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SHORT JUSTIFICATION

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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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingąjį Aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos pasiūlytas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(8) Tikslinga Europos vaistų Agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį komitetą 
–Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
pediatrinių gyventojų grupių gydymui skirtų 
vaistų aspektus. Pediatrijos komitetas, visų 
pirma, turėtų būti atsakingas už pediatrinių 
tyrimų planų įvertinimą ir patvirtinimą bei 
už išimčių suteikimo ir atidėjimų sistemą, be 
to, jis vykdytų esminio pobūdžio veiklą 
reglamente numatytų rėmimo priemonių 
srityje. Vykdydamas veiklą, Pediatrijos 
komitetas turėtų turėti omenyje potencialiai 
didelę su vaikais atliekamų tyrimų reikšmę 
terapiniam gydymui, įskaitant būtinybę 
vengti nereikalingų tyrimų. Jis turėtų laikytis 
Bendrijoje galiojančių reikalavimų, įskaitant 
Direktyvos 2001/20/EB nuostatas ir 
Tarptautinės konferencijos suderinimo 
klausimais (ICH) E11 gairę dėl vaikams 
skirtų vaistų kūrimo, bei turėtų vengti bet 
kokio leidimų išdavimo kitoms gyventojų 
grupėms skirtiems vaistams vilkinimo dėl 
tyrimams su vaikais keliamų reikalavimų.

(8) Tikslinga Europos vaistų Agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį komitetą 
–Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
pediatrinių gyventojų grupių gydymui skirtų 
vaistų aspektus. Pediatrijos komitetas, visų 
pirma, turėtų būti atsakingas už pediatrinių 
tyrimų planų įvertinimą ir patvirtinimą bei 
už išimčių suteikimo ir atidėjimų sistemą; 
todėl jis turi būti nepriklausomas nuo 
farmacijos pramonės, o jo nariai turi turėti 
tarptautiniu mastu pripažintą ir dokumentais 
pagrįstą patirtį ir nutuokti apie šią pramonę. 
Be to, jis vykdytų esminio pobūdžio veiklą 
reglamente numatytų rėmimo priemonių 
srityje. Vykdydamas veiklą, Pediatrijos 
komitetas turėtų turėti omenyje potencialiai 
didelę su vaikais atliekamų tyrimų reikšmę 
terapiniam gydymui, įskaitant būtinybę 
vengti nereikalingų tyrimų. Jis turėtų laikytis 
Bendrijoje galiojančių reikalavimų, įskaitant 
Direktyvos 2001/20/EB nuostatas ir 
Tarptautinės konferencijos suderinimo 
klausimais (ICH) E11 gairę dėl vaikams 
skirtų vaistų kūrimo, bei turėtų vengti bet 
kokio leidimų išdavimo kitoms gyventojų 
grupėms skirtiems vaistams vilkinimo dėl 
tyrimams su vaikais keliamų reikalavimų.

  
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Justification

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.

Pakeitimas 2
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, kad 
vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų sudėtine 
suaugusiems skirtų vaistų kūrimo dalimi, 
integruota į suaugusiems skirtų vaistų 
kūrimo programą. Dėl šios priežasties 
pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami ankstyvuoju vaistų kūrimo etapu, 
kad būtų galima atlikti tyrimus su vaikais iki 
paraiškos dėl leidimo prekiauti pateikimo.

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, kad 
vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų sudėtine 
suaugusiems skirtų vaistų kūrimo dalimi, 
integruota į suaugusiems skirtų vaistų 
kūrimo programą. Dėl šios priežasties 
pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami ankstyvuoju vaistų kūrimo etapu, 
kad būtų galima atlikti tyrimus su vaikais ir, 
kur įmanoma, iki paraiškos dėl leidimo 
prekiauti pateikimo.

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.

Pakeitimas 3
11A KONSTATUOJAMOJI DALIS (NAUJA)

(11a) Atsižvelgiant į tai, kad 50 proc. 
pediatrijoje naudojamų vaistų nebuvo 
išbandyta, turėtų būti skirtas finansavimas  
pediatrijoje naudojamų patentais 
neapsaugotų ir papildomo apsaugos 
liudijimo neturinčių vaistų moksliniams 
tyrimams finansuoti pagal Bendrijos 
mokslinių tyrimų programas. Būtina įsteigti 
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pediatrijos studijų programą vadinamą 
Vaistų Europoje gyvenantiems vaikams 
tyrimai (MICE).

