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RÖVID INDOKOLÁS

Il presente regolamento rappresenta, una volta approvato e applicato, un miglioramento 
significativo della normativa relativa ai medicinali per uso pediatrico, con l’obiettivo di 
garantire farmaci per bambini più efficaci e sicuri. La proposta sostiene infatti lo sviluppo, 
aumentando quindi l’offerta, di medicinali per bambini che siano specificatamente 
autorizzati e sviluppati per uso pediatrico, sulla base di ricerca di alta qualità.
Un semplice dato fa immediatamente comprendere l’esigenza e la rilevanza del Regolamento: 
oggi oltre il 50% dei medicinali impiegati per il trattamento dei bambini in Europa non viene 
sottoposto a prove né autorizzato per uso pediatrico.
La relatrice, condividendo le finalità e le proposte più significative del Regolamento e 
sottolineando che tali proposte trovano un ampio consenso di tutte le parti interessate, 
propone le seguenti osservazioni:

Comitato Pediatrico e Piani di Indagine Pediatrica (P.I.P)

Positiva è da considerarsi la creazione dell’organo responsabile della valutazione e 
dell’approvazione dei Piani di Indagine Pediatrica.
Si ritiene che vadano più chiaramente specificati, nel concreto, i compiti e i criteri per le 
valutazioni  e le ulteriori responsabilità del comitato stesso. Ma si ritiene altresì che tali 
specificazioni non vadano fatte nell’ambito di questo primo Regolamento, ma negli ulteriori 
documenti previsti dal Regolamento stesso.
Si raccomanda dunque di definire con chiarezza tali ulteriori punti nelle “Linee guida”.

Gli incentivi 

E’ anche da condividere la scelta della Commissione di raggiungere il risultato di uno 
sviluppo di nuovi farmaci (o di indicazioni terapeutiche, o forme farmaceutiche nuove o vie di 
somministrazione) al fine dell’immissione sul mercato di prodotti specificatamente sviluppati 
e valutati per l’età pediatrica attraverso un meccanismo di prescrizioni e incentivi che 
permetta di sviluppare ricerche e test appositi, senza ritardare l’introduzione di farmaci già 
pronti sul mercato.
Va tuttavia sottolineato come tale meccanismo (che si fonda su un equilibrio di regole, 
prescrizioni e incentivi) possa funzionare in modo efficace nella misura in cui le regole siano 
chiare e controllate e, soprattutto, gli incentivi siano calibrati allo sforzo richiesto in modo 
selettivo e proporzionale. Un incentivo eccessivamente uniforme rischia, infatti, di essere 
troppo generico e dunque non efficace.
Sotto questo profilo la relatrice ritiene che l’incentivo “estensione del periodo di 6 mesi del 
brevetto” (cioè per un periodo fisso e uguale per tutti) sia accettabile solo in quanto, ad oggi -
in sede cioè di prima introduzione del Regolamento- una modalità più selettiva e più 
improntata al criterio della proporzionalità non è agevolmente e concretamente realizzabile, 
sia per mancanza di dati significativi che per la difficoltà di attivare tale meccanismo.
Per questo si ritiene di prevedere che, dopo un primo periodo di applicazione del 
Regolamento, si debbano valutare i risultati raggiunti verificando l’adeguatezza degli 
incentivi, la loro rispondenza agli obiettivi e prevedendo una eventuale revisione della norma.
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La diffusione delle informazioni e dei dati

E’ importante che gli studi e le sperimentazioni previste e realizzate dai P.I.P. vengano portate 
a conoscenza non solo del soggetto titolato a dare l’autorizzazione (sulla base degli stessi 
studi) all’immissione sul mercato di farmaci. 
Essi devono anche arrivare a conoscenza del Comitato Pediatrico che ne ha approvato la 
relativa proposta e a tutti gli organismi che operano nel campo della ricerca e delle 
sperimentazioni cliniche, al fine di massimizzare i risultati delle ricerche e, ovviamente, di 
evitare duplicazioni, migliorando in generale la disponibilità di informazioni sull’uso di 
medicinali dei bambini.

