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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 27-289

Předloha zprávy (PE 353.620v02-00)
Françoise Grossetête
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro pediatrické použití 
a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004

Návrh nařízení (KOM(2004) 0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

Text navrhovaný Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrhkterý předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 27
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Mezi problémy plynoucí z neexistence 
vhodně přizpůsobených léčivých přípravků 
pro děti patří neadekvátní informace 
o dávkování vedoucí ke zvýšeným rizikům 
nežádoucích účinků, včetně smrti, neúčinná 
léčba v důsledku nedostatečného dávkování, 
nedostupnost nejnovějších léčebných 
postupů a používání improvizovaných 
přípravků, které mohou být nekvalitní.

(3)  Mezi problémy plynoucí z neexistence 
vhodně přizpůsobených léčivých přípravků 
pro děti patří neadekvátní informace 
o dávkování vedoucí ke zvýšeným rizikům 
nežádoucích účinků, včetně smrti, neúčinná 
léčba v důsledku nedostatečného dávkování, 
nedostupnost nejnovějších léčebných 
postupů, typů přípravků a způsobů 
administrace a používání improvizovaných 
přípravků, které mohou být nekvalitní.

Or. el

Odůvodnění

Typ přípravku a metoda jeho podávání jsou pro pediatrické používání důležité. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 28
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Cílem tohoto nařízení je zvýšit vývoj 
dětských léčivých přípravků, zajistit, aby 
byly léčivé přípravky používané k léčbě dětí 
podrobovány vysoce kvalitnímu, etickému 
výzkumu a aby byly řádně registrovány pro 
použití u dětí, a zlepšit kvalitu dostupných 
informací o použití léčivých přípravků u 
různých podskupin pediatrické populace. 
Těchto cílů by mělo být dosaženo, aniž by 
byly děti podrobovány nadbytečným 
klinickým hodnocením a aniž by byla 
zdržována registrace léčivých přípravků pro 
jiné populace. 

(4) Cílem tohoto nařízení je usnadnit vývoj 
a dostupnost dětských léčivých přípravků, 
zajistit, aby byly léčivé přípravky používané 
k léčbě dětí, kde je to indikováno,
podrobovány vysoce kvalitnímu, etickému 
výzkumu a aby byly řádně registrovány pro 
použití u dětí, a zlepšit kvalitu dostupných 
informací o použití léčivých přípravků u 
různých podskupin pediatrické populace. 
Těchto cílů by mělo být dosaženo, aniž by 
byly děti podrobovány nadbytečným 
klinickým hodnocením a aniž by byla 
zdržována registrace léčivých přípravků pro 
jiné věkové skupiny populace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 29
BOD ODŮVODNĚNÍ 4 A (nový)

(4a) Zásoba léčebných potřeb pro děti by 
měla být schválena Pediatrickým výborem 
po konzultaci s Komisí, členskými státy a 
zainteresovanými stranami a pravidelně 
aktualizována. Tento seznam by měl uvádět 
stávající léčiva užívaná dětmi a zdůrazňovat 
léčebné potřeby dětí a priority výzkumu a 
vývoje. Takto by společnosti měly být 
schopny snadno nalézat příležitosti pro 
obchodní rozvoj; Pediatrický výbor by měl 
být schopen lépe posuzovat potřeby léčiv a 
studií při posuzování návrhy plánů 
pediatrického výzkumu, jejich prominutí a 
odklady; a profesionální zdravotníci a 
pacienti by měli mít k dispozici zdroj 
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informací na podporu jejich rozhodování o 
tom, která léčiva si vybrat.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh reprodukuje znění bodu odůvodnění 29. Se zřetelem na význam 
ustanovení, která obsahuje, měl by tento bod odůvodnění být jedním z prvních bodů 
odůvodnění legislativního návrhu.
Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy ke kapitole 2a a článkům 2a 
až d.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 30
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Hlavním cílem nařízení týkajících se 
léčivých přípravků sice musí být zajištění 
veřejného zdraví, avšak tohoto cíle musí být 
dosaženo prostředky, které nebrání volnému 
pohybu léčivých přípravků v rámci 
Společenství. Rozdíly ve vnitrostátních 
právních a správních předpisech týkajících 
se léčivých přípravků zpravidla brání 
obchodu uvnitř Společenství a tudíž přímo 
ovlivňují fungování vnitřního trhu. Jakékoliv 
opatření na podporu vývoje a registrace 
léčivých přípravků pro pediatrické použití za 
účelem předcházení těmto překážkám nebo 
jejich odstraňování je proto oprávněné. 
Článek 95 Smlouvy je proto vhodným 
právním základem.

(5) Hlavním cílem nařízení týkajících se 
léčivých přípravků sice musí být zajištění 
veřejného zdraví, avšak tohoto cíle musí být 
dosaženo prostředky, které nebrání volnému 
pohybu bezpečných léčivých přípravků 
v rámci Společenství. Rozdíly ve 
vnitrostátních právních a správních 
předpisech týkajících se léčivých přípravků 
zpravidla brání obchodu uvnitř Společenství 
a tudíž přímo ovlivňují fungování vnitřního 
trhu. Jakékoliv opatření na podporu vývoje a 
registrace léčivých přípravků pro pediatrické 
použití za účelem předcházení těmto 
překážkám nebo jejich odstraňování je proto 
oprávněné. Článek 95 Smlouvy je proto 
vhodným právním základem.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 31
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Pro dosažení těchto cílů se ukázalo být 
nezbytné zavést systém povinností a odměn 
a pobídek. Přesná povaha povinností a 
odměn a pobídek by měla odpovídat 

(6) Pro dosažení těchto cílů se ukázalo být 
nezbytné zavést systém povinností a odměn 
a pobídek. Přesná povaha povinností a 
odměn a pobídek by měla odpovídat 
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významu konkrétního léčivého přípravku. 
Toto nařízení by mělo platit pro všechny 
léčivé přípravky požadované pro děti, a 
proto by jeho působnost měla zahrnovat 
přípravky ve vývoji, které ještě nejsou 
registrovány, registrované přípravky, na něž 
se vztahují práva duševního vlastnictví, a 
registrované přípravky, na něž se práva 
duševního vlastnictví již nevztahují.

významu konkrétního léčivého přípravku a 
specifické povaze různých paralelních 
forem ochrany léčivých přípravků. Toto 
nařízení by mělo platit pro všechny léčivé 
přípravky požadované pro děti, a proto by 
jeho působnost měla zahrnovat přípravky 
ve vývoji, které ještě nejsou registrovány, 
registrované přípravky, na něž se vztahují 
práva duševního vlastnictví, a registrované 
přípravky, na něž se práva duševního 
vlastnictví již nevztahují.

