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ĪSS PAMATOJUMS

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.



AD\567459LV.doc 5/18 PE 353.602v02-00

LV

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju iekļaut ziņojumā šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
8. apsvērums

8) Ir lietderīgi veidot zinātnisku komiteju, 
Pediatrijas komiteju, Eiropas zāļu aģentūras 
ietvaros (turpmāk – „Aģentūra”) ar 
ekspertīzi un kompetenci visos bērnu mērķa 
grupai paredzēto zāļu izstrādes un 
izvērtēšanas aspektos. Pediatrijas komiteja 
būs galvenokārt atbildīga par pediatrijas 
pētījumu plānu izvērtēšanu un 
apstiprinājumu un to atbrīvojuma un 
atlikšanas sistēmu, un tai jāuzņemas galvenā 
loma dažādos ar šo regulu noteiktajos 
atbalsta pasākumos. Visā savā darbībā 
Pediatrijas komitejai jāapsver potenciālie 
nozīmīgie terapeitiskie ieguvumi no izpētes 
ar bērniem, tostarp nepieciešamība 
izvairīties no nevajadzīgas izpētes. Tai 
jāseko pastāvošajām Kopienas prasībām, 
ieskaitot Direktīvu 2001/20/EK, kā arī 
Starptautiskās saskaņošanas konferences 
(SSK) E 11 pamatnostādni par bērniem 
paredzētu zāļu izstrādi un, izpildot prasības 
par zāļu izpēti ar bērniem, jāizvairās no 
kavēšanās citām iedzīvotāju grupām 
paredzēto zāļu apstiprināšanā.

8) Ir lietderīgi veidot zinātnisku, Eiropas 
Zāļu aģentūrā (turpmāk - “Aģentūra”) 
ietilpstošu komiteju - Pediatrijas komiteju ar 
ekspertīzi un kompetenci visos bērnu 
mērķgrupai paredzēto zāļu izstrādes un 
izvērtēšanas aspektos. Pediatrijas komiteja 
būs galvenokārt atbildīga par pediatrijas 
pētījumu plānu izvērtēšanu un 
apstiprinājumu un to atbrīvojuma un 
atlikšanas sistēmu; lai pildītu šos 
uzdevumus, komitejai ir jābūt neatkarīgai 
no farmācijas nozares un jāsastāv no 
locekļiem ar atzītu starptautiska līmeņa 
pieredzi šajā nozarē un zināšanām par to, 
ko apliecina dokumenti. Tai jāuzņemas 
galvenā loma dažādos ar šo regulu 
noteiktajos atbalsta pasākumos. Visā savā 
darbībā Pediatrijas komitejai jāapsver 
potenciālie nozīmīgie terapeitiskie ieguvumi 
no izpētes ar bērniem, tostarp 
nepieciešamība izvairīties no nevajadzīgas 
izpētes. Tai jāseko pastāvošajām Kopienas 
prasībām, ieskaitot Direktīvu 2001/20/EK, 
kā arī Starptautiskās saskaņošanas 
konferences (SSK) E 11 pamatnostādni par 
bērniem paredzētu zāļu izstrādi un, izpildot
prasības par zāļu izpēti ar bērniem, jāizvairās 
no kavēšanās citām iedzīvotāju grupām 
paredzēto zāļu apstiprināšanā.

  

1 OV vēl nav publicēts.
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 2

10. apsvērums

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešana 
tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, ir nolūkā
nodrošināt, ka bērniem paredzēto zāļu 
izstrāde kļūst par zāļu izstrādes neatņemamu 
sastāvdaļu, kura ir integrēta pieaugušajiem 
paredzēto zāļu izstrādes programmā. 
Tādējādi pediatrijas pētījumu plāni 
jāiesniedz zāļu izstrādes agrīnā posmā, 
savlaicīgi, lai izpēti ar bērniem varētu veikt 
pirms tiek iesniegti pieteikumi tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai.