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.

Pakeitimas 4
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei indikacijai, 
o vaistu jau prekiaujama kitų indikacijų 
atžvilgiu, atsižvelgiant į pediatrinę 
informaciją leidimo prekiauti turėtojas turėtų 
būti įpareigojamas per du metus nuo 
indikacijos patvirtinimo pradėti prekiauti 
šiuo vaistu. Šis reikalavimas turėtų būti 
taikomas tik vaistams, kuriais leista 
prekiauti, ir nebūti taikomas vaistams, 
kuriems suteiktas leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu.

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei indikacijai, 
o vaistu jau prekiaujama kitų indikacijų 
atžvilgiu, atsižvelgiant į pediatrinę 
informaciją leidimo prekiauti turėtojas turėtų 
būti įpareigojamas per du metus nuo 
indikacijos patvirtinimo pradėti prekiauti 
šiuo vaistu. Kompetentingos institucijos 
turėtų leisti nukrypti nuo šios nuostatos 
ypatingais atvejais, kai vėluojama dėl 
administracinių kliūčių. Šie nukrypimai 
turėtų būti tinkamai pagrįsti. Šis 
reikalavimas turėtų būti taikomas tik 
vaistams, kuriais leista prekiauti, ir nebūti 
taikomas vaistams, kuriems suteiktas 
leidimas prekiauti pediatrijoje naudojamu 
vaistu.

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.

Pakeitimas 5
22 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(22) Turėtų būti nustatyta neprivaloma 
procedūra, suteikianti galimybę gauti vieną 

(22) Turėtų būti nustatyta neprivaloma 
procedūra, suteikianti galimybę gauti vieną 
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bendrą Bendrijos nuomonę dėl nacionaliniu 
lygmeniu išduoto leidimo prekiauti vaistu, 
jei paraiškoje dėl leidimo prekiauti 
pateikiami duomenys apie vaikus, gauti 
remiantis patvirtintu pediatrinių tyrimų 
planu. Siekiant šio tikslo galima pasinaudoti 
Direktyvos 2001/83/EB 32-34 straipsniuose 
numatyta tvarka. Tai suteiktų galimybę 
priimti suderintą Bendrijos sprendimą dėl 
vaisto naudojimo vaikų gydymui ir jį 
nurodyti visoje nacionalinėje informacijoje 
apie vaistą.

bendrą Bendrijos nuomonę dėl nacionaliniu 
lygmeniu išduoto leidimo prekiauti vaistu, 
jei paraiškoje dėl leidimo prekiauti 
pateikiami duomenys apie vaikus, gauti 
remiantis patvirtintu pediatrinių tyrimų 
planu. Siekiant šio tikslo galima pasinaudoti 
Direktyvos 2001/83/EB 32-34 straipsniuose 
numatyta tvarka. Tai suteiktų galimybę 
priimti suderintą Bendrijos sprendimą dėl 
vaisto naudojimo vaikų gydymui ir jį 
nurodyti visoje nacionalinėje informacijoje 
apie vaistą.

O kol kas reikėtų sudaryti pediatrijoje 
naudojamą europinę formą, naudojant kurią 
būtų galima rinkti visus valstybėse narėse 
apie vaistą turimus duomenis, norint tuo 
vaistu, kuriuo šiuo metu prekiaujama tik 
valstybių lygmeniu prekiauti visoje 
Sąjungoje.

Justification

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.