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky jsou chráněny patenty a SPC (dodatkové ochranné osvědčení) a regulatorní 
ochranou dat. Patentová nebo SPC a regulatorní ochrana dat nejsou vůči sobě kumulativní, 
spíše naopak existují paralelně vedle sebe. Ve většině, ale ne ve všech případech právo SPC 
vyprší po vypršení regulatorní ochrany dat. Avšak jsou případy, kdy nejdéle trvá regulatorní 
ochrana dat. Aby byla plně účinná, navrhovaná pediatrická pobídka by měla být tvořena 
rozšířením existující ochrany duševního vlastnictví pro daný produkt, aby se vztahovala na 
výše uvedené případy. Proto vylo vytvořeno zvláštní právo, osvědčení o pediatrickém 
prodloužení, které funguje na stejném základě jako „tradiční“ práva SPC. Pro ty produkty, 
které nejsou chráněny patentem nebo SPC, bude jedinou pobídkou forma prodloužení 
regulatorní ochrany dat. Prodloužení všech stávajících forem ochrany společně neposkytuje 
dvojí ochranu, pouze souběžnou ochranu, a je nutné, aby bylo pediatrické nařízení plně 
účinné: jinak by příliš mnoho produktů bylo vyloučeno z výhod pediatrické pobídky. 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 32
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Pro dosažení těchto cílů se ukázalo být 
nezbytné zavést systém povinností a odměn 
a pobídek. Přesná povaha povinností a 
odměn a pobídek by měla odpovídat 
významu konkrétního léčivého přípravku. 
Toto nařízení by mělo platit pro všechny 
léčivé přípravky požadované pro děti, a 
proto by jeho působnost měla zahrnovat 
přípravky ve vývoji, které ještě nejsou 
registrovány, registrované přípravky, na něž 
se vztahují práva duševního vlastnictví, a 
registrované přípravky, na něž se práva 

(6) Pro dosažení těchto cílů se ukázalo být 
nezbytné zavést systém povinností a odměn 
a pobídek. Přesná povaha povinností a 
odměn a pobídek by měla odpovídat 
významu konkrétního léčivého přípravku a 
zvláštní povaze různých souběžných forem 
ochrany léčivých přípravků. Toto nařízení 
by mělo platit pro všechny léčivé přípravky 
požadované pro děti, a proto by jeho 
působnost měla zahrnovat přípravky 
ve vývoji, které ještě nejsou registrovány, 
registrované přípravky, na něž se vztahují 
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duševního vlastnictví již nevztahují. práva duševního vlastnictví, a registrované 
přípravky, na něž se práva duševního 
vlastnictví již nevztahují.

Or. en

Odůvodnění

Viz Odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36, bod 1.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 33
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Pro dosažení těchto cílů se ukázalo být 
nezbytné zavést systém povinností a odměn 
a pobídek. Přesná povaha povinností a 
odměn a pobídek by měla odpovídat 
významu konkrétního léčivého přípravku. 
Toto nařízení by mělo platit pro všechny 
léčivé přípravky požadované pro děti, a 
proto by jeho působnost měla zahrnovat 
přípravky ve vývoji, které ještě nejsou 
registrovány, registrované přípravky, na něž 
se vztahují práva duševního vlastnictví, a 
registrované přípravky, na něž se práva 
duševního vlastnictví již nevztahují.

(6) Pro dosažení těchto cílů se ukázalo být 
nezbytné zavést systém povinností a 
přiměřených odměn a pobídek. Přesná 
povaha povinností a odměn a pobídek by 
měla odpovídat významu konkrétního 
léčivého přípravku. Toto nařízení by mělo 
platit pro všechny léčivé přípravky 
požadované pro děti, a proto by jeho 
působnost měla zahrnovat přípravky 
ve vývoji, které ještě nejsou registrovány, 
registrované přípravky, na něž se vztahují 
práva duševního vlastnictví, a registrované 
přípravky, na něž se práva duševního 
vlastnictví již nevztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 34
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Veškeré obavy týkající se provádění 
klinických hodnocení na pediatrické 
populaci by měly být vyváženy etickými 
obavami týkajícími se podávání léčivých 
přípravků populační skupině, u které nebyly 
vyzkoušeny. Ohrožení veřejného zdraví 
vyplývající z používání nevyzkoušených 
léčivých přípravků u dětí lze bezpečně řešit 

(7) Veškeré obavy týkající se provádění 
klinických hodnocení na pediatrické 
populaci by měly být vyváženy etickými 
obavami týkajícími se podávání léčivých 
přípravků populační skupině, u které nebyly 
patřičně vyzkoušeny. Ohrožení veřejného 
zdraví vyplývající z používání 
nevyzkoušených léčivých přípravků u dětí 
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prostřednictvím zkoumání léčivých 
přípravků pro děti, které by mělo být pečlivě 
kontrolováno a sledováno na základě 
zvláštních požadavků na ochranu dětí 
účastnících se klinických hodnocení ve 
Společenství, stanovených směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES 
ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se uplatňování správné klinické 
praxe při provádění klinických hodnocení 
humánních léčivých přípravků.

lze bezpečně řešit prostřednictvím zkoumání 
léčivých přípravků pro děti, které by mělo 
být pečlivě kontrolováno a sledováno na 
základě zvláštních požadavků na ochranu 
dětí účastnících se klinických hodnocení ve 
Společenství, stanovených směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES 
ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se uplatňování správné klinické 
praxe při provádění klinických hodnocení 
humánních léčivých přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 35
BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor – Pediatrický výbor 
– disponující odbornými znalostmi 
a kompetencí v oblasti vývoje a posuzování 
všech aspektů léčivých přípravků určených 
k léčbě pediatrické populace. Tento 
Pediatrický výbor by měl být odpovědný 
zejména za posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti 
s nimi za systém prominutí a odkladů a měl 
by rovněž hrát ústřední roli při různých 
podpůrných opatřeních obsažených v tomto 
nařízení. Při vší své práci by Pediatrický 
výbor měl brát v úvahu potenciální 
významné léčebné přínosy studií 
prováděných u dětí, včetně nutnosti zabránit 
zbytečným studiím. Měl by se řídit 
stávajícími požadavky Společenství, včetně 
směrnice 2001/20/ES, a rovněž obecnými 
zásadami E11 Mezinárodní konference o 
harmonizaci (ICH) týkajícími se vývoje 
léčivých přípravků pro děti a měl by 
zabraňovat jakémukoliv zdržování registrace 

