 
zbytečným studiím. Měl by se 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 děti a měl by 
zabraňovat jakémukoliv zdržování registrace 
léčivých přípravků pro jiné skupiny 
populace z důvodů požadavků na provedení 
studií u dětí.

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor – Pediatrický výbor 
– disponující odbornými znalostmi 
a kompetencí v oblasti vývoje a posuzování 
všech aspektů léčivých přípravků určených 
k léčbě pediatrické populace. Tento 
Pediatrický výbor by měl být odpovědný 
zejména za posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti 
s nimi za systém prominutí a odkladů. 
Za tímto účelem musí být tento výbor 
nezávislý na farmaceutickém průmyslu 
a musí sestávat z členů s kvalifikací a praxí 
z oboru, jež je na mezinárodní úrovni 
uznávaná a doložitelná. Měl by rovněž hrát 
ústřední roli při různých podpůrných 
opatřeních obsažených v tomto nařízení. Při 
vší své práci by Pediatrický výbor měl brát 
v úvahu potenciální významné léčebné 
přínosy studií prováděných u dětí, včetně 
nutnosti zabránit zbytečným studiím. Měl by 
se 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 děti a měl 
by zabraňovat jakémukoliv zdržování 
registrace léčivých přípravků pro jiné 
skupiny populace z důvodů požadavků 
na provedení studií u dětí.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Odůvodnění

The Paediatric Committee must perform its duties autonomously and in the interests of the 
paediatric population. It is therefore important to emphasise its independence from the 
pharmaceutical industry.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, aby 
se vývoj léčivých přípravků pro děti stal 
nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků 
pro děti, začleněného do vývojového 
programu pro dospělé. Proto by měly být 
plány pediatrického výzkumu předkládány 
v rané fázi v průběhu vývoje přípravku, aby 
byl před předložením žádostí o registraci čas 
na provedení potřebných studií u dětí.

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, aby 
se vývoj léčivých přípravků pro děti stal 
nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků 
pro děti, začleněného do vývojového 
programu pro dospělé. Proto by měly být 
plány pediatrického výzkumu předkládány 
v rané fázi v průběhu vývoje přípravku, aby 
byl před předložením žádostí o registraci čas 
na provedení potřebných studií u dětí a ve 
všech případech, kdy je to možné.

Odůvodnění

The timing set to submit the paediatric investigation plan, i.e., at the completion of the human 
pharmaco-kinetic studies in adults, is too early and is too specific a milestone in the 
medicinal product development cycle. At this stage, it is premature for most products to 
require producing a detailed paediatric investigation plan. It would only be possible to 
develop a vague paediatric plan because of the lack of in-depth safety evaluation of a new 
molecule in adults generally required before considering the conduct of studies in children.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 11a (nový)

(11a) Vzhledem k tomu, že u 50% léčivých 
přípravků pro pediatrické použití se 
neprovádí testy, je na místě plánovat 
vyčlenění finančních prostředků na 
podporu výzkumu v oblasti léků pro 
pediatrické použití, na něž se nevztahují 
patenty nebo dodatková ochranná 
osvědčení, z programů Společenství 
určených na výzkum. Je nezbytné zavést 
MICE (Zkoumání léčivých přípravků pro 
děti v Evropě).
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Odůvodnění

It is essential to provide funding under Community research programmes to encourage 
research on and testing of medicinal products for paediatric use. Without a specific financial 
instrument the pharmaceutical industry would have no incentive to conduct studies into 
paediatric applications for pharmaceutical products not covered by a patent or a 
Supplementary Protection Certificate.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 21

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již 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 po datu 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.

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již 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 po datu schválení takové indikace. Ve 
zvláštních případech ovlivněných 
administrativními průtahy by měly být 
příslušné orgány schopny povolit výjimky 
z tohoto ustanovení. Takové výjimky musí 
být patřičně zdůvodněny. Tento požadavek 
by se měl vztahovat pouze na již 
registrované přípravky a nikoli na léčivé 
přípravky registrované prostřednictvím 
registrace pro pediatrické použití.