Aspetti relativi alla tempistica ed alle procedure

Da parte di alcuni soggetti interessati al Regolamento si avanzano osservazioni sulla 
tempistica della proposta della Commissione e soprattutto si osserva che la fase di 
coinvolgimento del Comitato sia troppo anticipata rispetto allo sviluppo del prodotto. Su 
questo punto la relatrice non ritiene opportuno avanzare, in questa fase dell’esame del 
Regolamento, emendamenti. 
La relatrice ritiene invece necessario rendere più rapide le fasi di esame del P.I.P. ed
accorciare, ai fini di una velocizzazione del procedimento, i tempi previsti per i diversi 
passaggi.

Il sostegno alla ricerca

E’ assolutamente indispensabile che ci sia un forte e diffuso supporto alla ricerca nel campo 
farmacologico per l’infanzia.
E’ evidente a tutti come la salute infantile sia un obiettivo primario sia sotto il profilo sociale 
che della tutela dei diritti del consumatore, un consumatore in questo caso particolarmente 
delicato ed esposto a cui va raddoppiata la nostra attenzione proprio perché non può 
esprimersi in prima persona ma  solamente tramite i genitori e la famiglia.
L’obiettivo, peraltro, coincide anche con quello di sostenere l’attività di innovazione nel 
campo farmacologico, inserendosi nel grande impegno che la Commissione prenderà nel 
campo della ricerca con il varo del 7° Programma Quadro.
Per queste ragioni la relatrice ritiene che la proposta della Commissione relativa al MICE 
(Medicines Investigation for the Children in Europe) sia generica (nel testo si dice infatti 
soltanto “la Commissione intende esaminare la possibilità di istituire un programma di studi 
pediatrici”) e chiede che venga invece definito tale strumento in questo Regolamento o 
comunque che sia assunto un impegno più preciso ed esplicito definito nelle modalità, nei 
tempi e nelle risorse.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő módosításokat:



AD\567459HU.doc 5/20 PE 353.602v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságot, az 
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség), 
amely a kellő tapasztalattal és hatáskörrel 
rendelkezik a gyermekpopulációk kezelésére 
használt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésében és valamennyi aspektusuk 
értékelésében. A Gyermekgyógyászati 
Bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
értékeléséért és egyeztetéséért, illetve annak 
mentességi és felfüggesztési rendszeréért 
kellene felelnie, valamint központi szerepet 
kellene játszania az ebben a rendeletben 
foglalt különféle támogatási intézkedések 
vonatkozásában is. Minden munkájában a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell a gyermekek 
tanulmányozásából adódó potenciálisan 
jelentős terápiás hasznokat, beleértve a 
szükségtelen tanulmányozás elkerülésének 
igényét, követnie kell a meglévő közösségi 
követelményeket, beleértve a 2001/20/EK 
irányelvet, valamint a Nemzetközi 
Harmonizációs Konferenciának (ICH) a 
gyermekek számára kifejlesztett 
gyógyszerekről szóló E11 irányelvét, és el 
kell kerülnie, hogy bármiféle késlekedés 
legyen a gyógyszereknek más populációk 
számára történő engedélyezésében a 
gyermekeknél történő tanulmányozás 
követelményeiből eredően.

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságot, az 
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség), 
amely a kellő tapasztalattal és hatáskörrel 
rendelkezik a gyermekpopulációk kezelésére 
használt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésében és valamennyi aspektusuk 
értékelésében. A Gyermekgyógyászati 
Bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
értékeléséért és egyeztetéséért, illetve annak 
mentességi és felfüggesztési rendszeréért 
kellene felelnie. Ehhez a tevékenységhez a 
bizottságnak a gyógyszeripartól 
függetlennek kell lennie, és tagjainak 
elismert és dokumentált nemzetközi szintű 
tapasztalattal és szaktudással kell 
rendelkezniük az adott területen.
Ezen bizottságnak továbbá központi szerepet 
kellene játszania az ebben a rendeletben 
foglalt különféle támogatási intézkedések 
vonatkozásában is. Minden munkájában a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell a gyermekek 
tanulmányozásából adódó potenciálisan 
jelentős terápiás hasznokat, beleértve a 
szükségtelen tanulmányozás elkerülésének 
igényét, követnie kell a meglévő közösségi 
követelményeket, beleértve a 2001/20/EK 
irányelvet, valamint a Nemzetközi 
Harmonizációs Konferenciának (ICH) a 
gyermekek számára kifejlesztett 
gyógyszerekről szóló E11 irányelvét, és el 
kell kerülnie, hogy bármiféle késlekedés 
legyen a gyógyszereknek más populációk 
számára történő engedélyezésében a 
gyermekeknél történő tanulmányozás 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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követelményeiből eredően.