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor – Pediatrický výbor 
– disponující odbornými znalostmi 
a kompetencí v oblasti vývoje a posuzování 
všech aspektů léčivých přípravků určených 
k léčbě pediatrické populace. Tento 
Pediatrický výbor by měl být odpovědný 
zejména za vědecké a etické posuzování a 
schvalování plánů pediatrického výzkumu a 
v souvislosti s nimi za systém prominutí a 
odkladů a měl by rovněž hrát ústřední roli 
při různých podpůrných opatřeních 
obsažených v tomto nařízení. Při vší své 
práci by Pediatrický výbor měl brát v úvahu 
potenciální významné léčebné přínosy studií 
prováděných u dětí, včetně nutnosti zabránit 
zbytečným studiím. Měl by se řídit 
stávajícími požadavky Společenství, včetně 
směrnice 2001/20/ES, a rovněž obecnými 
zásadami E11 Mezinárodní konference o 
harmonizaci (ICH) týkajícími se vývoje 
léčivých přípravků pro děti a měl by 
zabraňovat jakémukoliv zdržování registrace 
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léčivých přípravků pro jiné skupiny 
populace z důvodů požadavků na provedení 
studií u dětí.

léčivých přípravků pro jiné skupiny 
populace z důvodů požadavků na provedení 
studií u dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 36
BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor – Pediatrický výbor 
– disponující odbornými znalostmi 
a kompetencí v oblasti vývoje a posuzování 
všech aspektů léčivých přípravků určených 
k léčbě pediatrické populace. Tento 
Pediatrický výbor by měl být odpovědný 
zejména za posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti 
s nimi za systém prominutí a odkladů a měl 
by rovněž hrát ústřední roli při různých 
podpůrných opatřeních obsažených v tomto 
nařízení. Při vší své práci by Pediatrický 
výbor měl brát v úvahu potenciální 
významné léčebné přínosy studií 
prováděných u dětí, včetně nutnosti zabránit 
zbytečným studiím. Měl by se řídit 
stávajícími požadavky Společenství, včetně 
směrnice 2001/20/ES, a rovněž obecnými 
zásadami E11 Mezinárodní konference o 
harmonizaci (ICH) týkajícími se vývoje 
léčivých přípravků pro děti a měl by 
zabraňovat jakémukoliv zdržování registrace 
léčivých přípravků pro jiné skupiny 
populace z důvodů požadavků na provedení 
studií u dětí.

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor – Pediatrický výbor 
– disponující odbornými znalostmi 
a kompetencí v oblasti vývoje a posuzování 
všech aspektů léčivých přípravků určených 
k léčbě pediatrické populace. Tento 
Pediatrický výbor by měl být odpovědný 
zejména za posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti 
s nimi za systém prominutí a odkladů a měl 
by rovněž hrát ústřední roli při různých 
podpůrných opatřeních obsažených v tomto 
nařízení. Při vší své práci by Pediatrický 
výbor měl brát v úvahu potenciální 
významné léčebné přínosy studií 
prováděných u dětí s ohledem na vývoj 
specifických léčivých přípravků, které 
představují významný léčebný přínos 
v porovnání se stávající léčbou dětských 
pacientů, včetně nutnosti zabránit 
zbytečným studiím. Měl by se řídit 
stávajícími požadavky Společenství, včetně 
směrnice 2001/20/ES, a rovněž obecnými 
zásadami E11 Mezinárodní konference o 
harmonizaci (ICH) týkajícími se vývoje 
léčivých přípravků pro děti a měl by 
zabraňovat jakémukoliv zdržování registrace 
léčivých přípravků pro jiné skupiny 
populace z důvodů požadavků na provedení 
studií u dětí.

Or. en
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Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 36, bod 1 téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 37
BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor – Pediatrický výbor 
– disponující odbornými znalostmi 
a kompetencí v oblasti vývoje a posuzování 
všech aspektů léčivých přípravků určených 
k léčbě pediatrické populace. Tento 
Pediatrický výbor by měl být odpovědný 
zejména za posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti 
s nimi za systém prominutí a odkladů a měl 
by rovněž hrát ústřední roli při různých 
podpůrných opatřeních obsažených v tomto 
nařízení. Při vší své práci by Pediatrický 
výbor měl brát v úvahu potenciální 
významné léčebné přínosy studií 
prováděných u dětí, včetně nutnosti zabránit 
zbytečným studiím. Měl by se řídit 
stávajícími požadavky Společenství, včetně 
směrnice 2001/20/ES, a rovněž obecnými 
zásadami E11 Mezinárodní konference o 
harmonizaci (ICH) týkajícími se vývoje 
léčivých přípravků pro děti a měl by 
zabraňovat jakémukoliv zdržování registrace 
léčivých přípravků pro jiné skupiny 
populace z důvodů požadavků na provedení 
studií u dětí.

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor – Pediatrický výbor 
– disponující odbornými znalostmi 
a kompetencí v oblasti vývoje a posuzování 
všech aspektů léčivých přípravků určených 
k léčbě pediatrické populace. Tento 
Pediatrický výbor by měl být odpovědný 
zejména za posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti 
s nimi za systém prominutí a odkladů a měl 
by rovněž hrát ústřední roli při různých 
podpůrných opatřeních obsažených v tomto 
nařízení. Při vší své práci by Pediatrický 
výbor měl kontrolovat, zda studie 
prováděné na dětech přinášejí významné 
potenciální léčebné přínosy pro dětské 
pacienty zapojené do těchto studií. Tyto 
potenciální přínosy musejí být porovnávány 
s krátkodobými a dlouhodobými riziky 
účasti v klinických studiích, aby bylo 
možno zabránit zbytečným studiím. 
Pediatrický výbor by se měl řídit stávajícími 
požadavky Společenství, včetně směrnice 
2001/20/ES, a rovněž obecnými zásadami 
E11 Mezinárodní konference o harmonizaci 
(ICH) týkajícími se vývoje léčivých 
přípravků pro děti a měl by zabraňovat 
jakémukoliv zdržování registrace léčivých 
přípravků pro jiné skupiny populace 
z důvodů požadavků na provedení studií u 
dětí.

Or. en

Odůvodnění

Zbytečným pokusem na dětech by se mělo zabránit a měla by být vyjádřena obava týkající se 
dlouhodobých účinků jistých léčiv na růst a vývoj dětských pacientů.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 38
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Měly by být vytvořeny postupy, na 
jejichž základě by agentura schvalovala 
a upravovala plán pediatrického výzkumu –
podklad, na němž by byl založen vývoj 
a registrace léčivých přípravků pro děti. 
Tento plán pediatrického výzkumu by měl 
obsahovat údaje o časovém harmonogramu a 
navržených opatřeních k prokázání kvality, 
bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku u 
pediatrické populace. Protože se skupina 
pediatrické populace ve skutečnosti skládá 
z několika podskupin, musí plán 
pediatrického výzkumu obsahovat 
informace, u kterých podskupin, jakými 
prostředky a do kdy je nutno výzkum 
provádět.