Odůvodnění

The placing of a product on the market may be delayed due to the time taken by the 
administrative procedures which determine the setting of prices and level of reimbursement. 
All this is beyond the control of the marketing authorisation holder who is, nevertheless, 
required to take all the necessary steps prior to marketing the product.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 22

(22) Měl by být zaveden volitelný postup, 
který by umožňoval obdržet jediné 
stanovisko platné v rámci celého 
Společenství pro vnitrostátně registrovaný 
léčivý přípravek, jestliže jsou údaje pro 
použití u dětí na základě schváleného plánu 
pediatrického výzkumu součástí žádosti o 

(22) Měl by být zaveden volitelný postup, 
který by umožňoval obdržet jediné 
stanovisko platné v rámci celého 
Společenství pro vnitrostátně registrovaný 
léčivý přípravek, jestliže jsou údaje pro 
použití u dětí na základě schváleného plánu 
pediatrického výzkumu součástí žádosti o 
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registraci. K tomu lze použít postup 
stanovený v článcích 32 až 34 směrnice 
2001/83/ES . To umožní přijetí 
harmonizovaného rozhodnutí Společenství o 
používání léčivého přípravku u dětí a jeho 
zavedení do veškerých vnitrostátních 
informací o přípravku.

registraci. K tomu lze použít postup 
stanovený v článcích 32 až 34 směrnice 
2001/83/ES . To umožní přijetí 
harmonizovaného rozhodnutí Společenství o 
používání léčivého přípravku u dětí a jeho 
zavedení do veškerých vnitrostátních 
informací o přípravku.

Mezitím by bylo žádoucí sestavení 
evropského pediatrického formuláře, který 
by se mohl využít při shromažďování všech 
dostupných údajů z jednotlivých členských 
zemí o určitém přípravku, který by měl být 
uveden na trh v rámci celé Unie, ale v dané 
chvíli je v prodeji pouze v daném státě.

Odůvodnění

It would be useful to include a procedure that standardises the sets of forms in use in the 
Member States and paves the way for the introduction of the optional procedure referred to in 
the recital.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 23

(23) Je nezbytné zajistit, aby byly 
mechanismy farmakovigilance přizpůsobeny 
specifickým problémům sběru 
bezpečnostních údajů u dětí, včetně údajů 
o možných dlouhodobých účincích. 
Účinnost u dětí může také vyžadovat další 
zkoumání po registraci. Proto by měl být při 
žádosti o registraci, která obsahuje výsledky 
studií provedených v souladu se schváleným 
plánem pediatrického výzkumu, uplatněn 
dodatečný požadavek, že je žadatel povinen 
uvést, jak navrhuje zajistit dlouhodobé 
sledování možných nežádoucích účinků 
plynoucích z používání léčivého přípravku a 
dlouhodobé sledování účinnosti u
pediatrické populace. Je-li zvláštní důvod 
k obavám, předpokládá se možnost
vyžadovat od žadatele, aby – jako podmínku 
pro registraci – předložil a zavedl systém 
řízení rizik a/nebo provedl zvláštní studie po 
uvedení léčivého přípravku na trh . 

(23) Je nezbytné zajistit, aby byly 
mechanismy farmakovigilance přizpůsobeny 
specifickým problémům sběru 
bezpečnostních údajů u dětí, včetně údajů 
o možných dlouhodobých účincích. 
Účinnost u dětí může také vyžadovat další 
zkoumání po registraci. Proto by měl být při 
žádosti o registraci, která obsahuje výsledky 
studií provedených v souladu se schváleným 
plánem pediatrického výzkumu, uplatněn 
dodatečný požadavek, že je žadatel povinen 
uvést, jak navrhuje zajistit dlouhodobé 
sledování možných nežádoucích účinků 
plynoucích z používání léčivého přípravku a 
dlouhodobé sledování účinnosti u 
pediatrické populace. Je-li zvláštní důvod 
k obavám, je nutné, aby výbor zodpovídal 
za to, že jako podmínka pro registraci se 
bude od žadatele vyžadovat předložení 
a zavedení systému řízení rizik a/nebo 
provedení zvláštní studie po uvedení 
léčivého přípravku na trh. 
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Odůvodnění

In cases that give particular cause for concern, the applicant must be required to submit and 
implement a risk management system and/or perform specific post-marketing studies.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 28

(28) Aby se zvýšila dostupnost informací o 
používání léčivých přípravků u dětí a aby se 
zamezilo opakování pediatrických studií, 
které nerozšiřují kolektivní znalosti, měla by 
evropská databáze uvedená v článku 11 
směrnice 2001/20/ES obsahovat zdroj 
informací o všech probíhajících, 
zastavených a ukončených pediatrických 
studiích ve Společenství a ve třetích zemích.