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešana 
tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, ir nolūkā 
nodrošināt, ka bērniem paredzēto zāļu 
izstrāde kļūst par zāļu izstrādes neatņemamu 
sastāvdaļu, kura ir integrēta pieaugušajiem 
paredzēto zāļu izstrādes programmā.
Tādējādi pediatrijas pētījumu plāni 
jāiesniedz zāļu izstrādes agrīnā posmā, 
savlaicīgi, lai, ja vien tas ir iespējams, izpēti 
ar bērniem varētu veikt pirms tiek iesniegti 
pieteikumi tirdzniecības atļaujas saņemšanai.

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 3
11. a apsvērums (jauns)

11.a) Tā kā 50% pediatrijā lietojamo zāļu 
nav pārbaudītas testos, jānodrošina 
finansējums to pediatrijā lietojamo zāļu 
izpētei, uz kurām neattiecas patenta tiesību 
aizsardzība vai kurām nav papildu 
aizsardzības sertifikāta, ko finansē no 
Kopienas izpētes programmu līdzekļiem. Ir 
jāizveido Bērnu zāļu Eiropas izpētes 



AD\567459LV.doc 7/18 PE 353.602v02-00

LV

programma (MICE).

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 4
21. apsvērums

21) Kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā tiek apstiprināta zāļu 
indikācija lietošanai pediatrijā tādām zālēm, 
kuras jau ir tirdzniecībā ar citām 
indikācijām, tirdzniecības atļaujas turētājam 
divu gadu laikā no indikācijas 
apstiprināšanas datuma ir pienākums zāles 
laist tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
informāciju. Šī prasība attiecas tikai uz tām 
zālēm, kas jau ir apstiprinātas, bet ne uz 
zālēm, kuras apstiprinātas ar tirdzniecības 
atļauju lietošanai pediatrijā.

21) Kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā tiek apstiprināta zāļu 
indikācija lietošanai pediatrijā tādām zālēm, 
kuras jau ir tirdzniecībā ar citām 
indikācijām, tirdzniecības atļaujas turētājam 
divu gadu laikā no indikācijas 
apstiprināšanas datuma ir pienākums zāles 
laist tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
informāciju. Atsevišķos gadījumos, kad 
kavēšanās notiek administratīvu iemeslu 
dēļ, kompetentām iestādēm ir jābūt iespējai 
ļaut atkāpties no šī noteikuma. Jebkādām 
šādām atkāpēm ir jābūt pienācīgi 
pamatotiem attaisnojošiem iemesliem. Šī 
prasība attiecas tikai uz tām zālēm, kas jau ir 
apstiprinātas, bet ne uz zālēm, kuras 
apstiprinātas ar tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 5
22. apsvērums

22) Jāizveido alternatīva kārtība, lai 
dalībvalstī apstiprinātās zālēs būtu iespējams 
iegūt vienotu Kopienas mēroga atzinumu, 

22) Jāizveido alternatīva kārtība, lai 
dalībvalstī apstiprinātās zālēs būtu iespējams 
iegūt vienotu Kopienas mēroga atzinumu, 
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gadījumos, kad dati par bērniem, kas 
piedalās apstiprinātā pediatrijas pētījumu 
plānā veido daļu no tirdzniecības atļaujas 
pieteikuma. Lai to izdarītu, var izmantot 
Direktīvas 2001/83/EK 32. līdz 34. pantā 
paredzēto kārtību. Tas ļaus pieņemt 
saskaņotu Kopienas lēmumu par zāļu 
lietošanu bērniem un šo datu iekļaušanu visā 
nacionālajā informācijā par zālēm.

gadījumos, kad dati par bērniem, kas 
piedalās apstiprinātā pediatrijas pētījumu 
plānā veido daļu no tirdzniecības atļaujas 
pieteikuma. Lai to izdarītu, var izmantot 
Direktīvas 2001/83/EK 32. līdz 34. pantā 
paredzēto kārtību. Tas ļaus pieņemt 
saskaņotu Kopienas lēmumu par zāļu 
lietošanu bērniem un šo datu iekļaušanu visā 
nacionālajā informācijā par zālēm.