(9) Měly by být vytvořeny postupy, na 
jejichž základě by agentura schvalovala 
a upravovala plán pediatrického výzkumu –
podklad, na němž by byl založen vývoj 
a registrace léčivých přípravků pro děti. 
Tento plán pediatrického výzkumu by měl 
obsahovat údaje o časovém harmonogramu a 
navržených opatřeních k prokázání kvality, 
bezpečnosti a účinnosti a významné 
pediatrické přínosy léčivého přípravku u 
pediatrické populace. Protože se skupina 
pediatrické populace ve skutečnosti skládá 
z několika podskupin, musí plán 
pediatrického výzkumu obsahovat 
informace, u kterých podskupin, jakými 
prostředky a do kdy je nutno výzkum 
provádět.

Or. en

Odůvodnění

Pro soulad s ustanoveními článku 12.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 39
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, aby 
se vývoj léčivých přípravků pro děti, stal 
nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků 
pro děti, začleněného do vývojového 
programu pro dospělé. Proto by měly být 
plány pediatrického výzkumu předkládány 
v rané fázi v průběhu vývoje přípravku, aby 
byl před předložením žádostí o registraci čas 
na provedení potřebných studií u dětí.

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, aby 
se vývoj léčivých přípravků, které by se 
potenciálně mohly používat pro děti, stal 
nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků 
pro děti, začleněného do vývojového 
programu pro dospělé. Proto by měly být 
plány pediatrického výzkumu předkládány 
v rané fázi v průběhu vývoje přípravku, aby 
byl před předložením žádostí o registraci čas 
na provedení potřebných studií u dětí, kde je 
to možné.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 40
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, aby 
se vývoj léčivých přípravků pro děti stal 
nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků 
pro děti, začleněného do vývojového 
programu pro dospělé. Proto by měly být 
plány pediatrického výzkumu předkládány 
v rané fázi v průběhu vývoje přípravku, aby 
byl před předložením žádostí o registraci čas 
na provedení potřebných studií u dětí.

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, aby 
se vývoj léčivých přípravků pro děti stal 
nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků 
pro děti, začleněného do vývojového 
programu pro dospělé. Proto by měly být 
plány pediatrického výzkumu předkládány 
v rané fázi v průběhu vývoje přípravku, aby 
byl před předložením žádostí o registraci čas 
na provedení potřebných studií u dětí, 
kdykoliv by to bylo možné.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 17.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 41
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, aby 
se vývoj léčivých přípravků pro děti stal 
nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků 
pro děti, začleněného do vývojového 
programu pro dospělé. Proto by měly být 
plány pediatrického výzkumu předkládány 
v rané fázi v průběhu vývoje přípravku, aby 
byl před předložením žádostí o registraci 
čas na provedení potřebných studií u dětí.

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, aby 
se vývoj léčivých přípravků pro děti stal 
nedílnou součástí vývoje léčivých přípravků 
pro děti, začleněného do vývojového 
programu pro dospělé. Proto by měly být 
plány pediatrického výzkumu předkládány 
v nejranější fázi v průběhu vývoje 
přípravku.

Or. de
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Odůvodnění

Plán pediatrického výzkumu a žádost o povolení uvedení na trh by měly být předloženy 
nejdříve po dokončení farmakokinetických studií dospělých podle části I, oddíl 5.2.3 přílohy 
ke směrnici 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 42
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Je nezbytné zavést požadavek, aby byly 
u nových léčivých přípravků a 
registrovaných léčivých přípravků, na něž se 
vztahují patenty nebo dodatková ochranná 
osvědčení, předkládány výsledky studií 
provedených u dětí v souladu se schváleným 
plánem pediatrického výzkumu za účelem
potvrzení platnosti žádosti o registraci nebo 
žádosti o novou indikaci, novou lékovou 
formu nebo nový způsob podávání.

(11) Je nezbytné zavést požadavek, aby byly 
u nových léčivých přípravků a 
registrovaných léčivých přípravků, na něž se 
vztahují patenty nebo dodatková ochranná 
osvědčení, předkládány dostupné výsledky 
studií provedených u dětí v souladu se 
schváleným plánem pediatrického výzkumu 
dokončené v okamžiku předkládání žádosti 
o registraci nebo žádosti o novou indikaci, 
novou lékovou formu nebo nový způsob 
podávání.

Or. en

Odůvodnění

Zásada požadování předložení všech pediatrických výsledků společně s výsledky výzkumu 
určeného dospělým odporuje současným vědeckým a etickým normám. Mohla by vést 
k předčasným nebo nezaručeným výzkumům na dětech a zpoždění zavádění nových léčiv pro 
dospělé. Nábor dětí do pediatrických testů je často velmi pomalý a obtížný a studie mohou 
trvat déle, než bylo původně plánováno.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 43
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Je nezbytné zavést požadavek, aby byly 
u nových léčivých přípravků a 
registrovaných léčivých přípravků, na něž se 
vztahují patenty nebo dodatková ochranná 
osvědčení, předkládány výsledky studií 
provedených u dětí v souladu se schváleným 
plánem pediatrického výzkumu za účelem
potvrzení platnosti žádosti o registraci nebo 
žádosti o novou indikaci, novou lékovou 

(11) Je nezbytné zavést požadavek, aby byly 
u nových léčivých přípravků a 
registrovaných léčivých přípravků, na něž se 
vztahují patenty nebo dodatková ochranná 
osvědčení, předkládány dostupné výsledky 
studií provedených u dětí v souladu se 
schváleným plánem pediatrického výzkumu 
dokončené v okamžiku předkládání žádosti 
o registraci nebo žádosti o novou indikaci, 
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formu nebo nový způsob podávání. novou lékovou formu nebo nový způsob 
podávání.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 8.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 44
BOD ODŮVODNĚNÍ 12

(12) Aby bylo zajištěno, že je výzkum u dětí 
prováděn pouze pro potřeby jejich léčby, je 
zapotřebí vytvořit postupy, na jejichž 
základě by agentura tento požadavek 
prominula u určitých přípravků nebo tříd 
nebo částí tříd léčivých přípravků, které 
agentura poté zveřejní. Jelikož se poznatky 
v oblasti vědy a lékařství v průběhu času 
vyvíjejí, je třeba zavést opatření, podle 
něhož by byly tyto seznamy prominutí 
měněny. Pokud je ovšem prominutí zrušeno, 
neměl by být tento požadavek po určitou 
dobu uplatňován, aby byl před podáním 
žádosti o registraci čas alespoň na schválení 
plánu pediatrického výzkumu a zahájení 
studií u dětí.