Indokolás

Il comitato pediatrico deve svolgere la sua funzione in modo autonomo e nell'interesse della 
popolazione pediatrica, é importante perciò sottolinearne l'indipendenza dall'industria 
farmaceutica.

Módosítás: 2
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekre vonatkozó jogi 
kereteken belül annak biztosítását célozza, 
hogy a gyermekek számára történő 
gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, beleintegrálódva a 
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. Ily 
módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 
terveket a termékfejlesztés korai 
szakaszában be kellene nyújtani, kellő 
időben ahhoz, hogy a gyermekeknél a 
vizsgálatok elvégezhetőek legyenek azt 
megelőzően, hogy a forgalomba hozatali 
engedély iránti kérelmeket beadják.

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerkészítményekre vonatkozó jogi 
kereteken belül annak biztosítását célozza, 
hogy a gyermekek számára történő 
gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, beleintegrálódva a 
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. Ily 
módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 
terveket a termékfejlesztés korai 
szakaszában be kellene nyújtani, kellő 
időben ahhoz, hogy a gyermekeknél a 
vizsgálatok elvégezhetőek legyenek, és ahol 
az lehetséges, azt megelőzően, hogy a 
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmeket beadják.

Justification

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. 

Módosítás: 3
(11a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(11a) Tekintettel arra a tényre, hogy a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szolgáló 
gyógyszerkészítmények 50 %-át nem 
vizsgálták be, rendelkezni kell arról, hogy a 
szabadalom által nem védett, vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvánnyal nem rendelkező gyógyszerek 
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kutatásának finanszírozása a Közösség 
kutatási programjain keresztül történjen. 
Létre kell hozni a MICE-t 
(Gyógyszervizsgálat Európa gyermekei 
számára). 

Justification

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.

Módosítás: 4 
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Amikor egy egyeztetett 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított két éven belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedély útján
engedélyezett gyógyszerekre.

(21) Amikor egy egyeztetett 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított két éven belül 
piacra vigye. Az illetékes hatóságok 
bizonyos, adminisztratív késedelmet 
szenvedő esetekben eltéréseket 
állapíthatnak meg ettől a rendelkezéstől. 
Minden ilyen eltérést megfelelő indokokkal 
kell alátámasztani. Ez a követelmény csak a 
már engedélyezett termékekre vonatkozhat, 
és nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedély útján 
engedélyezett gyógyszerekre.

Justification

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.
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Módosítás: 5
(22) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(22) Egy választható eljárást is meg kellene 
állapítani arra, hogy egyetlen, az egész 
Közösségre kiterjedő véleményt lehessen 
beszerezni egy nemzeti keretek között 
engedélyezett gyógyszerkészítményre, 
amikor a gyermekekre vonatkozó, az 
egyeztetett gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet követő adatok részét képezik a 
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelemnek. Ennek elérésére a 2001/83/EK 
irányelv 32. és 34. cikkében meghatározott 
eljárást lehet alkalmazni. Ez lehetővé teszi, 
hogy egy közösségi szinten összehangolt 
határozat szülessen meg a 
gyógyszerkészítménynek gyermekeknél való 
felhasználásáról és annak bevezetéséről 
valamennyi nemzeti termékismertetőbe.

