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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 8

(8) Bolo by žiaduce zriadiť vedecký výbor, 
Pediatrický výbor v rámci Európskej 
agentúry pre liečivá, ďalej „agentúra“, 
s odbornosťou a schopnosťami pre vývoj 
a hodnotenie všetkých aspektov liekov na 
liečbu pediatrických populácií. Pediatrický 
výbor by mal primárne zodpovedať za 
hodnotenie a schvaľovanie výskumných 
pediatrických plánov a za systém ich 
výnimiek a odkladov a mal by byť centrálou 
pre rôzne podporné opatrenia, ktoré 
obsahuje toto nariadenie. Pri svojej práci by 
mal Pediatrický výbor zohľadňovať 
potenciálne významné liečebné prínosy 
štúdií s deťmi vrátane potreby predchádzať 
nepotrebným štúdiám. Mal by dodržiavať 
existujúce požiadavky Spoločenstva vrátane 
smernice 2001/20/ES, ako aj usmernenie 
E11 Medzinárodnej konferencie o 
harmonizácii (ICH) o vývoji liekov pre deti 
a mal by predchádzať akémukoľvek 
oneskoreniu pri povoľovaní liekov pre 
ostatné populácie zapríčinené požiadavkami 
na štúdie s deťmi.

(8) Bolo by žiaduce zriadiť vedecký výbor, 
Pediatrický výbor v rámci Európskej 
agentúry pre liečivá, ďalej „agentúra“, 
s odbornosťou a schopnosťami pre vývoj 
a hodnotenie všetkých aspektov liekov na 
liečbu pediatrických populácií. Pediatrický 
výbor by mal primárne zodpovedať za 
hodnotenie a schvaľovanie výskumných 
pediatrických plánov a za systém ich 
výnimiek a odkladov; aby mohol Výbor 
dosiahnuť tento cieľ, musí byť nezávislý od 
farmaceutického priemyslu a skladať sa 
z členov s medzinárodne uznávanými 
skúsenosťami a vedomosťami v tomto 
priemysle. Mal by byť centrálou pre rôzne 
podporné opatrenia, ktoré obsahuje toto 
nariadenie. Pri svojej práci by mal 
Pediatrický výbor zohľadňovať potenciálne 
významné liečebné prínosy štúdií s deťmi 
vrátane potreby predchádzať nepotrebným 
štúdiám. Mal by dodržiavať existujúce 
požiadavky Spoločenstva vrátane smernice 
2001/20/ES, ako aj usmernenie E11 
Medzinárodnej konferencie o harmonizácii 
(ICH) o vývoji liekov pre deti a mal by 
predchádzať akémukoľvek oneskoreniu pri 
povoľovaní liekov pre ostatné populácie 
zapríčinené požiadavkami na štúdie s deťmi. 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 10

(10) Zahrnutie výskumného pediatrického 
plánu do rámca právnych predpisov 
týkajúcich sa liekov humánnej medicíny má 
za cieľ zabezpečiť, aby sa vývoj liekov pre 
deti stal neoddeliteľnou súčasťou vývoja 
liekov v rámci vývojového programu pre 
dospelých. Takto by mali byť výskumné 
pediatrické plány realizované včas počas 
vývoja lieku v čase štúdií realizovaných 
s deťmi pred predložením žiadostí 
o povolenie na uvedenie na trh.

(10) Zahrnutie výskumného pediatrického 
plánu do rámca právnych predpisov 
týkajúcich sa liekov humánnej medicíny má 
za cieľ zabezpečiť, aby sa vývoj liekov pre 
deti stal neoddeliteľnou súčasťou vývoja 
liekov v rámci vývojového programu pre 
dospelých. Takto by mali byť výskumné 
pediatrické plány realizované včas počas 
vývoja lieku v čase štúdií realizovaných 
s deťmi a vždy, keď je to možné, pred 
predložením žiadostí o povolenie na 
uvedenie na trh.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 11 a (nové)

(11a) Vzhľadom na skutočnosť, že 50% 
liekov na pediatrické použitie nebolo 
testovaných, je potrebné zabezpečiť 
financovanie výskumu liečiv na pediatrické 
použitie, ktoré nie sú chránené patentom 
alebo doplňujúcim ochranným certifikátom 
z programov Spoločenstva určených na 
výskum. Je potrebné vytvoriť pediatrický 
študijný program MICE (Výskum liekov 



AD\567459SK.doc 7/1 PE 353.602v02-00

SK

pre deti Európy).