Līdz tam vēlams izveidot Eiropas 
pediatrijas veidlapu, kas kalpotu par 
atsauces materiālu, apkopojot dalībvalstīs 
pieejamos datus par farmaceitisko 
produktu, kuru vēlas laist apgrozībā 
Eiropas Savienībā, bet kas pašlaik ir 
apgrozībā tikai dalībvalsts tirgū.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 6
23. apsvērums

23) Ir būtiski nodrošināt, ka tiek pielāgoti 
farmakoloģiskās uzraudzības 
(pharmacovigilance) mehānismi, lai 
izpildītu bērnu drošības informācijas 
vākšanas specifiskos uzdevumus, ieskaitot 
datus par iespējamām ilglaicīgās iedarbības 
sekām. Pēc apstiprināšanas var būt 
nepieciešama papildu izpēte par zāļu 
iedarbību uz bērniem. Tādēļ jāievieš papildu 
prasība, ka piesakoties tirdzniecības atļaujai, 
kurā ietilpst pētījumu rezultāti, kas tika 
veikti saskaņā ar apstiprināto pediatrijas 
pētījumu plānu, pieteikuma iesniedzējam 
jānorāda, kā viņš/viņa piedāvā nodrošināt 
ilglaicīgu kontroli attiecībā uz zāļu 
lietošanas iespējamām blakusparādībām un 
iedarbīgumu bērnu mērķa grupā. Papildus 
tam, ja pastāv īpašs iemesls bažām, ir 
paredzēta iespēja kā nosacījumu 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanai prasīt

23) Ir būtiski nodrošināt, ka tiek pielāgoti 
farmakoloģiskās uzraudzības mehānismi, lai 
izpildītu bērnu drošības informācijas 
vākšanas specifiskos uzdevumus, ieskaitot 
datus par iespējamām ilglaicīgās iedarbības 
sekām. Pēc apstiprināšanas var būt 
nepieciešama papildu izpēte par zāļu 
iedarbību uz bērniem. Tādēļ jāievieš papildu 
prasība, ka piesakoties tirdzniecības atļaujai, 
kurā ietilpst pētījumu rezultāti, kas tika 
veikti saskaņā ar apstiprināto pediatrijas 
pētījumu plānu, pieteikuma iesniedzējam 
jānorāda, kā viņš/viņa piedāvā nodrošināt 
ilglaicīgu kontroli attiecībā uz zāļu 
lietošanas iespējamām blakusparādībām un 
iedarbīgumu bērnu mērķa grupā. Papildus 
tam, ja pastāv īpašs iemesls bažām, saskaņā 
ar komitejas pienākumiem ir nepieciešams
prasīt pieteikuma iesniedzējam iesniegt un 
ieviest riska vadības sistēmu un/vai veikt 
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pieteikuma iesniedzējam iesniegt un ieviest 
riska vadības sistēmu un/vai veikt īpašu 
izpēti pēc zāļu laišanas tirdzniecībā.

īpašu izpēti pēc zāļu laišanas tirdzniecībā.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 7
28. apsvērums

28) Lai palielinātu informācijas pieejamību 
par zāļu lietošanu bērniem un izvairītos no 
atkārtošanās, veicot tādu izpēti ar bērniem, 
kas nepapildina vispārīgās zināšanas, 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantā 
paredzētajai Eiropas datubāzei jāietver 
informācijas avots par visiem notiekošajiem 
un pāragri pārtrauktajiem un pabeigtajiem 
pētījumiem pediatrijā, kuri veikti gan 
Kopienā, gan trešās valstīs.

28) Lai palielinātu informācijas pieejamību 
par zāļu lietošanu bērniem un izvairītos no 
atkārtošanās, veicot tādu izpēti ar bērniem, 
kas nepapildina vispārīgās zināšanas, 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantā 
paredzētajai Eiropas datubāzei jāietver 
pediatrijā lietojamo zāļu klīnisko pētījumu 
Eiropas  reģistrs, kurā ir informācija par 
visiem notiekošajiem un pāragri 
pārtrauktajiem un pabeigtajiem pētījumiem 
pediatrijā, kuri veikti gan Kopienā, gan 
trešās valstīs. Šādu pētījumu dati ir jāietver 
arī klīnisko pētījumu datubāzēs, kas pašlaik 
tiek uzturētas dalībvalstīs. 