Pakeitimas 6
23 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(23) Būtina užtikrinti, kad farmakologinio 
budrumo mechanizmai būtų pritaikyti 
duomenų apie vaikams skirtų vaistų 
saugumą rinkimui, įskaitant duomenis apie 
galimą ilgalaikį poveikį. Suteikus vaistui 
leidimą prekiauti, taip pat gali prireikti 
papildomų tyrimų nustatyti vaisto 
veiksmingumą vaikų gydymui. Todėl 
asmenims, besikreipiantiems dėl leidimo 
prekiauti išdavimo, be įpareigojimo pateikti
tyrimų, gautų laikantis patvirtinto pediatrinių 
tyrimų plano, rezultatus taikomas 
reikalavimas nurodyti, kaip pareiškėjas siūlo 
užtikrinti tolesnį ilgalaikį galimų neigiamų 
vaisto vartojimo pasekmių ir jo 
veiksmingumo pediatrinės gyventojų grupės 
gydymui tyrimą. Be to, jei egzistuoja 

(23) Būtina užtikrinti, kad farmakologinio 
budrumo mechanizmai būtų pritaikyti 
duomenų apie vaikams skirtų vaistų 
saugumą rinkimui, įskaitant duomenis apie 
galimą ilgalaikį poveikį. Suteikus vaistui 
leidimą prekiauti, taip pat gali prireikti 
papildomų tyrimų nustatyti vaisto 
veiksmingumą vaikų gydymui. Todėl 
asmenims, besikreipiantiems dėl leidimo 
prekiauti išdavimo, be įpareigojimo pateikti 
tyrimų, gautų laikantis patvirtinto pediatrinių 
tyrimų plano, rezultatus taikomas 
reikalavimas nurodyti, kaip pareiškėjas siūlo 
užtikrinti tolesnį ilgalaikį galimų neigiamų 
vaisto vartojimo pasekmių ir jo 
veiksmingumo pediatrinės gyventojų grupės 
gydymui tyrimą. Be to, jei egzistuoja 
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ypatinga, susirūpinimą kelianti priežastis, 
kaip leidimo prekiauti išdavimo sąlyga, 
numatoma galimybė paprašyti pareiškėjo 
pateikti ir įgyvendinti rizikos valdymo 
sistemą ir(ar) atlikti konkrečius tyrimus po 
vaisto pateikimo į rinką.

ypatinga, susirūpinimą kelianti priežastis, 
kaip leidimo prekiauti išdavimo sąlyga, 
būtina Komiteto vardu paprašyti pareiškėjo 
pateikti ir įgyvendinti rizikos valdymo 
sistemą ir (ar) atlikti konkrečius tyrimus po 
vaisto pateikimo į rinką.

Justification

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.

Pakeitimas 7
28 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(28) Siekiant pagerinti informacijos apie 
vaistus, naudojamus vaikų gydymui, 
prieinamumą ir išvengti tyrimų su vaikais 
pakartojimo, nedidinančio bendrų mokslo 
žinių, į Direktyvos 2001/20/EB 11 straipsniu 
numatytą sukurti Europos duomenų bazę 
turėtų būti įtraukta informacija apie visus 
Bendrijoje ir trečiosiose šalyse atliekamus, 
nutrauktus ar jau atliktus pediatrinius 
tyrimus.

(28) Siekiant pagerinti informacijos apie 
vaistus, naudojamus vaikų gydymui, 
prieinamumą ir išvengti tyrimų su vaikais 
pakartojimo, nedidinančio bendrų mokslo 
žinių, į Direktyvos 2001/20/EB 11 straipsniu 
numatytą sukurti Europos duomenų bazę 
turėtų būti įtrauktas Europos pediatrijoje 
naudojamų vaistų klinikinių tyrimų 
registras, į kurį būtų įtraukta informacija 
apie visus Bendrijoje ir trečiosiose šalyse 
atliekamus, nutrauktus ar jau atliktus 
pediatrinius tyrimus. Tokius tyrimus taip pat 
reikėtų įtraukti į šiuo metu valstybėse narėse 
atliekamų  klinikinių tyrimų duomenų bazes. 

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.

Pakeitimas 8
4A STRAIPSNIS (NAUJAS)

4a straipsnis
Rengiama pediatrijos studijų programa 
Vaistų Europoje gyvenantiems vaikams  
tyrimai (MICE), skirta patento ar papildomo 
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apsaugos liudijimo nesaugomų vaistų 
naudojimo pediatrijoje moksliniams 
tyrimams finansuoti. Siūloma pagal 
Bendrijos mokslinių tyrimų programas skirti 
tinkamą finansavimą pediatrijoje naudojamų 
vaistų moksliniams tyrimams bei studijoms 
skatinti.