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 21

(21) Ak odsúhlasený výskumný pediatrický 
plán vyústi do povolenia pediatrickej 
indikácie lieku, ktorý už bol uvedený na trh 
s inými indikáciami, držiteľ obchodného 
povolenia by mal byť povinný uviesť liek na 
trh pri zohľadnení pediatrickej informácie do 
dvoch rokov, ktoré nasledujú po dni 
schválenia indikácie. Daná požiadavka by sa 
mala vzťahovať len na už povolené lieky, 
avšak nie na lieky povolené prostredníctvom 
obchodného povolenia na pediatrické 
použitie.

(21) Ak odsúhlasený výskumný pediatrický 
plán vyústi do povolenia pediatrickej 
indikácie lieku, ktorý už bol uvedený na trh 
s inými indikáciami, držiteľ obchodného 
povolenia by mal byť povinný uviesť liek na 
trh pri zohľadnení pediatrickej informácie do 
dvoch rokov, ktoré nasledujú po dni 
schválenia indikácie. Príslušné orgány by 
mali byť schopné povoliť výnimky z tohto 
ustanovenia v osobitných prípadoch, ktoré 
sú ovplyvnené administratívnymi 
prieťahmi. Takéto výnimky musia byť 
riadne zdôvodnené. Daná požiadavka by sa 
mala vzťahovať len na už povolené lieky, 
avšak nie na lieky povolené prostredníctvom 
obchodného povolenia na pediatrické 
použitie. 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 22

(22) Mal by sa ustanoviť alternatívny 
postup, ktorý umožní získať jednotné 
stanovisko celého Spoločenstva k 
vnútroštátne povoľovanému lieku, ak tvoria 

(22)  Mal by sa ustanoviť alternatívny 
postup, ktorý umožní získať jednotné 
stanovisko celého Spoločenstva k 
vnútroštátne povoľovanému lieku, ak tvoria 
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údaje o deťoch po odsúhlasenom 
výskumnom pediatrickom pláne súčasť 
žiadosti o povolenie uvedenia na trh. Na to, 
aby sa to dosiahlo, sa môže využiť postup 
ustanovený v článkoch 32 až 34 smernice 
2001/83/ES. To umožní prijať zosúladené 
rozhodnutie Spoločenstva o používaní lieku 
pre deti a jeho prezentáciu vo všetkých 
vnútroštátnych informáciách o lieku. 

údaje o deťoch po odsúhlasenom 
.výskumnom pediatrickom pláne súčasť 
žiadosti o povolenie uvedenia na trh. Na to, 
aby sa to dosiahlo, sa môže využiť postup 
ustanovený v článkoch 32 až 34 smernice 
2001/83/ES. To umožní prijať zosúladené 
rozhodnutie Spoločenstva o používaní lieku 
pre deti a jeho prezentáciu vo všetkých 
vnútroštátnych informáciách o lieku. 

Medzitým by bolo vhodné navrhnúť 
Európsky pediatrický formulár, ktorý by 
slúžil ako referenčný bod na zber dát, ktoré 
sú dostupné v rôznych členských štátoch 
o farmaceutickom produkte, ktorý by sa 
mal predávať v Únií, no v tomto okamihu 
je dostupný len na národnej úrovni.  

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 23

(23) Podstatné je zabezpečiť, aby sa prijal 
dozorný mechanizmus pre farmaceutické 
výrobky, aby sa tak riešili konkrétne 
problémy súvisiace so zberom 
bezpečnostných údajov pre deti vrátane 
údajov o možných dlhodobých účinkoch. 
Účinnosť u detí si môže vyžiadať aj ďalšie 
štúdium po povolení. Preto, ako ďalšia 
požiadavka pri žiadosti o obchodné 
povolenie, zahŕňajúcej výsledky štúdií 
realizovaných v súčinnosti s odsúhlaseným 
výskumným pediatrickým plánom, by mala 
existovať povinnosť žiadateľa uviesť ako 
navrhuje zabezpečiť dlhodobé sledovanie 
nepriaznivých reakcií na používanie lieku a 
účinnosti v pediatrickej populácii. Okrem 
toho, ak sa vyskytne dôvod pre obavy, vydá 
sa ustanovenie pre možnosť požiadať
žiadateľa, aby predložil a implementoval 
systém manažmentu rizika alebo realizoval 