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 8
4. a pants (jauns)

4. a pants
Ir jāizveido Bērnu zāļu Eiropas izpētes 
(MICE) pediatrisko pētījumu programma, 
kas finansē pētījumus par tādu zāļu 
izmantošanu pediatrijā, kas nav patentētas 
vai kurām nav papildu aizsardzības 
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sertifikāta. Jāierosina, lai pienācīga daļa 
Kopienas izpētes programmu finansējuma 
tiktu atvēlēta pediatrijā lietojamo zāļu 
pētījumu un izpētes sekmēšanai.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 9
6. panta 2. punkts

Visas netiešās intereses, kam varētu būt 
saistība ar farmaceitisko rūpniecību 
jāieraksta Aģentūras reģistrā, kurš ir publiski 
pieejams. Reģistru papildina ik gadu.

Visas tiešās un/vai netiešās intereses, kam 
varētu būt saistība ar farmaceitisko 
rūpniecību jāieraksta Aģentūras reģistrā, 
kurš ir publiski pieejams. Reģistru papildina 
ik gadu.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 10
7. panta 1. punkta ha) apakšpunkts (jauns)

ha) sekmēt informācijas kampaņas par 
komitejas lomu un iespējamajiem 
pasākumiem farmaceitisko testu veikšanai 
pediatrijā.

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 11
7. panta 1. punkta hb) apakšpunkts (jauns)

hb) novērtēt zāļu piemērotību astoņu 
mēnešu papildu aizsardzības sertifikāta 
pagarināšanai, izpētot attiecīgo zāļu 
tirdzniecības rādītājus, ko pārbaudījušas 
neatkarīgas iestādes saskaņā ar 36. panta 
1. punktu.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 12
14. panta 2. punkts

2. 60 dienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu par to, vai izsniegt atbrīvojumu 
konkrētām zālēm vai nē.

2. 45 dienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu par to, vai izsniegt atbrīvojumu 
konkrētām zālēm vai nē.

Šo 60 dienu laikā pieteikuma iesniedzējs 
vai Pediatrijas komiteja var prasīt tikšanos.

Šo 45 dienu laikā pieteikuma iesniedzējs 
vai Pediatrijas komiteja var prasīt tikšanos.

Vajadzības gadījumā Pediatrijas komiteja 
var prasīt pieteikuma iesniedzējam 
papildināt iesniegto pieteikumu ziņas vai 
dokumentus. Pēc Pediatrijas komitejas 
uzskatiem 60 dienu termiņu var pagarināt
līdz laikam, kamēr tiek iesniegta prasītā 
papildu informācija.

Vajadzības gadījumā Pediatrijas komiteja 
var prasīt pieteikuma iesniedzējam 
papildināt iesniegto pieteikumu ziņas vai 
dokumentus. Pēc Pediatrijas komitejas 
uzskatiem 45 dienu termiņu var apturēt
līdz laikam, kamēr tiek iesniegta prasītā 
papildu informācija.

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 13
18. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. 60 dienu laikā no derīga piedāvātā 
pediatrijas pētījumu plāna saņemšanas 
Pediatrijas komiteja pieņem atzinumu par to, 
vai piedāvātā izpēte nodrošinās vajadzīgo 
datu radīšanu, nosakot apstākļus, kuros zāles 
var lietot bērnu mērķa grupas vai tās 
apakšgrupu ārstēšanā, un vai gaidāmais 
terapeitiskais ieguvums attaisno piedāvāto 
izpēti. 

1. 45 dienu laikā no derīga piedāvātā 
pediatrijas pētījumu plāna saņemšanas 
Pediatrijas komiteja pieņem atzinumu par to, 
vai piedāvātā izpēte nodrošinās vajadzīgo 
datu radīšanu, nosakot apstākļus, kuros zāles 
var lietot bērnu mērķa grupas vai tās 
apakšgrupu ārstēšanā, un vai gaidāmais 
terapeitiskais ieguvums attaisno piedāvāto 
izpēti.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 14
18. panta 2. punkts

2. 1. punktā noteiktā 60 dienu periodā 
Pediatrijas komiteja var prasīt pieteikuma 
iesniedzējam piedāvāt plāna izmaiņas, tādā 
gadījumā 1. punktā minēto termiņu galīgā 
atzinuma pieņemšanai pagarina maksimāli 
par 60 dienām. Tādos gadījumos šā perioda 
laikā pieteikuma iesniedzējs vai Pediatrijas 
komiteja var prasīt papildu tikšanos. 
Termiņu aptur līdz dienai, kad tiek iesniegta 
prasītā papildu informācija.