(22) Egy választható eljárást is meg kellene 
állapítani arra, hogy egyetlen, az egész 
Közösségre kiterjedő véleményt lehessen 
beszerezni egy nemzeti keretek között 
engedélyezett gyógyszerkészítményre, 
amikor a gyermekekre vonatkozó, az 
egyeztetett gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet követő adatok részét képezik a 
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelemnek. Ennek elérésére a 2001/83/EK 
irányelv 32. és 34. cikkében meghatározott 
eljárást lehet alkalmazni. Ez lehetővé teszi, 
hogy egy közösségi szinten összehangolt 
határozat szülessen meg a 
gyógyszerkészítménynek gyermekeknél való 
felhasználásáról és annak bevezetéséről 
valamennyi nemzeti termékismertetőbe.

Mindeközben kívánatos lenne egy európai 
gyermekgyógyászati kérdőív összeállítása, 
amelynek alapján össze lehetne gyűjteni a 
tagállamokban rendelkezésre álló adatokat 
azon gyógyszerekről, melyeket az Unióban 
forgalomba kívánnak hozni, de amelyeket 
jelenleg csak nemzeti szinten hoznak 
forgalomba.

Indokolás

Risulta utile inserire una prassi che uniformi la modulistica in uso nei Paesi membri e che 
prepari all'istituzione della procedura opzionale di cui al considerando 22.

Módosítás: 6
(23) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(23) Alapvetően fontos annak biztosítása, 
hogy éljenek a mellékhatás-figyelés 
mechanizmusaival, a biztonsági adatoknak 
gyermekek körében történő gyűjtésével 
kapcsolatos sajátos kihívásoknak való 
megfelelés érdekében, beleértve a lehetséges 

(23) Alapvetően fontos annak biztosítása, 
hogy éljenek a mellékhatás-figyelés 
mechanizmusaival, a biztonsági adatoknak 
gyermekek körében történő gyűjtésével 
kapcsolatos sajátos kihívásoknak való 
megfelelés érdekében, beleértve a lehetséges 
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hosszabb távú hatásokat. A gyermekeknél a 
hatásosság szükségessé tehet az 
engedélyezést követő kiegészítő 
vizsgálatokat is. Ezért egy további 
követelmény a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelem beadásakor az, hogy az 
egyeztetett gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv szerint folytatott kutatások eredményein 
kívül a kérelmezőnek jeleznie kell, hogy 
miként javasolja a gyógyszerkészítmény 
felhasználásánál a lehetséges ellentétes 
reakciók és a gyermekpopulációban 
megmutatkozó hatásosságának hosszú távú 
utóellenőrzését biztosítani. 
Kiegészítésképpen, amikor van külön ok az 
aggodalomra, rendelkezni kell arról, hogy a 
kérelmezőtől meg lehessen követelni egy 
kockázatkezelési rendszer benyújtását és/ 
vagy részletes utólagos piaci vizsgálatok 
elvégzését, a forgalomba hozatali engedély 
feltételeként.

hosszabb távú hatásokat. A gyermekeknél a 
hatásosság szükségessé tehet az 
engedélyezést követő kiegészítő 
vizsgálatokat is. Ezért egy további 
követelmény a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelem beadásakor az, hogy az 
egyeztetett gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv szerint folytatott kutatások eredményein 
kívül a kérelmezőnek jeleznie kell, hogy 
miként javasolja a gyógyszerkészítmény 
felhasználásánál a lehetséges ellentétes 
reakciók és a gyermekpopulációban 
megmutatkozó hatásosságának hosszú távú 
utóellenőrzését biztosítani. 
Kiegészítésképpen, amikor van külön ok az 
aggodalomra, a bizottság felelőssége, hogy 
megkövetelje a kérelmezőtől egy 
kockázatkezelési rendszer benyújtását és/ 
vagy részletes utólagos piaci vizsgálatok 
elvégzését, a forgalomba hozatali engedély 
feltételeként.

Indokolás

Il richiedente deve essere obbligato, nel caso di circostanze particolarmente preoccupanti, a 
presentare ed attuare un sistema di gestione dei rischi e/o l'esecuzione di studi specifici di 
post-commercializzazione.