(23) Podstatné je zabezpečiť, aby sa prijal 
dozorný mechanizmus pre farmaceutické 
výrobky, aby sa tak riešili konkrétne 
problémy súvisiace so zberom 
bezpečnostných údajov pre deti vrátane 
údajov o možných dlhodobých účinkoch. 
Účinnosť u detí si môže vyžiadať aj ďalšie 
štúdium po povolení. Preto, ako ďalšia 
požiadavka pri žiadosti o obchodné 
povolenie, zahŕňajúcej výsledky štúdií 
realizovaných v súčinnosti s odsúhlaseným 
výskumným pediatrickým plánom, by mala 
existovať povinnosť žiadateľa uviesť ako 
navrhuje zabezpečiť dlhodobé sledovanie 
nepriaznivých reakcií na používanie lieku a 
účinnosti v pediatrickej populácii. Okrem 
toho, ak sa vyskytne dôvod pre obavy, je 
potrebné, aby výbor zodpovedal za 
požiadanie žiadateľa, aby predložil a 
implementoval systém manažmentu rizika 
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špecifické štúdie po uvedení na trh, ako 
podmienku udelenia obchodného povolenia. 

alebo realizoval špecifické štúdie  špecifické  
štúdie po uvedení na trh, ako podmienku 
udelenia obchodného povolenia. 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 28

(28) S cieľom zlepšiť dostupnosť informácií 
o používaní liekov pre deti a predísť 
opakovaniu štúdií detí, ktoré nepredstavujú 
prínos ku kolektívnym poznatkom, európska 
databáza, ktorá je ustanovená v článku 11 
smernice 2001/20/ES, by mala zahŕňať 
informačný zdroj všetkých prebiehajúcich, 
predbežne uzavretých a ukončených 
pediatrických štúdií realizovaných tak 
v Spoločenstve, ako aj v tretích krajinách.

(28) S cieľom zlepšiť dostupnosť informácií 
o používaní liekov pre deti a predísť 
opakovaniu štúdií detí, ktoré nepredstavujú 
prínos ku kolektívnym poznatkom, európska 
databáza, ktorá je ustanovená v článku 11 
smernice 2001/20/ES, by mala zahŕňať 
Európsky register klinických testov liekov 
na pediatrické použitie, ktorý by obsahoval
všetky prebiehajúce, predbežne uzavreté
a ukončené pediatrické štúdie realizované 
tak v Spoločenstve, ako aj v tretích 
krajinách. Takéto štúdie by sa tiež mali 
uložiť v databázach klinických výskumov, 
ktoré sa v súčasnosti realizujú na 
národných úrovniach. 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 4A (nový)

Článok 4a
Na financovanie štúdií o pediatrickom 
použití liekov, ktoré nie sú chránené 
patentom alebo doplňujúcim ochranným 
certifikátom je potrebné vytvoriť 
pediatrický študijný program MICE 
(Výskum liekov pre deti Európy). V rámci 
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výskumných programov Spoločenstva sa 
navrhuje prideliť primerané finančné 
prostriedky na podporu štúdií a výskumu o 
liekoch na pediatrické použitie.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 6 ODSEK 2

Všetky nepriame záujmy, ktoré by mohli 
súvisieť s farmaceutickým priemyslom sa 
zapíšu do registra agentúry, ktorý je 
k dispozícii verejnosti. Register sa 
každoročne aktualizuje.

Všetky priame a/alebo nepriame záujmy, 
ktoré by mohli súvisieť s farmaceutickým 
priemyslom sa zapíšu do registra agentúry, 
ktorý je k dispozícii verejnosti. Register sa 
každoročne aktualizuje.

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 BOD (HA) (nový)

(ha) podporovať reklamné kampane 
týkajúce sa úlohy Výboru a dostupných 
opatrení na vykonávanie pediatrických 
farmaceutických testov.