2. 1. punktā noteiktā 45 dienu periodā 
Pediatrijas komiteja var prasīt pieteikuma 
iesniedzējam piedāvāt plāna izmaiņas, tādā 
gadījumā 1. punktā minēto termiņu galīgā 
atzinuma pieņemšanai pagarina maksimāli 
par 45 dienām. Tādos gadījumos šā perioda 
laikā pieteikuma iesniedzējs vai Pediatrijas 
komiteja var prasīt papildu tikšanos. 
Termiņu aptur līdz dienai, kad tiek iesniegta 
prasītā papildu informācija.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 15
24. panta 2. apakšpunkts

Dalībvalstis ņem vērā šādu atzinumu.
Ja Pediatrijas komiteja tiek lūgta sniegt 
atzinumu saskaņā ar 1. punktu, tai tas ir 

Dalībvalstis ņem vērā šādu atzinumu.
Ja Pediatrijas komiteja tiek lūgta sniegt 
atzinumu saskaņā ar 1. punktu, tai tas ir 
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jāsniedz 60 dienu laikā no lūguma 
saņemšanas.

jāsniedz 45 dienu laikā no lūguma 
saņemšanas.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 16
34. pants

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju. Atsevišķos gadījumos, kad 
kavēšanās notiek administratīvu iemeslu 
dēļ, kompetentās iestādes var ļaut atkāpties 
no šī noteikuma. Jebkādām šādām atkāpēm 
ir jābūt pienācīgi pamatotiem 
attaisnojošiem iemesliem.

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 17
36. panta 1. punkta 1. apakšpunkts

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda četru mēnešu 



PE 353.602v02-00 14/18 AD\567459LV.doc

LV

pagarinājumu. Lēmums par zāļu 
tirdzniecību ir jāpieņem trīs gadus pirms 
papildu aizsardzības sertifikāta derīguma 
termiņa beigām, balstoties uz gadskārtējiem 
zāļu tirdzniecības rādītājiem, ko 
pārbaudījušas neatkarīgas iestādes un 
iesniedzis attiecīgais uzņēmums. 

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 18
36. panta 3. punkts

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs. un 3. punktu piemēro zālēm, 
kuras aizsargā papildu aizsardzības 
sertifikāts saskaņā ar Regulu (EEK) Nr.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
četru vai astoņu mēnešu pagarinājumu 
piešķir tikai tādā gadījumā, ja zāles ir 
apstiprinātas visās dalībvalstīs. un 3. punktu 
piemēro zālēm, kuras aizsargā papildu 
aizsardzības sertifikāts saskaņā ar Regulu 
(EEK) Nr.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 19
36. panta 4. punkts

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
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saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000. vai zālēm, kuru 
aktīvo vielu jau aizsargā ar patentu, kas 
attiecas uz preparāta izmantošanu 
pediatrijā, vai zālēm kas saistībā ar 
izmantošanu pediatrijā ir saņēmušas datu 
ekskluzivitātes tiesības vai tirdzniecības 
ekskluzivitātes tiesības. 
Zālēm, kuru papildu aizsardzības sertifikāts 
ir pagarināts, nevar piešķirt cita veida 
dalībvalsts vai Kopienas intelektuālā 
īpašuma aizsardzību, datu ekskluzivitāti vai 
tirdzniecības ekskluzivitati saistībā ar 
izmantošanu pediatrijā vai attiecībā uz 
aktīvās vielas veidu. 

