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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.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
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Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujacych poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 8

(8) Należy utworzyć komitet naukowy, 
Komitet Pediatryczny, w ramach 
Europejskiej Agencji Leków, zwanej dalej 
„Agencją”, złożony z osób posiadających 
fachową wiedzę i kompetencje odnośnie do 
opracowywania i oceny wszelkich aspektów 
produktów leczniczych stosowanych w 
leczeniu populacji pediatrycznych. Komitet 
Pediatryczny powinien być przede 
wszystkim odpowiedzialny za ocenę i 
uzgadnianie planów badań pediatrycznych 
oraz za system zwolnień i odroczeń w tym 
systemie, powinien także pełnić funkcję 
centralną w przypadku różnych działań 
wspierających zawartych w 
niniejszymrozporządzeniu. Ogólnie w 
swojej pracy Komitet Pediatryczny powinien 
rozważać potencjalne znaczące korzyści 
terapeutyczne badań nad dziećmi, łącznie z 
potrzebą unikania niepotrzebnych badań.
Powinien on stosować się do istniejących 
wymogów Wspólnoty, w tym dyrektywy 
2001/20/WE, a także wytycznej E11 
Międzynarodowej konferencji ds. 
harmonizacji dotyczącej opracowywania 
leków dla dzieci. Ponadto Komitet powinien 
unikać opóźnień przy dopuszczaniu leków 
dla innych populacji wynikających z 
wymogów badań nad dziećmi.

(8) Należy utworzyć komitet naukowy, 
Komitet Pediatryczny, w ramach
Europejskiej Agencji Leków, zwanej dalej 
„Agencją”, złożony z osób posiadających 
fachową wiedzę i kompetencje odnośnie do 
opracowywania i oceny wszelkich aspektów 
produktów leczniczych stosowanych w 
leczeniu populacji pediatrycznych. Komitet 
Pediatryczny powinien być przede 
wszystkim odpowiedzialny za ocenę i 
uzgadnianie planów badań pediatrycznych 
oraz za system zwolnień i odroczeń w tym 
systemie. W tym celu Komitet powinien być 
niezależny od przemysłu farmaceutycznego 
oraz składać się z członków posiadających  
uznane i udokumentowane doświadczenie i 
znajomość sektora na  poziomie 
międzynarodowym. Powinien także pełnić 
funkcję centralną w przypadku różnych 
działań wspierających zawartych w 
niniejszymrozporządzeniu. Ogólnie w 
swojej pracy Komitet Pediatryczny powinien 
rozważać potencjalne znaczące korzyści 
terapeutyczne badań nad dziećmi, łącznie z 
potrzebą unikania niepotrzebnych badań.
Powinien on stosować się do istniejących 
wymogów Wspólnoty, w tym dyrektywy 
2001/20/WE, a także wytycznej E11 
Międzynarodowej konferencji ds. 
harmonizacji dotyczącej opracowywania 
leków dla dzieci. Ponadto Komitet powinien 
unikać opóźnień przy dopuszczaniu leków 
dla innych populacji wynikających z 
wymogów badań nad dziećmi.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dz. U. 
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem opracowywania 
leków dla dorosłych. Tym samym plany 
badań pediatrycznych powinny zostać 
przedłożone na wczesnym etapie 
opracowywania produktu, aby wystarczyło 
czasu na przeprowadzenie badań u dzieci 
przed złożeniem wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem opracowywania 
leków dla dorosłych. Tym samym plany 
badań pediatrycznych powinny zostać 
przedłożone na wczesnym etapie 
opracowywania produktu, aby wystarczyło 
czasu na przeprowadzenie badań u dzieci i w 
miarę możliwości przed złożeniem 
wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 11 a (nowy)

11a) Biorąc pod uwagę, że 50% produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii nie 
zostało przetestowanych, należy wprowadzić 
przepisy przewidujące finansowanie badań 
nad lekami stosowanymi w pediatrii, które 
nie są chronione patentami lub nie 
posiadają dodatkowych świadectw 
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ochronnych w celu finansowania tych 
badań w ramach wspólnotowych 
programów badawczych. Należy stworzyć 
MICE (Badanie Leków dla Dzieci Europy).