(12) Aby bylo zajištěno, že je výzkum u dětí 
prováděn pouze pro absolutní potřeby jejich 
léčby, je nutno vytvořit postupy, na jejichž 
základě by agentura takový požadavek 
prominula u určitých přípravků nebo tříd 
nebo částí tříd léčivých přípravků. Všechna 
prominutí musí agentura co nejdříve
zveřejnit. Jelikož se poznatky v oblasti vědy 
a lékařství v průběhu času vyvíjejí, je třeba 
zavést opatření, podle něhož by byly tyto 
seznamy prominutí měněny. Pokud je ovšem 
prominutí zrušeno, neměl by být tento 
požadavek po určitou krátkou dobu 
uplatňován, aby byl před podáním žádosti o 
registraci čas alespoň na schválení plánu 
pediatrického výzkumu a zahájení studií u 
dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 45
BOD ODŮVODNĚNÍ 13
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Pozměňovací návrh, který předložil Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 46
BOD ODŮVODNĚNÍ 14 A (nový)

(14a) Komise by měla podporovat zavedení 
studijního programu – Výzkum léčiv pro 
evropské děti (MICE) – na podporu studií 
pediatrického použití léčiv, které nejsou 
zahrnuty do osvědčení o patentové nebo 
dodatkové ochraně.

Or. en

Odůvodnění

Pomohlo by to zajistit bezpečnost zdraví dětí podstupujících léčbu přípravky, které nejsou 
pokryty osvědčeními o patentové nebo dodatkové ochraně. . 
Souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 39 bis (nový).

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 47
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Za účelem vytvoření pobídek pro 
registrované přípravky, na něž se již 
nevztahují práva duševního vlastnictví, je 
nezbytné zavést nový typ registrace –
registrace pro pediatrické použití. Registrace 
pro pediatrické použití by měla být 
udělována prostřednictvím stávajících 
registračních postupů, ale měla by se 
vztahovat specificky na léčivé přípravky 
vyvinuté výhradně pro použití u dětí. 
U názvu léčivého přípravku, jemuž byla 
udělena registrace pro pediatrické použití, by 
mělo být možné použít stávající značkové 
jméno odpovídajícího léčivého přípravku 
registrovaného pro dospělé, aby bylo možno 
využít stávající známosti značky a současně 
exkluzivity údajů, která je s novou registrací 
spojena.

(18) Za účelem vytvoření pobídek pro 
registrované přípravky, na něž se již 
nevztahují práva duševního vlastnictví, je 
nezbytné zavést nový typ registrace –
registrace pro pediatrické použití. Registrace 
pro pediatrické použití by měla být 
udělována prostřednictvím stávajících 
registračních postupů, ale měla by se 
vztahovat specificky na léčivé přípravky 
vyvinuté výhradně pro použití u dětí. 
U názvu léčivého přípravku, jemuž byla 
udělena registrace pro pediatrické použití, by 
mělo být možné použít stávající značkové 
jméno odpovídajícího léčivého přípravku 
registrovaného pro dospělé, aby bylo možno 
využít stávající známosti značky a současně 
exkluzivity údajů, která je s novou registrací 
spojena. Exkluzivita dat uplatnitelná ve 
vztahu k schválení produktu pro dospělé by 
tím neměla být ovlivněna.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 48
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již uveden na trh pro jiné indikace, měl by 
být držitel registrace povinen uvést 
přípravek na trh se zohledněním informací 
týkajících se pediatrického použití do dvou
let po datu schválení takové indikace. Je 
Tento požadavek by se měl vztahovat pouze 
na již registrované přípravky a nikoli na 
léčivé přípravky registrované 
prostřednictvím registrace pro pediatrické 
použití.

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již uveden na trh pro jiné indikace, měl by 
být držitel registrace povinen uvést 
přípravek na trh se zohledněním informací 
týkajících se pediatrického použití do šesti 
měsíců po datu schválení takové indikace. Je 
Tento požadavek by se měl vztahovat pouze 
na již registrované přípravky a nikoli na 
léčivé přípravky registrované 
prostřednictvím registrace pro pediatrické 
použití.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení má podpořit vývoj léčivých přípravků reagujících na dříve neuspokojené 
léčebné potřeby dětí. Proto se zdá kontraproduktivní dát společnostem dva roky pro uvedené 
léčivého přípravku na trh, jakmile mu byly uděleny pediatrické indikace.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 49
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již uveden na trh pro jiné indikace, měl by 
být držitel registrace povinen uvést 
přípravek na trh se zohledněním informací 
týkajících se pediatrického použití do dvou 
let po datu schválení takové indikace. Je 
Tento požadavek by se měl vztahovat pouze 
na již registrované přípravky a nikoli na 
léčivé přípravky registrované 
prostřednictvím registrace pro pediatrické 
použití.

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již uveden na trh pro jiné indikace, měl by 
být držitel registrace povinen uvést 
přípravek na trh se zohledněním informací 
týkajících se pediatrického použití do 
jednoho roku po datu schválení takové 
indikace. Je Tento požadavek by se měl 
vztahovat pouze na již registrované 
přípravky a nikoli na léčivé přípravky 
registrované prostřednictvím registrace pro 
pediatrické použití. Za výjimečných 
okolností může kompetentní úřad udělit 
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řádně odůvodněnou výjimku z tohoto 
termínu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 50
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již uveden na trh pro jiné indikace, měl by 
být držitel registrace povinen uvést 
přípravek na trh se zohledněním informací 
týkajících se pediatrického použití do dvou 
let po datu schválení takové indikace. Je 
Tento požadavek by se měl vztahovat pouze 
na již registrované přípravky a nikoli na 
léčivé přípravky registrované 
prostřednictvím registrace pro pediatrické 
použití.

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již uveden na trh pro jiné indikace, měl by 
být držitel registrace povinen uvést 
přípravek na trh se zohledněním informací 
týkajících se pediatrického použití do 
jednoho roku po datu schválení takové 
indikace. Je Tento požadavek by se měl 
vztahovat pouze na již registrované 
přípravky a nikoli na léčivé přípravky 
registrované prostřednictvím registrace pro 
pediatrické použití.

Or. de

Odůvodnění

Zvýšení kvality léků pro děti je velmi důležité a nutné. Proto by měl být časový limit zkrácen 
na maximálně jeden rok. 

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 51
BOD ODŮVODNĚNÍ 23

(23) Je nezbytné zajistit, aby byly 
mechanismy farmakovigilance přizpůsobeny 
specifickým problémům sběru 
bezpečnostních údajů u dětí, včetně údajů 
o možných dlouhodobých účincích. 
Účinnost u dětí může také vyžadovat další 
zkoumání po registraci. Proto by měl být při 
žádosti o registraci, která obsahuje výsledky 
studií provedených v souladu se schváleným 

(23) Je nezbytné zajistit, aby byly 
mechanismy farmakovigilance přizpůsobeny 
specifickým problémům sběru 
bezpečnostních údajů u dětí, včetně údajů 
o možných dlouhodobých účincích. 
Účinnost u dětí může také vyžadovat další 
zkoumání po registraci. Proto by měl být při 
žádosti o registraci, která obsahuje výsledky 
studií provedených v souladu se schváleným 
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plánem pediatrického výzkumu, uplatněn 
dodatečný požadavek, že je žadatel povinen 
uvést, jak navrhuje zajistit dlouhodobé 
sledování možných nežádoucích účinků 
plynoucích z používání léčivého přípravku a 
dlouhodobé sledování účinnosti u 
pediatrické populace. Je-li zvláštní důvod 
k obavám, lze od žadatele jako podmínku 
pro registraci vyžadovat, aby předložil a
zavedl systém řízení rizik a/nebo provedl po 
uvedení léčivého přípravku na trh zvláštní 
studie.

plánem pediatrického výzkumu, uplatněn 
dodatečný požadavek, že je žadatel povinen 
uvést, jak navrhuje zajistit dlouhodobé 
sledování možných nežádoucích účinků 
plynoucích z používání léčivého přípravku a 
dlouhodobé sledování účinnosti u 
pediatrické populace. Je-li zvláštní důvod 
k obavám, lze od žadatele jako podmínku 
pro registraci vyžadovat, aby předložil 
Agentuře a na základě jejího souhlasu 
zavedl systém řízení rizik a/nebo provedl po 
uvedení léčivého přípravku na trh zvláštní 
studie.