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 20
37. panta 2. punkts

Pirmo punktu piemēro arī tad, kad 
apstiprināta pētījumu plāna izpildes rezultātā 
neizdodas panākt pediatriskās indikācijas 
apstiprinājumu, bet veikto pētījumu rezultāti 
ir atspoguļoti zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, konkrēto 
zāļu lietošanas instrukcijā.

Pirmo punktu piemēro arī tad, kad 
apstiprināta pētījumu plāna izpildes rezultātā 
neizdodas panākt pediatriskās indikācijas 
apstiprinājumu, bet veikto pētījumu rezultāti 
ir atspoguļoti zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, konkrēto 
zāļu lietošanas instrukcijā. Ja ir kļuvis 
skaidrs, ka noteiktā pediatrijas mērķgrupā, 
kas noteikta saskaņā ar Pediatrijas 
komitejas izstrādātajiem kritērijiem un 
noteikumiem, ir izpildīti noteikumi 
procedūrai, kas paredzēta zīdaiņu zālēm, 
atļaujas turētājs var izvēlēties vienu no 
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abām procedūrām.

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 21
42. panta 2. punkta 1. apakšpunkts

2. Pamatojoties uz izvērtējumu saskaņā ar 
1. punktu un citu pieejamo informāciju un 
vadoties pēc apspriedēm ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
Pediatrijas komiteja ievieš terapeitisko 
vajadzību uzskaiti.

2. Pamatojoties uz izvērtējumu saskaņā ar 
1. punktu un citu pieejamo informāciju un 
vadoties pēc apspriedēm ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
Pediatrijas komiteja ievieš terapeitisko 
vajadzību uzskaiti, kurā pienācīgi ņem vērā 
konkrētā brīža prioritātes pediatrijā 
izmantojamo zāļu sektorā.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 22
44. panta 2. punkts

2. Visus esošos pediatrijas pētījumus, kas 
minēti 1. punktā, Pediatrijas komiteja ņem 
vērā, izvērtējot pieteikumu pediatrijas 
pētījumu plānam, atbrīvojumiem un 
atliktajiem termiņiem, bet kompetentā 
iestāde – izvērtējot pieteikumus, kas 
iesniegti saskaņā ar 8., 9. vai 31. pantu.

2. Visi esošie pediatrijas pētījumi, kas minēti 
1. punktā, un visi pediatrijas pētījumi, kas 
veikti pirms šīs regulas stāšanās spēkā, ir 
piemēroti iekļaušanai pediatriskās izpētes 
plānā, un Pediatrijas komiteja ņem tos vērā, 
izvērtējot pieteikumus,  kas iesniegti saskaņā 
ar 8., 9. vai 31. pantu.

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 23
48. panta 4. punkts
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4. Komisija publicē tirdzniecības atļaujas 
turētāju vārdus, uzliktās finansiālās sankcijas 
apjomu un iemeslus.

4. Komisija publicē tirdzniecības atļaujas 
turētāju un visu to personu, kas ir 
pārkāpušas šīs regulas vai jebkuras 
saskaņā ar šo regulu pieņemtas regulas 
noteikumus, vārdus, uzliktās finansiālās 
sankcijas apjomu un iemeslus.

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 24
49. panta 2. punkts

2. Sešu gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija publicē vispārīgu ziņojumu 
par gūto pieredzi regulas piemērošanā, 
tostarp ietverot sīku uzskaiti par visām 
zālēm, kas atļautas lietošanai pediatrijā kopš 
regulas stāšanās spēkā.

2. Četru gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija publicē vispārīgu ziņojumu 
par gūto pieredzi regulas piemērošanā, 
tostarp ietverot sīku uzskaiti par visām 
zālēm, kas atļautas lietošanai pediatrijā kopš 
regulas stāšanās spēkā. Komisija jo īpaši 
sagatavo analīzi par 36. un 37. pantā 
minētajiem atlīdzības un veicināšanas 
pasākumiem, kā arī pētījumu izdevumu un 
pasākumu rezultātā gūtās peļņas finansiālu 
novērtējumu. Ja analīze atklāj pretrunas 
starp izveidoto sistēmu un sasniegtajiem vai 
sasniedzamajiem rezultātiem, jāveic 
pasākumi, lai grozītu šos pantus.

Pamatojums

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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