Módosítás: 7
(28) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(28) A gyógyszerek gyermekeknél történő 
felhasználásával kapcsolatos információk 
hozzáférhetőségének növelésére, és a 
gyermekekkel végzett vizsgálatok lehetséges 
megismétlésének elkerülésére - ami nem 
járul hozzá a kollektív tudásanyaghoz - a 
2001/20/EK irányelv 11. cikke által 
előirányzott európai adatbázisnak 
tartalmaznia kell egy információs forrást az 
összes folyamatban lévő és befejezett 
gyermekgyógyászati vizsgálatról, amelyet 
akár a Közösségben, akár harmadik 
országokban folytattak le.

(28) A gyógyszerek gyermekeknél történő 
felhasználásával kapcsolatos információk 
hozzáférhetőségének növelésére, és a 
gyermekekkel végzett vizsgálatok lehetséges 
megismétlésének elkerülésére - ami nem 
járul hozzá a kollektív tudásanyaghoz - a 
2001/20/EK irányelv 11. cikke által 
előirányzott európai adatbázisnak  
tartalmaznia kell a gyermekgyógyászati célú 
gyógyszerek klinikai vizsgálatainak európai 
nyilvántartását, mely tartalmazza az összes 
folyamatban lévő és befejezett 
gyermekgyógyászati vizsgálatot, amelyet 
akár a Közösségben, akár harmadik 
országokban folytattak le. Ezeket a 
vizsgálatokat szintén fel kell venni a 
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klinikai vizsgálatok nemzeti szinten jelenleg 
működő adatbázisaiba. 

Justification

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.

Módosítás: 8
4a. cikk (új) 

4a. cikk

Létre kell hozni a MICE 
(Gyógyszervizsgálat Európa gyermekei 
számára) gyermekgyógyászati vizsgálati 
programot azon gyógyszerkészítmények 
gyermekgyógyászati célú 
tanulmányozásának anyagi támogatására, 
amelyek szabadalommal vagy kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvánnyal nem 
rendelkeznek. A Közösség kutatási 
programjaiban javasolni kell a megfelelő 
finanszírozás biztosítását a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények vizsgálatának és 
kutatásának ösztönzésére.

Indokolás

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.

Módosítás: 9
6. CIKK, (2) BEKEZDÉS

Minden olyan közvetett érdeket, amely 
kapcsolódhat a gyógyszeriparhoz, az 
Ügynökség által vezetett nyilvántartásba fel 
kell venni, és ezt a nagyközönség 
megtekintheti. A nyilvántartást évente kell 

Minden olyan közvetlen és/vagy közvetett 
érdeket, amely kapcsolódhat a 
gyógyszeriparhoz, az Ügynökség által 
vezetett nyilvántartásba fel kell venni, és ezt 
a nagyközönség megtekintheti. A 
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frissíteni. nyilvántartást évente kell frissíteni.

Justification

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

Módosítás: 10
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, ha) PONT (új) 

ha) a bizottság szerepéről, valamint a 
gyermekgyógyszerek klinikai vizsgálatának 
menetéről tájékoztatást nyújtó kampányok 
támogatása.

Indokolás

Dato che ad oggi la reperibilità di bambini su cui sperimentare, secondo le vigenti norme di 
sicurezza previste dalla legge, nuovi farmaci ad uso pediatrico é molto bassa e rappresenta 
una delle cause dello scarso sviluppo di questo tipo di farmaci, una campagna di 
comunicazione che informi su queste problematiche rappresenta uno strumento quanto mai 
importante.

Módosítás: 11
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, hb) PONT (új)

hb) egy termék a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány nyolc hónapos 
meghosszabbítására való jogosultságának 
az értékelését, az érintett termék 
függetlenül könyvvizsgált értékesítési 
adatainak a 36. cikk (1) bekezdésével 
összhangban elvégzett felülvizsgálatán 
keresztül.

Justification

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paediatric 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.

Módosítás: 12
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14. CIKK, (2) BEKEZDÉS 

(2) A kérelem kézhezvételétől számított 60
napon belül, a Gyermekgyógyászati 
Bizottságnak véleményt kell elfogadnia 
arról, hogy a termék-specifikus mentesítést 
meg kell-e adni.