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 BOD (HB) (nový)

hb) posudzovanie spôsobilosti výrobku na 
osemmesačné predĺženie platnosti 
doplňujúceho ochranného certifikátu 
prostredníctvom revízie tržieb príslušných 
výrobkov nezávislými audítormi v súlade s 
článkom 36 odsek 1.

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 14 ODSEK 2

2. Pediatrický výbor vydá stanovisko do 60
dní od získania žiadosti, či je, alebo nie je 
povolená výnimka pre špecifický liek. 

2. Pediatrický výbor vydá stanovisko do 45 
dní od získania žiadosti, či je, alebo nie je 
povolená výnimka pre špecifický liek

Tak žiadateľ, ako aj Pediatrický výbor 
môžu požiadať o stretnutie počas 60-
dňovej lehoty.

Tak žiadateľ, ako aj Pediatrický výbor 
môžu požiadať o stretnutie počas 45-
dňovej lehoty.

Kedykoľvek je to vhodné, Pediatrický 
výbor môže požiadať žiadateľa, aby 
doplnil predložené skutočnosti a doklady. 
Ak Pediatrický výbor túto možnosť 
využije, 60-dňová lehota sa pozastaví až do 
času, keď sa predložia žiadané doplňujúce 
informácie. 

Kedykoľvek je to vhodné, Pediatrický 
výbor môže požiadať žiadateľa, aby 
doplnil predložené skutočnosti a doklady. 
Ak Pediatrický výbor túto možnosť 
využije, 45-dňová lehota sa pozastaví až do 
času, keď sa predložia žiadané doplňujúce 
informácie.

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 18 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Do 60 dní od získania navrhovaného 
výskumného pediatrického plánu, ktorý je 
platný, Pediatrický výbor prijme stanovisko, 
či navrhované štúdie zabezpečia produkciu 
potrebných údajov, ktoré určia podmienky, 
za ktorých možno používať liek na liečbu 
pediatrickej populácie alebo jej podskupín a 
či očakávané priaznivé liečebné účinky 
opodstatňujú navrhované štúdie.

1. Do 45 dní od získania navrhovaného 
výskumného pediatrického plánu, ktorý je 
platný, Pediatrický výbor prijme stanovisko, 
či navrhované štúdie zabezpečia produkciu 
potrebných údajov, ktoré určia podmienky, 
za ktorých možno používať liek na liečbu 
pediatrickej populácie alebo jej podskupín a 
či očakávané priaznivé liečebné účinky 
opodstatňujú navrhované štúdie. 

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 18 ODSEK 2

2. V rámci 60-dňovej lehoty uvedenej 
v odseku 1 môže Pediatrický výbor 
požadovať od žiadateľa, aby navrhol zmeny 
plánu a v tom prípade sa termín uvedený 
v odseku 1 pre prijatie konečného stanoviska 
predĺži o najviac 60 dní. V takých prípadoch 
môže v rámci tejto lehoty žiadateľ alebo 
Pediatrický výbor požiadať o ďalšie 
stretnutie. Termín sa pozastaví do času, keď 
sa poskytnú žiadané doplňujúce informácie.

2.V rámci 45-dňovej lehoty uvedenej 
v odseku 1 môže Pediatrický výbor 
požadovať od žiadateľa, aby navrhol zmeny 
plánu a v tom prípade sa termín uvedený 
v odseku 1 pre prijatie konečného stanoviska 
predĺži o najviac 45 dní. V takých prípadoch 
môže v rámci tejto lehoty žiadateľ alebo 
Pediatrický výbor požiadať o ďalšie 
stretnutie. Termín sa pozastaví do času, keď 
sa poskytnú žiadané doplňujúce informácie.  

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 24 PODODSEK 2

Členské štáty zohľadnia všetky dostupné Členské štáty zohľadnia všetky dostupné 
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stanoviská. 
Ak je Pediatrický výbor požiadaný zaujať 
stanovisko podľa odseku 1, musí tak 
uskutočniť do 60 dní po prijatí požiadavky.

stanoviská. 
Ak je Pediatrický výbor požiadaný zaujať 
stanovisko podľa odseku 1, musí tak 
uskutočniť do 45 dní po prijatí požiadavky. 