Uzasadnienie

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.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 21

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego dla 
produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu dwóch lat od daty zatwierdzenia 
wskazania. Wymóg ten powinien odnosić się 
jedynie do produktów już dopuszczonych do 
obrotu, ale nie do leków dopuszczonych 
procedurą Dopuszczenia do Obrotu i 
Stosowania w Pediatrii.

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego dla 
produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu dwóch lat od daty zatwierdzenia 
wskazania. Właściwe władze powinny mieć 
możliwość, w określonych przypadkach 
kiedy występują opóźnienia 
administracyjne, udzielać odstępstw od 
niniejszego przepisu. Wszelkie takie 
odstępstwa powinny być należycie 
uzasadnione. Wymóg ten powinien odnosić 
się jedynie do produktów już dopuszczonych 
do obrotu, ale nie do leków dopuszczonych 
procedurą Dopuszczenia do Obrotu i 
Stosowania w Pediatrii.

Uzasadnienie

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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Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 22

(22) Powinno się ustanowić opcjonalną 
procedurę dającą możliwość uzyskania 
pojedynczej ogólnowspólnotowej opinii o 
produkcie leczniczym dopuszczonym do 
obrotu krajowego, kiedy dane o dzieciach 
wynikające z uzgodnionego planu badań 
pediatrycznych stanowią część wniosku o 
dopuszczenie do obrotu. W tym celu można 
wykorzystać procedurę określoną w art. 32–
34 dyrektywy 2001/83/WE. Pozwoli to na 
przyjęcie zharmonizowanej decyzji na 
poziomie wspólnotowym o stosowaniu 
produktów leczniczych u dzieci i 
uwzględnienie jej we wszystkich krajowych 
informacjach o produkcie.

(22) Powinno się ustanowić opcjonalną 
procedurę dającą możliwość uzyskania 
pojedynczej ogólnowspólnotowej opinii o 
produkcie leczniczym dopuszczonym do 
obrotu krajowego, kiedy dane o dzieciach 
wynikające z uzgodnionego planu badań 
pediatrycznych stanowią część wniosku o 
dopuszczenie do obrotu. W tym celu można 
wykorzystać procedurę określoną w art. 32–
34 dyrektywy 2001/83/WE. Pozwoli to na 
przyjęcie zharmonizowanej decyzji na 
poziomie wspólnotowym o stosowaniu 
produktów leczniczych u dzieci i 
uwzględnienie jej we wszystkich krajowych 
informacjach o produkcie.

W międzyczasie, pożądane byłoby 
stworzenie europejskiego formularza 
pediatrycznego, stanowiącego punkt 
odniesienia przy zbieraniu wszystkich 
danych dostępnych w różnych Państwach 
Członkowskich, odnośnie produktu 
leczniczego, który chce się wprowadzić do 
obrotu w Unii, a który w danym momencie 
znajduje się w obrocie jedynie na poziomie 
krajowym.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 23

(23) Niezbędne jest uzyskanie pewności, by 
mechanizmy nadzoru farmaceutycznego 
zostały dostosowane do szczególnych 
problemów zbierania danych dotyczących 
bezpieczeństwa u dzieci, włączając dane o 
ewentualnych skutkach oddalonych w 
czasie. Skuteczność u dzieci może też 

(23)Niezbędne jest uzyskanie pewności, by 
mechanizmy nadzoru farmaceutycznego 
zostały dostosowane do szczególnych 
problemów zbierania danych dotyczących 
bezpieczeństwa u dzieci, włączając dane o 
ewentualnych skutkach oddalonych w 
czasie. Skuteczność u dzieci może też 