Akár a kérelmező, akár a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kérhet 
megbeszélést ebben a 60 napos időszakban.
Amennyiben az helyénvaló, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kérheti a 
kérelmezőtől, hogy adjon kiegészítést a 
benyújtott részletekhez és 
dokumentumokhoz. Amikor a 
Gyermekgyógyászati Bizottság él ezzel a 
lehetőséggel, a 60 napos időkorlát 
felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kért 
kiegészítő információt be nem adták.

(2) A kérelem kézhezvételétől számított 45
napon belül, a Gyermekgyógyászati 
Bizottságnak véleményt kell elfogadnia 
arról, hogy a termék-specifikus mentesítést 
meg kell-e adni.

Akár a kérelmező, akár a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kérhet 
megbeszélést ebben a 45 napos időszakban.
Amennyiben az helyénvaló, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kérheti a 
kérelmezőtől, hogy adjon kiegészítést a 
benyújtott részletekhez és 
dokumentumokhoz. Amikor a 
Gyermekgyógyászati Bizottság él ezzel a 
lehetőséggel, a 45 napos időkorlát 
felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kért 
kiegészítő információt be nem adták.

Indokolás

Il termine di 60 giorni appare troppo lungo, tenendo presente l'oggetto della proposta di 
regolamento é importante ridurre i tempi per rendere disponibili i farmaci per uso pediatrico 
il prima possibile.

Módosítás: 13
18. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (1) ALBEKEZDÉS 

(1) Az érvényes, javasolt 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
kézhezvételétől számított hatvan napon 
belül a Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
véleményt kell alkotnia arról, hogy a 
javasolt vizsgálatok biztosítják-e a szükséges 
adatok megteremtését, azoknak a
feltételeknek a meghatározásához, amelyek 
mellett a gyógyszerkészítmény 
felhasználható a gyermekpopulációban vagy 
annak részeiben végzett kezelésekhez, 
valamint arról, hogy a várható terápiás 
hasznok igazolják-e a javasolt vizsgálatokat.

(1) Az érvényes, javasolt 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
kézhezvételétől számított 45 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
véleményt kell alkotnia arról, hogy a 
javasolt vizsgálatok biztosítják-e a szükséges 
adatok megteremtését, azoknak a 
feltételeknek a meghatározásához, amelyek 
mellett a gyógyszerkészítmény 
felhasználható a gyermekpopulációban vagy 
annak részeiben végzett kezelésekhez, 
valamint arról, hogy a várható terápiás 
hasznok igazolják-e a javasolt vizsgálatokat.
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Indokolás

Il termine di 60 giorni appare troppo lungo, tenendo presente l'oggetto della proposta di 
regolamento é importante ridurre i tempi per rendere disponibili i farmaci per uso pediatrico 
il prima possibile.

Módosítás: 14
18. CIKK, (2) BEKEZDÉS 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
hatvan napos időszakon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kérheti, hogy 
a kérelmező javasoljon módosításokat a 
tervben, amely esetben az (1) bekezdésben a 
végleges vélemény elfogadására vonatkozó, 
említett időkorlát meghosszabbodik, 
legfeljebb hatvan nappal. Az ilyen 
esetekben a kérelmező vagy a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kérhet még 
egy megbeszélést ebben az időszakban. Az 
időkorlátot fel kell függeszteni mindaddig, 
amíg a kért kiegészítő információt be nem 
adták. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 45 
napos időszakon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kérheti, hogy 
a kérelmező javasoljon módosításokat a 
tervben, amely esetben az (1) bekezdésben a 
végleges vélemény elfogadására vonatkozó, 
említett időkorlát meghosszabbodik, 
legfeljebb 45 nappal. Az ilyen esetekben a 
kérelmező vagy a Gyermekgyógyászati 
Bizottság kérhet még egy megbeszélést 
ebben az időszakban. Az időkorlátot fel kell 
függeszteni mindaddig, amíg a kért 
kiegészítő információt be nem adták. 

Indokolás

Il termine di 60 giorni appare troppo lungo, tenendo presente l'oggetto della proposta di 
regolamento é importante ridurre i tempi per rendere disponibili i farmaci per uso pediatrico 
il prima possibile.