(28) Aby se zvýšila dostupnost informací o 
používání léčivých přípravků u dětí a aby se 
zamezilo opakování pediatrických studií, 
které nerozšiřují kolektivní znalosti, měla by 
evropská databáze uvedená v článku 11 
směrnice 2001/20/ES obsahovat evropský 
registr klinických hodnocení léčivých 
přípravků pro pediatrické použití, který by 
uváděl všechny probíhající, zastavené a 
ukončené pediatrické studie ve Společenství 
a ve třetích zemích. Informace o těchto 
studiích se zanáší i do databází klinických 
výzkumů, které se v současné době aktivně 
používají v rámci jednotlivých států.

Odůvodnění

A European register covering all studies of medicinal products for paediatric use would be an 
efficient information resource which would make it possible to avoid duplicating paediatric 
trials and ensure that any information on the use of medicines to treat children could be 
found. That is why reference is also made to national data bases.

Pozměňovací návrh 8
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Za účelem financování studií o použití 
léčivých přípravků nechráněných patentem 
či dodatkovým ochranným osvědčením v 
pediatrii bude zaveden program MICE 
(Zkoumání léčivých přípravků pro děti 
v Evropě). V rámci výzkumných programů 
Společenství se navrhuje přiděleí 
přiměřených finančních prostředků na
podporu studií a výzkumu v oblasti léčivých 
přípravků určených k pediatrickému 
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použití.

Odůvodnění

This instrument ensures that research is carried out into pharmaceutical products that are not 
covered by a patent or a Supplementary Protection Certificate and would not therefore 
benefit from the incentives system under this Regulation, which has as its cornerstone the 
extension of the duration of patents and Supplementary Protections Certificates. It is essential 
to provide funding under Community research programmes to encourage research on and 
testing of medicinal products for paediatric use.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 6 odst. 2

Veškeré nepřímé zájmy, které by mohly 
souviset s farmaceutickým průmyslem se 
zaznamenají v registru vedeném agenturou, 
do něhož může veřejnost nahlížet. Tento 
registr je každoročně aktualizován.

Veškeré přímé a/nebo nepřímé zájmy, které 
by mohly souviset s farmaceutickým 
průmyslem se zaznamenají v registru 
vedeném agenturou, do něhož může 
veřejnost nahlížet. Tento registr je 
každoročně aktualizován.

Odůvodnění

The aim is to ensure that relations between pharmaceutical companies and members of the 
committee are as transparent as possible.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 7 odst. 1 písm. ha) (nové)

ha) podporovat informační kampaně 
organizované s cílem informovat o roli 
výboru a dalších formách provádění 
pokusů s pediatrickými léčivými přípravky.

Odůvodnění

To date, the very low availability of children on whom tests on new pharmaceutical products 
for paediatric use can be conducted in compliance with the current safety rules provided for 
by the law has been one of the reasons for the scarce development of this type of product. This 
makes it all the more important for a publicity campaign to be conducted in relation to these 
issues.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 7 odst.1 písm. hb) (nové)
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hb) určit, zda byly splněny podmínky pro 
osmiměsíční prodloužení platnosti 
dodatkového ochranného osvědčení 
přípravku, a to na základě údajů o tržbách 
z prodeje dotyčných přípravků, které 
kontrolovali nezávislí auditoři a které byly  
hodnoceny v souladu s čl. 36 odst. 1.