Or. el

Odůvodnění

Je potřeba kontrolní mechanismus ochrany pacientů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 52
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92.

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že přípravek byl předložen ke 
schválení ve všech členských státech
v souladu s ustanoveními směrnice 
2004/27/ES a obdržel povolení k uvedení na 
trh alespoň v 15 členských státech a že 
informace o přípravku obsahují příslušné 
informace o výsledcích studií, poskytnuta 
odměna formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92.

Or. el
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Odůvodnění

Je důležité podporovat schvalování nových léčivých přípravků a nezdržovat pokrok a 
dostupnost léčiv, které dostaly povolení k uvedení na trh alespoň v 15 členských státech, tj. ve 
většině států Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 53
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92.

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
pediatrického osvědčení podobného 
dodatkovému ochrannému osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92 nebo šestiměsíčního prodloužení 
období ochrany dat a trhu zavedeného  
článkem 10 směrnice 2001/83/ES a 
článkem 14(11) nařízení (ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36, bod 1.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 54
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
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přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92

přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou 12 měsíčního prodloužení 
pediatrického osvědčení podobného
dodatkovému ochrannému osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92, společně s šestiměsíčním 
prodloužení období ochrany dat a trhu 
zavedeného článkem 10 směrnice 
2001/83/ES a článkem 14(11) nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky jsou chráněny patenty a SPC a regulatorní ochranou dat. Patentová nebo 
SPC a regulatorní ochrana dat nejsou vůči sobě kumulativní, spíše naopak existují paralelně 
vedle sebe. Ve většině, ale ne ve všech případech právo SPC vyprší po vypršení regulatorní 
ochrany dat. Avšak jsou případy, kdy nejdéle trvá regulatorní ochrana dat. Aby byla plně 
účinná, navrhovaná pediatrická pobídka by měla být tvořena rozšířením existující ochrany 
duševního vlastnictví pro daný produkt, aby se vztahovala na výše uvedené případy. Proto 
vylo vytvořeno zvláštní právo, osvědčení o pediatrickém prodloužení, které funguje na stejném 
základě jako „tradiční“ práva SPC. Pro ty produkty, které nejsou chráněny patentem nebo 
SPC, bude jedinou pobídkou forma prodloužení regulatorní ochrany dat. Rozšíření všech 
stávajících forem ochrany společně neposkytuje dvojí ochranu, pouze souběžnou ochranu, a 
je nutné, aby bylo pediatrické nařízení plně účinné: jinak by příliš mnoho produktů bylo 
vyloučeno z výhod pediatrické pobídky.

Dvanáctiměsíční období místo navrhovaného šestiměsíčního by vyslalo působivější signál na 
podporu konkurenčního evropského pediatrického výzkumu a vývoje, s ohledem na zvláštní 
okolnosti evropského prostředí. Takové pobídkové období 12 měsíců by také umožnilo 
Evropské unii řešit zpoždění při přijímání opatření pro pediatrická léčiva. To by bylo 
v souladu se závazky EU podle lisabonského a barcelonského programu konkurence při 
podpoře vývoje lepších léčiv pro evropské děti.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 55
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
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přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92.

přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou pětiměsíčního prodloužení
s možností prodloužení o dalších pět měsíců 
pro dodatkové ochranné osvědčení zavedené 
nařízením Rady (EHS) č. 1768/92.

Or. de

Odůvodnění

Komisí navrhované šestiměsíční období prodloužení dodatkového ochranného osvědčení 
(SPC) je poněkud přehnané. Standardní pětiměsíční prodloužení by bylo odpovídající pro 
zadržení konkurence ze strany generických léků a umožnilo by zisk z prodejů, který by 
kompenzoval náklady na pediatrické studie. Avšak u přípravků s nízkým ročním objemem 
prodejů )méně než 100 milionů € pode evropských statistik) by měla být ochrana trhu 
prodloužena na 10 měsíců. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 56
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92.

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického výzkumu 
a že informace o přípravku obsahují 
příslušné informace o výsledcích studií, 
poskytnuta odměna formou šestiměsíčního 
prodloužení dodatkového ochranného 
osvědčení zavedeného nařízením Rady 
(EHS) č. 1768/92.

Or. en

Odůvodnění

Některé podmínky týkající se léčiv jsou platné jen v některých členských státech. V těchto 
případech by nebylo rozumné požadovat, aby byl produkt schválen ve všech členských 
státech, a proto by prodloužení mělo platit pouze pro ty státy, kde daný produkt schválený je.
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 57
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92.

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že výzkum provedený podle 
schváleného výzkumného plánu zahrnuje 
klinický výzkum, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92.

Or. en

Odůvodnění

Pokud má být soukromý sektor odměněn za investice do vývoje pediatrických léků, tato 
odměna by měla být poskytnuta pouze tam, kde byla vynaložena významná investice, 
například do klinického výzkumu. Pokud bude odměna udělována za všechny pediatrické 
studie, mohlo by to vést k nežádoucím dopadům toho druhu, že by společnosti hledaly 
pediatrické indikace především těch léků, které jsou nejvíce prodejné, spíše než u těch, které 
jsou pro děti opravdu potřeba. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 58
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna za 
jistých podmínek formou maximálně 
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dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č. 
1768/92.

prodloužení dodatkového ochranného 
osvědčení zavedeného nařízením Rady 
(EHS) č. 1768/92.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k článku 36, odstavec  1. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 59
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) Jelikož je uvedená odměna poskytována 
za provádění studií u dětí a nikoliv za 
prokazování, že je daný přípravek pro děti 
bezpečný a účinný, měla by být poskytnuta i 
v případě, že pediatrická indikace není 
registrována. Pro zkvalitnění informací 
o používání léčivých přípravků u pediatrické 
populace by však příslušné informace 
o používání u pediatrické populace měly být 
obsaženy v informacích o registrovaném 
přípravku.