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh16
ČLÁNOK 34

Ak sú lieky povolené pre pediatrickú 
indikáciu po ukončení odsúhlaseného 
výskumného pediatrického plánu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh s inými 
indikáciami, držiteľ obchodného povolenia 
musí do dvoch rokov odo dňa, keď získal 
povolenie na pediatrickú indikáciu uviesť 
liek na trh so zohľadnením pediatrickej 
indikácie.

Ak sú lieky povolené pre pediatrickú 
indikáciu po ukončení odsúhlaseného 
výskumného pediatrického plánu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh s inými 
indikáciami, držiteľ obchodného povolenia 
musí do dvoch rokov odo dňa, keď získal 
povolenie na pediatrickú indikáciu uviesť 
liek na trh so zohľadnením pediatrickej 
indikácie. Príslušné orgány môžu povoliť 
výnimky z tohto ustanovenia v osobitných 
prípadoch, ktoré sú ovplyvnené 
administratívnymi prieťahmi. Takéto 
výnimky musia byť riadne zdôvodnené.

Odôvodnenie

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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh17
ČLÁNOK 36 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. V prípade, že žiadosť podľa článkov 8 
alebo 9 obsahuje výsledky všetkých štúdií 
realizovaných v súlade s odsúhlaseným 
výskumným pediatrickým plánom, držiteľ 
patentu alebo doplňujúceho ochranného 
certifikátu má nárok na šesťmesačné
rozšírenie lehoty uvedenej v článkoch 13 
ods. 1 a 13 ods. 2 nariadenia (EHS) 
č. 1768/92.

1. V prípade, že žiadosť podľa článkov 8 
alebo 9 obsahuje výsledky všetkých štúdií 
realizovaných v súlade s odsúhlaseným 
výskumným pediatrickým plánom, držiteľ 
patentu alebo doplňujúceho ochranného 
certifikátu má nárok na štvormesačné
rozšírenie lehoty uvedenej v článkoch 13 
ods. 1 a 13 ods. 2 nariadenia (EHS) 
č. 1768/92. Navyše výrobky s celkovou 
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ročnou tržbou v Európskej únii 
nepresahujúcou 100 miliónov eur sú 
spôsobilé na ďalšie štvormesačné 
rozšírenie lehoty. Tržby z predaja výrobku 
treba stanoviť tri roky pred uplynutím 
platnosti existujúceho doplňujúceho 
ochranného certifikátu na základe 
nezávislých auditov ročných tržieb, ktoré 
poskytne príslušná spoločnosť.  

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh18
ČLÁNOK 36 ODSEK 3

3. Ak sa použije postup ustanovený v 
smernici 2001/83/ES, šesťmesačné
predĺženie lehoty uvedené v odseku 1 sa 
udelí, len ak je liek povolený vo všetkých 
členských štátoch.

3. Ak sa použije postup ustanovený v 
smernici 2001/83/ES, štvor- alebo 
osemmesačné predĺženie lehoty uvedené 
v odseku 1 sa udelí, len ak je liek povolený 
vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh19
ČLÁNOK 36 ODSEK 4

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatnia na lieky, ktoré 
sú chránené doplňujúcim ochranným 
certifikátom v zmysle nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatnia na lieky, ktoré 
sú chránené doplňujúcim ochranným 
certifikátom v zmysle nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 



AD\567459SK.doc 15/1 PE 353.602v02-00

SK

udelenie doplňujúceho ochranného 
certifikátu. Neuplatnia na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000.

udelenie doplňujúceho ochranného 
certifikátu. Neuplatnia sa na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000 alebo na 
lieky, ktorých aktívnu látku už chráni 
patent týkajúci sa pediatrického použitia 
alebo formulácie, alebo jej bola na 
pediatrické použitie udelená iná forma 
exkluzivity údajov alebo exkluzivity na 
trhu. 
Liekom s predĺženým doplňujúcim 
ochranným certifikátom nesmie členský 
štát ani Spoločenstvo poskytnúť inú formu 
ochrany duševného vlastníctva, exkluzivity 
údajov alebo exkluzivity na trhu na 
pediatrické použitie a formu aktívnej látky.   