Justification

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.

Pakeitimas 9
6 STRAIPSNIO 2 DALIS

Visi netiesioginiai interesai, kurie galėtų būti 
susiję su farmacijos pramone, įrašomi į 
Agentūros tvarkomą registrą, prieinamą 
visuomenei. Registro duomenys atnaujinami 
kasmet.

Visi tiesioginiai ir (arba) netiesioginiai 
interesai, kurie galėtų būti susiję su 
farmacijos pramone, įrašomi į Agentūros 
tvarkomą registrą, prieinamą visuomenei. 
Registro duomenys atnaujinami kasmet. 
Registro duomenys atnaujinami kasmet.

Justification

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

Pakeitimas 10
7 STRAIPSNIO 1 DALIS HA PUNKTAS (NAUJAS)

(ha) skatinti komiteto vaidmens ir 
priemonių, skirtų pediatriniams vaistų 
tyrimams atlikti, reklamos kampanijas.

Pagrindimas

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 
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issues.

Pakeitimas 11
7 STRAIPSNIO 1 DALIES HB PUNKTAS (NAUJAS)

(hb) įvertinti, ar produkto papildomas 
apsaugos liudijimas gali būti pratęstas 
aštuoniais mėnesiais pagal 36 straipsnio 1 
dalį, atlikus nepriklausomo auditoriaus 
patikrintų atitinkamų produktų pardavimų  
apžvalgą.

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.

Pakeitimas 12
14 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Per 60 dienų nuo paraiškos gavimo, 
Pediatrijos komitetas priima nuomonę 
suteikti išimtį konkrečiam vaistui ar ne.

2. Per 45 dienas nuo paraiškos gavimo, 
Pediatrijos komitetas priima nuomonę 
suteikti išimtį konkrečiam vaistui ar ne.

Minėtu 60 dienų laikotarpiu tiek 
pareiškėjas, tiek Pediatrijos komitetas gali 
pareikalauti sušaukti posėdį.

Minėtu 45 dienų laikotarpiu tiek 
pareiškėjas, tiek Pediatrijos komitetas gali 
pareikalauti sušaukti posėdį.

Pediatrijos komitetas atitinkamai gali 
pareikalauti, kad pareiškėjas papildytų 
pateiktus detaliuosius aprašus ir 
dokumentus. Jei Pediatrijos komitetas 
pasinaudoja šia galimybe, 60 dienų 
laikotarpis sustabdomas, kol pareiškėjas 
pateikia visą reikalaujamą informaciją.

Pediatrijos komitetas atitinkamai gali 
pareikalauti, kad pareiškėjas papildytų 
pateiktus detaliuosius aprašus ir 
dokumentus. Jei Pediatrijos komitetas 
pasinaudoja šia galimybe, 45 dienų 
laikotarpis sustabdomas, kol pareiškėjas 
pateikia visą reikalaujamą informaciją.

Justification

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 
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pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Pakeitimas 13
18 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Per 60 dienų nuo tinkamu pripažinto 
siūlomo pediatrinių tyrimų plano gavimo 
Pediatrijos komitetas priima nuomonę, ar 
atlikus siūlomus tyrimus bus gauti 
duomenis, būtinus nustatyti sąlygas, kurioms 
esant konkretus vaistas gali būti naudojamas 
pediatrinės gyventojų grupės ar jos pogrupių 
gydymui, bei ar laukiama terapinė nauda 
pateisina siūlomus tyrimus. 

1. Per 45 dienas nuo tinkamu pripažinto 
siūlomo pediatrinių tyrimų plano gavimo 
Pediatrijos komitetas priima nuomonę, ar 
atlikus siūlomus tyrimus bus gauti 
duomenis, būtinus nustatyti sąlygas, kurioms 
esant konkretus vaistas gali būti naudojamas 
pediatrinės gyventojų grupės ar jos pogrupių 
gydymui, bei ar laukiama terapinė nauda 
pateisina siūlomus tyrimus.