Módosítás: 15
24. CIKK, (2) ALBEKEZDÉS 

A tagállamok figyelembe veszik ezt a 
véleményt.
Ha a Gyermekgyógyászati Bizottságot 
felkérik arra, hogy az (1) bekezdésnek 
megfelelően mondjon véleményt, azt a 
kérelem kézhezvételétől számított hatvan
napon belül meg kell tennie.

A tagállamok figyelembe veszik ezt a 
véleményt.
Ha a Gyermekgyógyászati Bizottságot 
felkérik arra, hogy az (1) bekezdésnek 
megfelelően mondjon véleményt, azt a 
kérelem kézhezvételétől számított 45 napon 
belül meg kell tennie.

Indokolás

Il termine di 60 giorni appare troppo lungo, tenendo presente l'oggetto della proposta di 
regolamento é importante ridurre i tempi per rendere disponibili i farmaci per uso pediatrico 
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il prima possibile.

Módosítás: 16
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy egyeztetett 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati javallat 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy egyeztetett 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati javallat 
figyelembevételével – piacra kell vinnie. Az 
illetékes hatóságok bizonyos, adminisztratív 
késedelmet szenvedő esetekben eltéréseket 
állapíthatnak meg ettől a rendelkezéstől. 
Minden ilyen eltérést megfelelő indokokkal 
kell alátámasztani.

Justification

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. 

Módosítás: 17
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, (1) ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza az egyeztetett 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

(1) Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza az egyeztetett 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot négy hónappal meghosszabbítsa.
Ezen felül további négy hónapos 
meghosszabbítást kell megadni azoknak a 
termékeknek, amelyeknek összesített éves 
értékesítése az Európai Unióban 100 millió 
eurónál kevesebb. A termék értékesítését az 
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érvényben lévő kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány lejárta előtt három 
évvel meg kell határozni, az érintett 
társaság által szolgáltatott függetlenül 
könyvvizsgált éves értékesítési adatok 
alapján. 

Justification

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paediatric 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.

Módosítás: 18
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hat hónapos
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

(3) Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak négy vagy 
nyolc hónapos meghosszabbítását csak 
akkor lehet megadni, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett.

Justification

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paediatric 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.

Módosítás: 19
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
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141/2000/EK rendelet szerint. 141/2000/EK rendelet szerint, vagy az olyan 
termékekre, amelyek hatóanyagát már védi 
egy, a gyermekgyógyászati felhasználást 
vagy összetételt oltalmazó védjegy, vagy 
bármilyen más formában 
adatkizárólagosságot vagy piaci 
kizárólagosságot kapott 
gyermekgyógyászati felhasználásra. 
A kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
meghosszabbításában részesülő 
gyógyszerkészítmény nem részesülhet 
semmilyen más formájú nemzeti vagy 
közösségi szellemi jogi védelemben, a 
gyermekgyógyászati felhasználásra vagy a 
hatóanyagra vonatkozó 
adatkizárólagosságban vagy piaci
kizárólagosságban. 

Justification
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.

Módosítás: 20
37. CIKK, (2) BEKEZDÉS

Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, 
amikor az egyeztetett gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv megvalósítása nem vezet egy 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez, viszont az elvégzett 
vizsgálatok eredményei bekerülnek az 
alkalmazási előiratba és – ha szükséges – az 
érintett gyógyszerkészítmény 
termékismertető csomagjába.

Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, 
amikor az egyeztetett gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv megvalósítása nem vezet egy 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez, viszont az elvégzett 
vizsgálatok eredményei bekerülnek az 
alkalmazási előiratba és – ha szükséges – az 
érintett gyógyszerkészítmény 
termékismertető csomagjába. Ha 
bebizonyosodik, hogy egy, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság által 
meghatározott kritériumok és kívánalmak 
által beazonosított gyermekgyógyászati 
szubpopuláció eleget tesz a ritka betegségek 
gyógyszereire megállapított eljárásokhoz 
való folyamodás feltételeinek, az engedély 
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birtokosa a két eljárás közül saját 
választása szerint bármelyikhez 
folyamodhat.