(25) Jelikož je uvedená odměna poskytována 
za provádění úspěšných studií u dětí, měla 
by být poskytnuta pouze tehdy, pokud by 
vedla ke schválení pediatrické indikace. Pro
zkvalitnění informací o používání léčivých 
přípravků u pediatrické populace by však 
příslušné informace o používání u 
pediatrické populace měly být obsaženy 
v informacích o registrovaném přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Pokud má být soukromý sektor odměněn za investice do vývoje pediatrických léků, tato 
odměna by měla být poskytnuta pouze tam, kde byl výzkum úspěšný. Pokud bude odměna 
udělována za všechny pediatrické studie, i když nebudou úspěšné, mohlo by to vést 
k nežádoucím dopadům toho druhu, že by společnosti hledaly pediatrické indikace především 
těch léků, které jsou nejvíce prodejné, spíše než u těch, které jsou pro děti opravdu potřeba.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 60
BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) Podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. 

(26) Podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. 
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prosince 1999 o léčivých přípravcích pro 
vzácná onemocnění1 získávají léčivé 
přípravky stanovené jako léčivé přípravky 
pro vzácná onemocnění deset let výhradního 
práva na trhu v souvislosti s udělováním 
registrace pro indikaci vzácná onemocnění. 
Jelikož takové přípravky často nejsou 
patentově chráněny, nelze na ně uplatnit 
odměnu sestávající z prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení, a pokud 
jsou patentově chráněny, bylo by takové 
prodloužení dvojitou pobídkou. Proto by u 
léčivých přípravků pro vzácná onemocnění 
místo prodloužení dodatkového ochranného 
osvědčení měla být desetiletá lhůta 
výhradního práva na trhu udělená léčivému 
přípravku pro vzácná onemocnění 
prodloužena na dvanáct let, pokud je zcela 
splněn požadavek na údaje o použití u dětí.

prosince 1999 o léčivých přípravcích pro 
vzácná onemocnění2 získávají léčivé 
přípravky stanovené jako léčivé přípravky 
pro vzácná onemocnění deset let výhradního 
práva na trhu v souvislosti s udělováním 
registrace pro indikaci vzácná onemocnění. 
Jelikož takové přípravky často nejsou 
patentově chráněny, nelze na ně uplatnit 
odměnu sestávající z prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení, a pokud 
jsou patentově chráněny, bylo by takové 
prodloužení dvojitou pobídkou. Proto by u 
léčivých přípravků pro vzácná onemocnění 
místo prodloužení dodatkového ochranného 
osvědčení měla být desetiletá lhůta 
výhradního práva na trhu udělená léčivému 
přípravku pro vzácná onemocnění 
prodloužena na deset let a šest měsíců, 
pokud je zcela splněn požadavek na údaje 
o použití u dětí.

Or. en

Odůvodnění

Desetiletá tržní exkluzivita udělená v Evropě pro léky na vzácná onemocnění je již teď 
nejdelší na světě. Pobídky udělené pro pediatrické indikace jsou často nadbytečné, protože 
řada těchto léků se týká metabolických chorob, které začínají v dětství. Navíc léky na vzácná 
onemocnění jsou velmi drahé a často také velmi ziskové. Proto by prodloužení tržní 
exkluzivity mělo být zkráceno na šest měsíců.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 61
BOD ODŮVODNĚNÍ 28

(28) Aby se zvýšila dostupnost informací o 
používání léčivých přípravků u dětí a aby se 
zamezilo opakování pediatrických studií, 
které nerozšiřují kolektivní znalosti, měla by 
evropská databáze uvedená v článku 11 
směrnice 2001/20/ES obsahovat zdroj 
informací o všech probíhajících, 

(28) Aby se zvýšila dostupnost informací o 
používání léčivých přípravků u dětí a aby se 
zamezilo opakování pediatrických studií, 
které nerozšiřují kolektivní znalosti, měla by 
evropská databáze uvedená v článku 11 
směrnice 2001/20/ES obsahovat zdroj 
informací o všech probíhajících, 

  
1 Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1.
2 Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1.
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zastavených a ukončených pediatrických 
studiích ve Společenství a ve třetích zemích.

zastavených a ukončených pediatrických 
studiích ve Společenství a ve třetích zemích. 
Studie na dětech, které již byly provedeny 
ve třetích zemích, by neměly být prováděny 
znovu. Avšak pokud je to nutné, kontrolní 
studie by měly být možné.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba se vyhnout zbytečným studiím na dětech, a proto by neměly být prováděny znovu 
studie pediatrických pacientů provedené ve třetích zemích. 

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 62
BOD ODŮVODNĚNÍ 29

(29) Pediatrický výbor by měl po konzultaci 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami přijmout a pravidelně aktualizovat 
seznam léčebných potřeb dětí. Tento seznam 
by měl identifikovat stávající léčivé 
přípravky používané u dětí a poukázat na 
léčebné potřeby dětí a priority výzkumu a 
vývoje. Společnosti by tak mohly snadno 
rozpoznat příležitosti k rozvoji své obchodní 
činnosti, Pediatrický výbor by při hodnocení 
návrhů plánů pediatrického výzkumu, 
prominutí a odkladů mohl lépe posoudit 
potřebu léčivých přípravků a studií a 
zdravotničtí odborníci a pacienti by měli k 
dispozici zdroj informací, který by jim 
pomáhal při rozhodování o tom, který léčivý 
přípravek použít.

(29) Pediatrický výbor by měl po konzultaci 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami přijmout a pravidelně aktualizovat 
seznam léčebných potřeb dětí. Tento seznam 
by měl identifikovat stávající léčivé 
přípravky používané u dětí a poukázat na 
léčebné potřeby dětí a priority výzkumu a 
vývoje. Společnosti by tak mohly snadno 
rozpoznat příležitosti k rozvoji své obchodní 
činnosti, Pediatrický výbor by při hodnocení 
návrhů plánů pediatrického výzkumu, 
prominutí a odkladů mohl lépe posoudit 
potřebu léčivých přípravků a studií a 
zdravotničtí odborníci a pacienti by měli k 
dispozici spolehlivý zdroj informací, který 
by jim pomáhal při rozhodování o tom, který 
léčivý přípravek použít.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 63
BOD ODŮVODNĚNÍ 30

(30) Klinická hodnocení u pediatrické 
populace mohou vyžadovat zvláštní 
odbornost, zvláštní metodiku a v některých 
případech zvláštní zařízení a měla by být 
prováděna řádně vyškolenými badateli. 

(30) Klinická hodnocení u pediatrické 
populace mohou vyžadovat zvláštní 
odbornost, zvláštní metodiku a v některých 
případech zvláštní zařízení a měla by být 
prováděna řádně vyškolenými badateli. 
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K usnadnění spolupráce a zamezení 
duplikace studií by přispěla síť propojující 
stávající vnitrostátní a evropské iniciativy a 
výzkumná centra za účelem vybudování 
nezbytných kompetencí na evropské úrovni. 
Tato síť by měla přispět k úsilí o posilování 
základů Evropského výzkumného prostoru 
v kontextu rámcových programů 
Společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace, být ku prospěchu 
pediatrické populace a sloužit jako zdroj 
informací a expertních znalostí pro průmysl. 