AD\567459PL.doc 9/1 PE 353.602v02-00

PL

wymagać przeprowadzenia dodatkowych 
badań po dopuszczeniu do obrotu. Z tego 
względu dodatkowym wymogiem dla 
wnioskodawcy przy składaniu wniosku o 
dopuszczenie do obrotu zawierającego 
wyniki badań przeprowadzonych według 
`uzgodnionego planu badań pediatrycznych 
powinno być zobowiązanie do wykazania, w 
jaki sposób proponuje on zapewnić 
długoterminową obserwację ewentualnych 
reakcji niepożądanych na zastosowany 
produkt leczniczy i jego skuteczności w 
populacji pediatrycznej. Ponadto, jeżeli 
istnieje szczególny powód do obaw, jako 
warunek udzielenia zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przewiduje się 
możliwość żądania od wnioskodawcy 
przedłożenia i realizacji systemu zarządzania 
ryzykiem i/lub przeprowadzenia 
określonych badań po dopuszczeniu do 
obrotu.

wymagać przeprowadzenia dodatkowych 
badań po dopuszczeniu do obrotu. Z tego 
względu dodatkowym wymogiem dla 
wnioskodawcy przy składaniu wniosku o 
dopuszczenie do obrotu zawierającego 
wyniki badań przeprowadzonych według 
`uzgodnionego planu badań pediatrycznych 
powinno być zobowiązanie do wykazania, w 
jaki sposób proponuje on zapewnić 
długoterminową obserwację ewentualnych 
reakcji niepożądanych na zastosowany 
produkt leczniczy i jego skuteczności w 
populacji pediatrycznej. Ponadto, jeżeli 
istnieje szczególny powód do obaw, jako 
warunek udzielenia zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, należy, na 
odpowiedzialność Komitetu zażądać od 
wnioskodawcy przedłożenia i realizacji 
systemu zarządzania ryzykiem i/lub 
przeprowadzenia określonych badań po 
dopuszczeniu do obrotu.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 28

(28) W celu zwiększenia dostępności 
informacji odnośnie do stosowania leków u 
dzieci oraz w celu uniknięcia powtórzenia 
badań na dzieciach niewnoszących do 
wspólnej wiedzy europejska baza danych 
przewidziana w art. 11 dyrektywy 
2001/20/WE powinna stanowić źródło 
informacji o wszystkich trwających, 
przerwanych i zakończonych badaniach 
pediatrycznych prowadzonych zarówno we 
Wspólnocie, jak i w krajach trzecich.

(28) W celu zwiększenia dostępności 
informacji odnośnie do stosowania leków u 
dzieci oraz w celu uniknięcia powtórzenia 
badań na dzieciach niewnoszących do 
wspólnej wiedzy europejska baza danych 
przewidziana w art. 11 dyrektywy 
2001/20/WE powinna zawierać europejski 
rejestr badań klinicznych produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii, 
obejmujący wszystkie trwające, przerwane i 
zakończone badania pediatryczne 
prowadzonych zarówno we Wspólnocie, jak 
i w krajach trzecich. Badania te powinny 
ponadto zostać ujęte w bazach danych 
badań klinicznych, prowadzonych obecnie 
na szczeblu krajowym. 
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 4 a (nowy)

Artykuł 4 a
Należy stworzyć program badań 
pediatrycznych MICE (Badanie Leków dla 
Dzieci Europy), który finansowałby 
badania nad zastosowaniem w pediatrii 
leków nieobjętych patentem ani 
dodatkowym świadectwem ochronnym. 
Proponuje się, by w ramach wspólnotowych 
programów badawczych przyznano 
wystarczające środki finansowe na 
zachęcanie do opracowań i badań na temat 
produktów leczniczych stosowanych w 
pediatrii.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 6 USTĘP 2

Wszelkie pośrednie interesy, które mogłyby 
mieć związek z branżą farmaceutyczną, 
zostaną ujęte w rejestrze prowadzonym 
przez Agencję i udostępnianym do wglądu 
publicznego. Rejestr będzie corocznie 
uaktualniany.