Justification

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.

Pakeitimas 14
18 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Per 1 dalyje nurodytą 60 dienų laikotarpį 
Pediatrijos komitetas gali paprašyti 
pareiškėjo pakeisti planą ir tokiu atveju 1 
dalyje numatytas galutinės nuomonės 
priėmimo terminas gali būti pratęstas ne 
daugiau kaip 60 dienų. Tokiais atvejais 
pareiškėjas arba Pediatrijos komitetas gali 
pareikalauti per šį laikotarpį sušaukti 
papildomą posėdį. Laikotarpis sustabdomas, 
kol pareiškėjas pateikia papildomą 
informaciją.

2. Per 1 dalyje nurodytą 45 dienų laikotarpį 
Pediatrijos komitetas gali paprašyti 
pareiškėjo pakeisti planą ir tokiu atveju 1 
dalyje numatytas galutinės nuomonės 
priėmimo terminas gali būti pratęstas ne 
daugiau kaip 45 dienomis. Tokiais atvejais 
pareiškėjas arba Pediatrijos komitetas gali 
pareikalauti per šį laikotarpį sušaukti 
papildomą posėdį. Laikotarpis sustabdomas, 
kol pareiškėjas pateikia papildomą 
informaciją.

Justification

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.

Pakeitimas 15
24 STRAIPSNIO 2 DALIS
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Valstybės narės atsižvelgia į tokią nuomonę.
Jei Pediatrijos komiteto paprašoma pateikti 
nuomonę pagal pirmą pastraipą, jis turi tai 
padaryti per 60 dienų nuo prašymo gavimo 
dienos.

Valstybės narės atsižvelgia į tokią nuomonę.
Jei Pediatrijos komiteto paprašoma pateikti 
nuomonę pagal pirmą pastraipą, jis turi tai 
padaryti per 45 dienas nuo prašymo gavimo 
dienos.

Justification

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.

Pakeitimas 16
34 STRAIPSNIS

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją. 
Kompetentingos institucijos turėtų leisti 
nukrypti nuo šios nuostatos ypatingais 
atvejais, kai vėluojama dėl administracinių 
kliūčių. Šie nukrypimai turi būti tinkamai 
pagrįsti.

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.

Pakeitimas 17
36 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PASTRAIPA

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
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tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
keturiais mėnesiais. Papildomai šis 
laikotarpis tęsiamas dar keturiais mėnesiais 
tiems vaistams, kurių bendra pardavimų 
Europos Sąjungoje apimtis nesiekia 100 
milijonų eurų per metus. Vaisto pardavimų 
apimtis nustatoma likus  trejiems metams iki 
esamo papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimo pabaigos, pateikus 
nepriklausomos audito kompanijos, kuri 
patikrino metinių pardavimų apimtį, išduotą 
pažymėjimą. 

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.

Pakeitimas 18
36 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešeriems mėnesiams
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas keturiais arba 
aštuoniais mėnesiais suteikiamas tik tuo 
atveju, jei vaistu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse.

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.



PA\567459LT.doc 15/3 PE 353.602v02-00

LT

Pakeitimas 19
36 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
vaistams, kurių veiklioji medžiaga jau 
apsaugota patento, kuris apima naudojimą 
pediatrijoje arba pediatrinę receptūrą, arba 
kuriems naudoti pediatrijoje buvo suteiktas 
duomenų išimtinumas ar rinkos išimtinumas 
kitokiu būdu.

Vaistai, kuriems buvo pratęstas papildomo 
apsaugos liudijimo galiojimo laikotarpis 
negali gauti kitų Bendrijos arba valstybės 
intelektinės nuosavybės apsaugos formų, 
duomenų išimtinumo arba rinkos išimtinumo 
naudojimui pediatrijoje arba veikliosios 
medžiagos formai. 

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.