Odůvodnění

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paedriatric indications for some relatively rare diseases. The 6-month SPC 
extension in the United States cannot be compared to the situation in the EU because prices 
are significantly lower in the EU. That's why in some cases a higher incentive seems to be 
necessary. On the other hand the 6 months are possibly an excessive incentive for drugs that 
are so-called blockbusters in the adult area.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 14 odst. 2

2. Ve lhůtě 60 dnů od obdržení žádosti vydá 
Pediatrický výbor stanovisko, zda by mělo či 
nemělo být uděleno prominutí vztahující se 
na konkrétní přípravek.
Jak žadatel, tak Pediatrický výbor může 
během této šedesátidenní lhůty požádat 
o svolání schůze. 

Pediatrický výbor může popřípadě požádat 
žadatele o doplnění předložených údajů 
a dokumentů. Využije-li Pediatrický výbor 
tuto možnost, pozastaví se uvedená 
šedesátidenní lhůta do doby, než jsou 
poskytnuty požadované doplňující 
informace.

2. Ve lhůtě 45 dnů od obdržení žádosti vydá 
Pediatrický výbor stanovisko, zda by mělo či 
nemělo být uděleno prominutí vztahující se 
na konkrétní přípravek.
Jak žadatel, tak Pediatrický výbor může 
během této pětačtyřicetidenní lhůty požádat 
o svolání schůze. 

Pediatrický výbor může popřípadě požádat 
žadatele o doplnění předložených údajů 
a dokumentů. Využije-li Pediatrický výbor 
tuto možnost, pozastaví se uvedená 
pětačtyřicetidenní lhůta do doby, než jsou 
poskytnuty požadované doplňující 
informace.

Odůvodnění

A time limit of 60 days seems too long, bearing in mind the aim of the proposal for a 
regulation; it is important that this time limit be reduced in order to ensure that the 
pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 18 odst. 1 pododstavec 1
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1. Ve lhůtě šedesáti dnů od obdržení 
platného navrhovaného plánu pediatrického 
výzkumu vydá Pediatrický výbor stanovisko 
k tomu, zda navrhované studie zajistí získání 
potřebných údajů pro určení stavů, u nichž 
lze daný léčivý přípravek použít k léčbě 
pediatrické populace nebo jejích podskupin, 
a zda očekávané léčebné přínosy 
ospravedlňují provedení navrhovaných 
studií.

1. Ve lhůtě pětačtyřiceti dnů od obdržení 
platného navrhovaného plánu pediatrického 
výzkumu vydá Pediatrický výbor stanovisko 
k tomu, zda navrhované studie zajistí získání 
potřebných údajů pro určení stavů, u nichž 
lze daný léčivý přípravek použít k léčbě 
pediatrické populace nebo jejích podskupin, 
a zda očekávané léčebné přínosy 
ospravedlňují provedení navrhovaných 
studií.

Odůvodnění

A time limit of 60 days seems too long, bearing in mind the aim of the proposal for a 
regulation; it is important that this time limit be reduced in order to ensure that the 
pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 18 odst. 2

2. Během šedesátidenní lhůty uvedené v 
odstavci 1 může Pediatrický výbor požádat 
žadatele o návrh úprav plánu; v takovém 
případě se lhůta pro vydání konečného 
stanoviska uvedená v odstavci 1 prodlouží 
na nanejvýš 60 dnů. V takových případech 
žadatel nebo Pediatrický výbor může 
požádat o svolání další schůze během tohoto 
období. Uvedená lhůta se pozastaví do doby, 
než jsou poskytnuty požadované doplňující 
informace.

2. Během pětačtyřicetidenní lhůty uvedené v 
odstavci 1 může Pediatrický výbor požádat 
žadatele o návrh úprav plánu; v takovém 
případě se lhůta pro vydání konečného 
stanoviska uvedená v odstavci 1 prodlouží 
na nanejvýš 45 dnů. V takových případech 
žadatel nebo Pediatrický výbor může 
požádat o svolání další schůze během tohoto 
období. Uvedená lhůta se pozastaví do doby, 
než jsou poskytnuty požadované doplňující 
informace.