Wszelkie bezpośrednie i/lub pośrednie 
interesy, które mogłyby mieć związek z 
branżą farmaceutyczną, zostaną ujęte w 
rejestrze prowadzonym przez Agencję i 
udostępnianym do wglądu publicznego. 
Rejestr będzie corocznie uaktualniany.
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Uzasadnienie

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

Poprawka 10
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA H A) (nowa)

ha) wspieranie kampani  informujących o 
roli Komitetu, a także o zasadach, na jakich 
są przeprowadzane badaniaproduktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii.  

Uzasadnienie

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.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA H B) (nowa)

hb) ocena, czy produkt kwalifikuje się do 
ośmiomiesięcznego przedłużenia 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
poprzez dokonanie przeglądu poddanych 
niezależnemu badaniu danych o wielkości 
sprzedaży danych produktów zgodnie z art. 
36 ust. 1.

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 12
ARTYKUŁ 14 USTĘP 2

2.W ciągu 60 dni od otrzymania wniosku 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
wydać opinię stwierdzającą, czy powinno się 
przyznać zwolnienie dla określonego 
produktu.

2. W ciągu 45 dni od otrzymania wniosku 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
wydać opinię stwierdzającą, czy powinno się 
przyznać zwolnienie dla określonego 
produktu.

Zarówno wnioskodawca, jak i Komitet 
Pediatryczny mogą poprosić o spotkanie 
podczas tego 60-dniowego okresu.

Zarówno wnioskodawca, jak i Komitet 
Pediatryczny mogą poprosić o spotkanie 
podczas tego 45-dniowego okresu.

Kiedykolwiek jest to właściwe, Komitet 
Pediatryczny może poprosić wnioskodawcę 
o uzupełnienie danych szczegółowych oraz 
złożonych dokumentów. Kiedy Komitet 
Pediatryczny skorzysta z tej opcji, 60-
dniowy termin zawiesza się do chwili 
dokonania żądanych uzupełnień.

Kiedykolwiek jest to właściwe, Komitet 
Pediatryczny może poprosić wnioskodawcę 
o uzupełnienie danych szczegółowych oraz 
złożonych dokumentów. Kiedy Komitet 
Pediatryczny skorzysta z tej opcji, 45-
dniowy termin zawiesza się do chwili 
dokonania żądanych uzupełnień.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 13
ARTYKUŁ 18 USTĘP 1 AKAPIT 1

1. W ciągu 60 dni od otrzymania 
proponowanego ważnego planu badań 
pediatrycznych Komitet Pediatryczny 
zobowiązany jest przyjąć opinię 
stwierdzającą, czy proponowane badania 
zapewnią uzyskanie niezbędnych danych 
określających warunki, w których produkt 
leczniczy może być stosowany w leczeniu 
populacji pediatrycznej lub jej podgrup, i 
czy spodziewane korzyści terapeutyczne 
uzasadniają proponowane badania czy też 
nie.

1.  W ciągu 45 dni od otrzymania 
proponowanego ważnego planu badań 
pediatrycznych Komitet Pediatryczny 
zobowiązany jest przyjąć opinię 
stwierdzającą, czy proponowane badania 
zapewnią uzyskanie niezbędnych danych 
określających warunki, w których produkt 
leczniczy może być stosowany w leczeniu 
populacji pediatrycznej lub jej podgrup, i 
czy spodziewane korzyści terapeutyczne 
uzasadniają proponowane badania czy też 
nie.