Pakeitimas 20
37 STRAIPSNIO 2 DALIS

Pirmoji dalis taip pat taikoma, jei įvykdžius 
patvirtintą pediatrinių tyrimų planą leidimas 
pediatrinei indikacijai nesuteikiamas, bet 
atliktų tyrimų rezultatai atsispindi vaisto 
charakteristikų santraukoje ir atitinkamai to 

Pirmoji dalis taip pat taikoma, jei įvykdžius 
patvirtintą pediatrinių tyrimų planą leidimas 
pediatrinei indikacijai nesuteikiamas, bet 
atliktų tyrimų rezultatai atsispindi vaisto 
charakteristikų santraukoje ir atitinkamai to 
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vaisto pakuotės informaciniame lapelyje. vaisto pakuotės informaciniame lapelyje. 
Kai užtikrinta, kad pagal Pediatrijos 
komiteto nurodytus kriterijus ir sąlygas 
nustatytoje specialioje pediatrijos grupėje 
galioja visos vaisto priskyrimo prie retųjų 
vaistų kategorijos sąlygos, įgaliojimo 
turėtojas gali pasirinkti vieną iš dviejų 
minėtų procedūrų.

Justification

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

Pakeitimas 21
42 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PASTRAIPA

2. Pasikonsultavęs su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis 
Pediatrijos komitetas, remdamasis 1 dalyje 
nurodytu įvertinimu ir kita turima 
informacija, sudaro terapinių poreikių 
sąrašą.

2. Pasikonsultavęs su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis 
Pediatrijos komitetas, remdamasis 1 dalyje 
nurodytu įvertinimu ir kita turima 
informacija, sudaro terapinių poreikių 
sąrašą, atsižvelgdamas į pediatrijoje 
vartojamų vaistų sektoriaus prioritetus šiuo 
metu.

Justification

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.

Pakeitimas 22
44 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Pediatrijos komitetas, vertindamas 
paraiškas dėl pediatrinių tyrimų planų 
patvirtinimo, išimčių suteikimo bei 
atidėjimų, ir kompetentingos institucijos,
vertindamos pagal 8, 9 ar 31 straipsnius 
pateiktas paraiškas, atsižvelgia į visus 1 
dalyje nurodytus pediatrinius tyrimus.

2. Pediatrijos komitetas, vertindamas pagal 
8, 9 ar 31 straipsnius pateiktas paraiškas, 
atsižvelgia į visus 1 dalyje nurodytus 
pediatrinius tyrimus, taip pat į tyrimus, 
atliktus iki šio reglamento įsigaliojimo 
datos, kurie taip pat gali būti įtraukti į 
pediatrinių tyrimų planus.

Justification

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

Pakeitimas 23
48 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Komisija skelbia nubaustų leidimų 
prekiauti turėtojų sąrašus ir nurodo skirtų 
nuobaudų dydį bei priežastis, dėl kurių šios 
nuobaudos buvo skirtos.

4. Komisija skelbia nubaustų leidimų 
prekiauti turėtojų, ir visų, pažeidžiančių šio 
reglamento arba kitų pagal jį priimtų teisės 
aktų nuostatas, sąrašus ir nurodo skirtų 
nuobaudų dydį bei priežastis, dėl kurių šios 
nuobaudos buvo skirtos.

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).

Pakeitimas 24
49 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Per 6 metus nuo reglamento įsigaliojimo, 
Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą, 
kurioje išdėsto jį taikant sukauptą patirtį, 
įskaitant medicinos produktų, kuriems 
reglamento galiojimo metu buvo išduoti 
leidimai prekiauti, išsamų sąrašą.

2. Per 4 metus nuo reglamento įsigaliojimo, 
Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą, 
kurioje išdėsto jį taikant sukauptą patirtį, 
įskaitant medicinos produktų, kuriems 
reglamento galiojimo metu buvo išduoti 
leidimai prekiauti, išsamų sąrašą. Komisija 
analizuoja ypač pagal 36 ir 37 straipsnius 
numatytus atlygius ir paskatas, kartu 
įvertina finansus: išlaidas moksliniams 
tyrimams ir pelną, gautą paskatų dėka. Jei 
analizės metu paaiškėja, kad numatyta 
sistema yra netinkama rezultatams, kurių 
buvo tikėtasi, pasiekti, bus imamasi 
priemonių, siekiant iš dalies pakeisti minėtus 
straipsnius.

Justification

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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