Justification

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

Módosítás: 21
42. CIKK, (2) BEKEZDÉS, (1) ALBEKEZDÉS 

Az (1) bekezdésben említett értékelés, illetve 
más, rendelkezésre álló információk alapján, 
valamint a Bizottsággal, a tagállamokkal és 
az érdekelt felekkel folytatott konzultáció 
után a Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
leltárt kell készítenie a terápiás igényekről.

Az (1) bekezdésben említett értékelés, illetve 
más, rendelkezésre álló információk alapján, 
valamint a Bizottsággal, a tagállamokkal és 
az érdekelt felekkel folytatott konzultáció 
után a Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
leltárt kell készítenie a terápiás igényekről, 
amely számításba veszi a 
gyermekgyógyászati készítmények 
szektorának aktuális prioritásait.

Indokolás

Una lista di priorità nel campo dei farmaci pediatrici permette alle case farmaceutiche di 
razionalizzare la ricerca farmacologica in quei settori che al momento ne hanno più bisogno.

Módosítás: 22
44. CIKK, 2. BEKEZDÉS

2. Az (1) bekezdésben leírt összes 
gyermekgyógyászati vizsgálatot figyelembe 
kell vennie a Gyermekgyógyászati 
Bizottságnak, amikor a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervekkel, mentesítésekkel és 
halasztásokkal kapcsolatos kérelmeket 
értékeli, és az illetékes hatóságoknak, 
amikor a 8., 9. vagy 31. cikk értelmében 
benyújtott kérelmeket értékelik.

(2) Az (1) bekezdésben leírt összes 
gyermekgyógyászati vizsgálatot és minden 
az ennek a rendeletnek a hatályba lépését 
megelőzően kezdeményezett 
gyermekgyógyászati vizsgálatot fel lehet 
venni a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervbe, és figyelembe kell vennie a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak, amikor a 
8., 9. vagy 31. cikk értelmében benyújtott 
kérelmeket értékeli.

Justification

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 
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into force of the Regulation.

Módosítás: 23
48. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. A Bizottság nyilvánosságra hozza a 
forgalomba hozatali engedélyek érintett 
birtokosainak a nevét, valamint a kirótt 
pénzbüntetés összegét és annak okát.

(4) A Bizottság nyilvánosságra hozza a 
forgalomba hozatali engedélyek érintett 
birtokosainak és bárkinek a nevét, aki 
megszegi ennek a rendeletnek, vagy a vele 
összhangban elfogadott bármely másik 
rendeletnek a rendelkezéseit, valamint a 
kirótt pénzbüntetés összegét és annak okát.

Justification

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).

Módosítás: 24
49. CIKK, (2) BEKEZDÉS 

(2) Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított hat éven belül a Bizottságnak 
közzé kell tennie egy általános jelentést az 
alkalmazásának eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, beleértve különösen egy 
leltárt mindazokról a 
gyógyszerkészítményekről, amelyekre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
engedélyt a hatálybalépése óta adták ki.

(2) Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított négy éven belül a bizottságnak 
közzé kell tennie egy általános jelentést az 
alkalmazásának eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, beleértve különösen egy 
leltárt mindazokról a 
gyógyszerkészítményekről, amelyekre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
engedélyt a hatálybalépése óta adták ki.

Különösképpen, a bizottság feladata lesz, 
hogy a 36. és 37. cikkekben meghatározott 
jutalmazó és ösztönző program eredményét 
feldolgozza, és ezzel együtt kimutassa a 
kutatási költségek pénzügyi értékelését és 
az ösztönzésnek köszönhetően elért 
hasznot. Amennyiben a kimutatás a 
rendszerben meghatározott és az elért vagy 
elérendő célok között eltérést talál, 
lépéseket kell tenni a megfelelő cikkek 
módosítására.

Indokolás

La revisione dopo 4 anni del sistema di incentivi da parte della Commissione  permetterà di 
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valutare l'effettiva equità dell'intero sistema di incentivazione della ricerca farmacologica 
pediatrica e di adottare eventualmente le dovute misure di assestamento.
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