Uzasadnienie

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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Poprawka 14
ARTYKUŁ 18 USTĘP 2

2. W ciągu 60-dniowego okresu wskazany w 
ust. 1 Komitet Pediatryczny może poprosić 
wnioskodawcę o zaproponowanie 
modyfikacji planu, w którym to przypadku 
termin przyjęcia ostatecznej opinii, o którym 
mowa w ust. 1, zostanie przesunięty o 
maksymalnie 60 dni. W takich wypadkach 
wnioskodawca lub Komitet Pediatryczny 
mogą poprosić o dodatkowe spotkanie w 
tym okresie. Termin zostanie zawieszony do 
czasu dostarczenia żądanych informacji 
uzupełniających

2. W ciągu 45-dniowego okresu wskazany w 
ust. 1 Komitet Pediatryczny może poprosić 
wnioskodawcę o zaproponowanie 
modyfikacji planu, w którym to przypadku 
termin przyjęcia ostatecznej opinii, o którym 
mowa w ust. 1, zostanie przesunięty o 
maksymalnie 45 dni. W takich wypadkach 
wnioskodawca lub Komitet Pediatryczny 
mogą poprosić o dodatkowe spotkanie w 
tym okresie. Termin zostanie zawieszony do 
czasu dostarczenia żądanych informacji 
uzupełniających

Uzasadnienie

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.

Poprawka 15
ARTYKUŁ 24 AKAPIT 2

Państwa Członkowskie biorą pod uwagę 
taką opinię.
Jeśli Komitet Pediatryczny zostanie 
poproszony o wydanie opinii zgodnie z ust. 
1, musi to uczynić w ciągu 60 dni od 
otrzymania prośby.

Państwa Członkowskie biorą pod uwagę 
taką opinię.
Jeśli Komitet Pediatryczny zostanie 
poproszony o wydanie opinii zgodnie z ust. 
1, musi to uczynić w ciągu 45 dni od 
otrzymania prośby.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
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uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne. Właściwe władze 
mogą, w określonych przypadkach kiedy 
występują opóźnienia administracyjne, 
udzielać odstępstw od niniejszego przepisu. 
Wszelkie takie odstępstwa winny być 
należycie uzasadnione.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT 1

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92.

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
czteromiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
rozporządzenia (EWG) nr 1768/92.
Dodatkowo udzielone zostaje dalsze
czteromiesięczne przedłużenie w 
odniesieniu do produktów, których łączna 
roczna sprzedaż w Unii Europejskiej 
wynosi poniżej 100 milionów EUR. 
Sprzedaż produktu musi zostać ustalona 
trzy lata przed wygaśnięciem 
dotychczasowego dodatkowego świadectwa 
ochronnego w oparciu o poddane 
niezależnemu badaniu dane o rocznej 
sprzedaży, dostarczone przez 
zainteresowaną spółkę.
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich.

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE
cztero- lub ośmiomiesięczne przedłużenie 
okresu, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
udzielone jedynie pod warunkiem, że 
produkt ten jest dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich.

Uzasadnienie

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.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 ani do 
produktów, w przypadku których 
substancja aktywna jest już chroniona 
patentem, obejmującym zastosowanie w 
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pediatrii lub postać bądź otrzymała 
jakąkolwiek inną formę wyłączności 
danych lub wyłączności rynkowej w 
odniesieniu do stosowania w pediatrii.
Produkty medyczne, którym udzielono 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego nie mogą uzyskać żadnej innej 
krajowej ani wspólnotowej formy ochrony 
własności intelektualnej, wyłączności 
danych ani wyłączności rynkowej w 
odniesieniu do stosowania w pediatrii oraz 
postaci substancji aktywnej.

Uzasadnienie
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.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 37 USTĘP 2

Pierwszy akapit ma również zastosowanie 
wówczas, gdy zrealizowanie uzgodnionego 
planu badań pediatrycznych nie 
doprowadziło do dopuszczenia wskazania 
pediatrycznego do obrotu, ale wyniki 
przeprowadzonych badań zostaną 
odzwierciedlone w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu, i jeśli okaże 
się to właściwe, również na ulotce 
dołączonej do opakowania danego produktu 
leczniczego.