Odůvodnění

A time limit of 60 days seems too long, bearing in mind the aim of the proposal for a 
regulation; it is important that this time limit be reduced in order to ensure that the 
pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 24 pododstavec 2

Členské státy vezmou takové stanovisko na 
vědomí. Jestliže je Pediatrický výbor 
požádán o vydání stanoviska podle prvního 
pododstavce, musí tak učinit ve lhůtě 

Členské státy vezmou takové stanovisko na 
vědomí. Jestliže je Pediatrický výbor 
požádán o vydání stanoviska podle prvního 
pododstavce, musí tak učinit ve lhůtě 
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šedesáti dnů od obdržení žádosti. pětačtyřiceti dnů od obdržení žádosti.

Odůvodnění

A time limit of 60 days seems too long, bearing in mind the aim of the proposal for a 
regulation; it is important that this time limit be reduced in order to ensure that the 
pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Pozměňovací návrh 16
Článek 34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 
data registrace pediatrické indikace.

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 
data registrace pediatrické indikace. Ve 
zvláštních případech ovlivněných 
administrativními průtahy povolí příslušné 
orgány výjimky z tohoto ustanovení. Takové 
výjimky musí být patřičně zdůvodněny.

Odůvodnění

The placing of a product on the market may be delayed due to the time taken by the 
administrative procedures which determine the setting of prices and level of reimbursement. 
All this is beyond the control of the marketing authorisation holder who is, nevertheless, 
required to take all the necessary steps prior to marketing the product.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 36 odst. 1 pododstavec 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na čtyřměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92. U přípravků, u nichž 
celkové roční tržby z prodeje v Evropské 
unii nepřesáhnou 100 milionů euro, se
navíc tato  doba prodlouží o další čtyři 
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měsíce. Tržby z prodeje přípravku musí být 
zpracovány tři roky před vypršením 
platnosti stávajícího dodatkového 
ochranného osvědčení na základě údajů o 
ročních tržbách, které kontrolovali 
nezávislí auditoři a které poskytla dotyčná 
společnost. 

Odůvodnění

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paedriatric indications for some relatively rare diseases. The 6-month SPC 
extension in the United States cannot be compared to the situation in the EU because prices 
are significantly lower in the EU. That's why in some cases a higher incentive seems to be 
necessary. On the other hand the 6 months are possibly an excessive incentive for drugs that 
are so-called blockbusters in the adult area.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 36 odst. 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je čtyř- nebo 
osmiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Odůvodnění

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paedriatric indications for some relatively rare diseases. The 6-month SPC 
extension in the United States cannot be compared to the situation in the EU because prices 
are significantly lower in the EU. That's why in some cases a higher incentive seems to be 
necessary. On the other hand the 6 months are possibly an excessive incentive for drugs that 
are so-called blockbusters in the adult area.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 36 odst. 4

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 dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky stanovené 

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 dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky stanovené 
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jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž aktivní látka je 
už chráněna patentem zahrnujícím použití 
k pediatrickým účelům nebo které byla pro 
pediatrické použití udělena nějaká jiná 
forma exkluzivity dat či výhradních práv na 
trhu.
Léčivým přípravkům, jimž byla 
prodloužena platnost dodatkového 
ochranného osvědčení, nemůže být ze 
strany dotyčného státu či Společenství 
udělena jiná forma ochrany duševního 
vlastnictví, ani jim nelze udělit exkluzivitu 
dat či výhradní práva na trhu specificky pro 
pediatrické použití či složení aktivní látky. 

Odůvodnění

1. The benefit (extension of patent period) should be proportional to the cost. There are 
strong indications that a 6 month benefit outnumbers the cost considerably for most products.  
A reasonable return on investment should be given. For a big selling product one month will 
do, for limited selling products 6 months may be necessary. Most products will be in between. 
Commission Regulation 847/2000 following the orphan drugs regulation provides a good 
example of calculating cost and benefits.

2. The reward should be non-cumulative.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 37 pododstavec 2

První odstavec se rovněž použije v případě, 
že dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu nevede k registraci 
pediatrické indikace, avšak výsledky
provedených studií jsou zohledněny v 
souhrnu údajů o přípravku a popřípadě v 
příbalovém letáku daného léčivého 
přípravku.