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh20
ČLÁNOK 37 ODSEK 2

Prvý odsek sa uplatní aj vtedy, ak ukončenie 
odsúhlaseného výskumného pediatrického 
plánu nevyústi do povolenia pediatrickej 
indikácie, ale výsledky realizovaných štúdií 
sú odzrkadlené v súhrnnej charakteristike 
lieku a ak je to vhodné, v príbalovom letáku 
príslušného lieku.

Prvý odsek sa uplatní aj vtedy, ak ukončenie 
odsúhlaseného výskumného pediatrického 
plánu nevyústi do povolenia pediatrickej 
indikácie, ale výsledky realizovaných štúdií 
sú odzrkadlené v súhrnnej charakteristike 
lieku a ak je to vhodné, v príbalovom letáku 
príslušného lieku. Ak sa zistí, že špecifická 
pediatrická subpopulácia určená v súlade s 
kritériami a modalitami stanovenými 
Pediatrickým výborom spĺňa podmienky 
vedúce k použitiu postupov pre lieky určené 
na ojedinelé ochorenia, držiteľ povolenia si 
môže ľubovoľne vybrať medzi týmito 
dvoma postupmi. 
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 42 ODSEK 2 PODODSEK 1

2. Pediatrický výbor na základe hodnotenia 
v zmysle odseku 1 a všetkých informácií, 
ktoré budú k dispozícii a po konzultácii 
s Komisiou, členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami zriadi inventár 
liečebných potrieb. 

2. Pediatrický výbor na základe hodnotenia 
v zmysle odseku 1 a všetkých informácií, 
ktoré budú k dispozícii a po konzultácii 
s Komisiou, členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami zriadi inventár 
liečebných potrieb, ktorý náležite zohľadní 
aktuálne priority v oblasti liekov na 
pediatrické použitie.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh22
ČLÁNOK 44 ODSEK 2

2. Všetky existujúce pediatrické štúdie 
uvedené v odseku 1 zohľadní Pediatrický 
výbor pri hodnotení prihlášok na výskumné 
pediatrické plány, výnimky a odklady 
a príslušné úrady pri hodnotení prihlášok 
podaných v zmysle článkov 8, 9 alebo 31.

2. Všetky existujúce pediatrické štúdie 
uvedené v odseku 1 a všetky pediatrické 
štúdie iniciované pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia je vhodné 
zahrnúť do pediatrického výskumného 
plánu a zohľadní ich Pediatrický výbor pri 
hodnotení prihlášok podaných v zmysle 
článkov 8, 9 a 31.

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 48 ODSEK 4

4. Komisia uverejní mená dotknutých 4. Komisia uverejní mená dotknutých 
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držiteľov obchodného povolenia a sumy 
a dôvody udelenia finančných pokút.

držiteľov obchodného povolenia, ako aj 
mená všetkých osôb porušujúcich 
ustanovenia tohto nariadenia alebo 
každého nariadenia prijatého v súlade s 
týmto nariadením a sumy a dôvody udelenia 
finančných pokút.

Odôvodnenie

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh24
ČLÁNOK 49 ODSEK 2

2. Do 6 rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia Komisia uverejní 
všeobecnú správu o získaných 
skúsenostiach, ktoré vyplynú z jeho 
uplatňovania osobitne vrátane podrobného 
inventára všetkých liekov povolených na 
pediatrické použitie od jeho nadobudnutia 
účinnosti. 

2. Do 4 rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia Komisia uverejní 
všeobecnú správu o získaných 
skúsenostiach, ktoré vyplynú z jeho 
uplatňovania osobitne vrátane podrobného 
inventára všetkých liekov povolených na 
pediatrické použitie od jeho nadobudnutia 
účinnosti. Komisia zanalyzuje predovšetkým 
postupy udeľovania odmien a podnetov 
uvedených v článkoch 36 a 37 ako aj 
finančné hodnotenie výdavkov na výskum a 
výnosov získaných vďaka spomínaným 
podnetom. Ak by analýza zavedeného 
mechanizmu odhalila nezrovnalosti s 
ohľadom na dosiahnuté výsledky alebo na 
výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, príjmu 
sa kroky na zmenu týchto článkov.

Odôvodnenie

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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