Pierwszy akapit ma również zastosowanie 
wówczas, gdy zrealizowanie uzgodnionego 
planu badań pediatrycznych nie 
doprowadziło do dopuszczenia wskazania 
pediatrycznego do obrotu, ale wyniki 
przeprowadzonych badań zostaną 
odzwierciedlone w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu, i jeśli okaże 
się to właściwe, również na ulotce 
dołączonej do opakowania danego produktu 
leczniczego. Jeśli zostanie stwierdzone, że w 
określonej subpopulacji pediatrycznej, 
zidentyfikowanej zgodnie z kryteriami i 
metodami określonymi przez Komitet 
Pediatryczny spełnione są warunki 
zastosowania procedury ustanowionej dla 
leków sierocych, posiadacz zezwolenia 
może skorzystać z procedury wybranej przez 
siebie spośród dwóch dostępnych 
możliwości.
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Uzasadnienie

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

Poprawka 21
ARTYKUŁ 42 USTĘP 2 AKAPIT 1

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 
1, i innych dostępnych informacji oraz po 
konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi oraz zainteresowanymi 
stronami Komitet Pediatryczny ustala spis 
potrzeb terapeutycznych.

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 
1, i innych dostępnych informacji oraz po 
konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi oraz zainteresowanymi 
stronami Komitet Pediatryczny ustala spis 
potrzeb terapeutycznych uwzględniający 
odpowiednio aktualne priorytety w sektorze 
produktów leczniczych stosowanych w 
pediatrii. 

Uzasadnienie

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.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 44 USTĘP 2

2. Wszystkie istniejące badania 
pediatryczne, o których mowa w ust. 1, 
zostaną rozważone przez Komitet 
Pediatryczny podczas oceny wniosków o 
plany badań pediatrycznych, zwolnienia i 
odroczenia oraz przez właściwe organa
podczas oceny wniosków złożonych zgodnie 
z art. 8, 9 lub 31.

2. Wszystkie istniejące badania 
pediatryczne, o których mowa w ust. 1, oraz 
wszystkie badania pediatryczne rozpoczęte 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia kwalifikują się do 
uwzględnienia w planie badań 
pediatrycznych i zostaną rozważone przez 
Komitet Pediatryczny podczas oceny 
wniosków złożonych zgodnie z art. 8, 9 lub 
31.

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 23
ARTYKUŁ 48 USTĘP 4

4. Komisja publikuje nazwy ukaranych 
posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu oraz kwoty i przyczyny narzucenia 
kar finansowych.

4. Komisja publikuje nazwy ukaranych 
posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu, a także każdego, kto narusza 
przepisy niniejszego rozporządzenia lub 
jakichkolwiek rozporządzeń przyjętych 
zgodnie z nim oraz kwoty i przyczyny 
narzucenia kar finansowych.

Uzasadnienie

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).

Poprawka 24
ARTYKUŁ 49 USTĘP 2

2. W ciągu sześciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje ogólny raport o doświadczeniach 
uzyskanych w wyniku jego zastosowania, 
zawierający w szczególności szczegółowy 
spis wszystkich produktów leczniczych 
dopuszczonych do stosowania w pediatrii od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W ciągu czterech lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje ogólny raport o doświadczeniach 
uzyskanych w wyniku jego zastosowania,
zawierający w szczególności szczegółowy 
spis wszystkich produktów leczniczych 
dopuszczonych do stosowania w pediatrii od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Komisja jest zobowiązana przede wszystkim 
do przeprowadzenia analizy operacji 
związanych z  nagrodami  i zachętami  
przewidzianymi w art. 36 i 37, zawierającej 
również ocenę finansową nakładów na  
badania i dochodów zrealizowanym dzięki 
zachętom. W przypadku, gdyby analiza 
ujawniła niezgodność pomiędzy 
ustanowionym systemem i wynikami 
osiągniętymi lub przewidywanymi, niniejsze 
artykuły powinny zostać zmodyfikowane.

Uzasadnienie

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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