První odstavec se rovněž použije v případě, 
že dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu nevede k registraci 
pediatrické indikace, avšak výsledky 
provedených studií jsou zohledněny v 
souhrnu údajů o přípravku a popřípadě v 
příbalovém letáku daného léčivého 
přípravku. V případě, že se u specifické 
omezené skupiny dětské populace, jež se 
určí na základě kritérií a způsobů 
specifikovaných pediatrickým výborem, 
zjistí podmínky vedoucí k použití postupu 
stanoveného pro léčivé přípravky pro 
vzácná onemocnění, může držitel 
registračního povolení použít jakýkoliv 
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z těchto dvou postupů dle vlastní volby.

Odůvodnění

The purpose of the amendment is to offer the applicant an additional possibility which would 
simplify the marketing authorisation procedure for orphan drugs.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 42 odst. 2 pododstavec 1

2. Na základě posouzení podle odstavce 1 a 
dalších dostupných informací a po poradě 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vytvoří Pediatrický výbor seznam 
léčebných potřeb.

2. Na základě posouzení podle odstavce 1 
a dalších dostupných informací a po poradě 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vytvoří Pediatrický výbor seznam 
léčebných potřeb, který patřičně zohlední 
aktuální priority v oblasti pediatrických 
léčivých přípravků.

Odůvodnění

A list of priorities in the paediatric pharmaceuticals field would enable pharmaceutical firms 
to streamline pharmacological research in those areas most in need of it at the time.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 44 odst. 2

2. Pediatrický výbor při posuzování žádostí 
o plány pediatrického výzkumu, prominutí 
a odklady a příslušné orgány při 
posuzování žádostí předložených podle 
článků 8, 9 nebo 31 přihlédnou ke všem 
stávajícím pediatrickým studiím podle 
odstavce 1.

2. Pediatrický výbor při posuzování 
souvisejících žádostí předložených podle 
článků 8, 9 nebo 31 přihlédne ke všem 
stávajícím pediatrickým studiím podle 
odstavce 1 a k pediatrickým studiím 
zahájeným před vstupem tohoto nařízení 
v platnost a tyto studie je možné zařadit do 
plánu výzkumu.

Bod odůvodnění

The Paediatric Committee may take account of the results of clinical studies on new 
pharmaceutical products for the paediatric population which were initiated before the entry 
into force of the Regulation.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 48 odst. 4
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4. Komise zveřejní jména dotyčných držitelů 
registrace, výši peněžitých pokut a důvody 
pro jejich uložení.

4. Komise zveřejní jména dotyčných držitelů 
registrace, jména těch, kteří poruší 
ustanovení tohoto nařízení a nařízení 
přijatých na základě uplatňování tohoto
nařízení, výši peněžitých pokut a důvody 
pro jejich uložení.

Bod odůvodnění

Provision should be made for penalties for infringements of the rules laid down in the 
regulation, in line with the provisions of Article 48 (1), (2) and (3).

Pozměňovací návrh 24
Čl. 49 odst. 2

2. Ve lhůtě šesti let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise obecnou 
zprávu o zkušenostech získaných na základě 
jeho používání, včetně zejména podrobného 
seznamu všech léčivých přípravků 
registrovaných pro pediatrické použití od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Ve lhůtě čtyř let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost zveřejní Komise obecnou zprávu 
o zkušenostech získaných na základě jeho 
používání, včetně zejména podrobného 
seznamu všech léčivých přípravků 
registrovaných pro pediatrické použití 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise 
bude zejména analyzovat postupy udělování 
odměn a pobídek stanovené v článcích 36 a 
37, s tím, že se bude provádět finanční 
hodnocení nákladů na výzkumy a příjmů 
získaných díky zmíněným pobídkám. V 
případě, že by analýza v zavedeném 
mechanismu odhalila jakékoliv 
nesrovnalosti s ohledem na dosažené 
výsledky, popř. na výsledky, kterých se má 
dosáhnout, přikročí se ke změně 
příslušných článků.

Odůvodnění

A Commission review of the incentives system after 4 years will enable the actual equity of the 
whole system of incentives for paediatric pharmacological research to be assessed and any 
necessary adjustments to be adopted.
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