K usnadnění spolupráce a zamezení 
duplikace studií by přispěla síť propojující 
stávající vnitrostátní a evropské iniciativy a 
výzkumná centra beroucí v úvahu 
mezinárodní data za účelem vybudování 
nezbytných kompetencí na evropské úrovni. 
Tato síť by měla přispět k úsilí o posilování 
základů Evropského výzkumného prostoru 
v kontextu rámcových programů 
Společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace, být ku prospěchu 
pediatrické populace a sloužit jako zdroj 
informací a expertních znalostí pro průmysl.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité mít co největším databázi a znát zkušenosti získané celosvětovým výzkumem. 

Pozměňovací návrh, který předložil Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 64
ČLÁNEK1

Toto nařízení stanoví pravidla pro vývoj 
humánních léčivých přípravků za účelem 
vyhovění léčebným potřebám pediatrické 
populace, bez vystavování dětí zbytečným 
klinickým hodnocením a v souladu 
se směrnicí 2001/20/ES. 

Toto nařízení stanoví pravidla pro vývoj 
humánních léčivých přípravků za účelem 
vyhovění léčebným potřebám pediatrické 
populace, bez vystavování dětí zbytečným 
klinickým hodnocením (především v případě 
léčivých přípravků, které jsou již používány 
pro děti trpící vzácnými vrozenými 
poruchami) a v souladu se směrnicí 
2001/20/ES. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh umožní vyhnout se konfliktu s jinými stávajícími zákony a 
nařízeními, podle kterých klinické údaje týkající se dětské ovulace jsou již požadována, hlavně 
v případě léčivých přípravků, které již prokázaly léčebnou hodnotu pro děti trpící vzácnými 
vrozenými chorobami, jako je hemofilie. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 65
ČLÁNEK 1

Toto nařízení stanoví pravidla pro vývoj 
humánních léčivých přípravků za účelem 
vyhovění léčebným potřebám pediatrické 
populace, bez vystavování dětí zbytečným 
klinickým hodnocením a v souladu 
se směrnicí 2001/20/ES.

Toto nařízení stanoví pravidla pro vývoj 
humánních léčivých přípravků za účelem 
vyhovění léčebným potřebám pediatrické 
populace, bez vystavování dětí zbytečným 
klinickým nebo jiným hodnocením 
a v souladu se směrnicí 2001/20/ES.

Or. el

Odůvodnění

Neexistují jen klinické pokusy, ale také laboratorní a další typy pokusů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 66
ČLÁNEK 2, BOD 1

(1) „pediatrickou populací“ se rozumí ta část 
populace, která je ve věku mezi narozením a 
18 lety; 

(1) „pediatrickou populací“ se rozumí ta část 
populace, která je ve věku mezi narozením a 
16 lety; 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 67
ČLÁNEK 2 A (nový)

ČLÁNEK 2 a 
Členské státy budou shromažďovat 
dostupná data o všech stávajících a 
nezbytných použitích léčivých přípravků 
v dětské populaci a do jednoho roku od 
vstoupení tohoto nařízení v platnost sdělí 
tyto údaje Agentuře. 
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Pediatrický výbor vydá pokyny týkající se 
obsahu a formátu shromažďovaných dat. 

Or. en

Odůvodnění

Drobné změny ve formulacích nejsou podstatné, hlavní bude místo, kde bude tento článek 
vložen. Hlavním cílem nařízení je podporovat vývoj léků pro „specifické léčebné potřeby 
dětské populace“. Proto články 41 až 43, které se částečně týkají této podmínky, by měly být 
přesunuty z konce nařízení do úvodních odstavců. 

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 68
ČLÁNEK2 A (nový)

ČLÁNEK 2a 
Členské státy budou shromažďovat 
dostupná data o všech stávajících a 
nezbytných použitích léčivých přípravků 
v dětské populaci a do dvou let od vstoupení 
tohoto nařízení v platnost sdělí tyto údaje 
Agentuře. 
Pediatrický výbor vydá pokyny týkající se 
obsahu a formátu shromažďovaných dat.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 69
ČLÁNEK 2 B (nový)

ČLÁNEK 2 b
1. Na základě údajů uvedených v článku 2a 
a po konzultaci s Komisí, členskými státy a 
zainteresovanými stranami stanoví 
Pediatrický výbor zásobu potřebných 
léčebných postupů. 
Agentura tento seznam zveřejní do dvou let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost a bude 
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jej pravidelně aktualizovat. 
2. Na základě seznamu uvedeného 
v odstavci 1 určí Pediatrický výbor priority 
určených výzkumných potřeb. 

Or. en

Odůvodnění

Drobné změny ve formulacích nejsou podstatné, hlavní bude místo, kde bude tento článek 
vložen. Hlavním cílem nařízení je podporovat vývoj léků pro „specifické léčebné potřeby 
dětské populace“. Proto články 41 až 43, které se částečně týkají této podmínky, by měly být 
přesunuty z konce nařízení do úvodních odstavců.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 70
ČLÁNEK 2 B (nový)

ČLÁNEK 2 b 
1. Na základě údajů uvedených v článku 2a 
a po konzultaci s Komisí, členskými státy a 
zainteresovanými stranami stanoví 
Pediatrický výbor zásobu potřebných 
léčebných postupů. 
Agentura tento seznam zveřejní do dvou let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost a bude 
jej pravidelně aktualizovat. 
2. Na základě seznamu uvedeného v článku 
2b, odstavec 1 určí Pediatrický výbor 
priority určených výzkumných potřeb. 

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 71
ČLÁNEK 2 C (nový)

ČLÁNEK 2c 
1. Agentura s vědeckou podporou 
Pediatrického výboru vytvoří evropskou síť 
stávajících národních a evropských sítí, 
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odborníků na různé patologické jevy u dětí, 
výzkumníků a středisek se zvláštní 
odborností pro provádění studií na dětských 
pacientech. 

2. Mezi cíle této evropské sítě bude patřit 
mimo jiné koordinace studií pediatrických 
léčivých přípravků, budování nezbytných 
vědeckých a administrativních kompetencí  
na evropské úrovni a zamezení duplicitě 
studií. 

Tato evropská síť  bude také usilovat o 
optimalizaci využití dostupných zdrojů, 
především ověřováním proveditelnosti 
navrhovaných studií a jejich účinnosti 
s ohledem na lidské zdroje a finanční 
náklady, a zajištění toho, aby protokoly 
těchto studií byly schopny získávat jasné 
odpovědi na důležité klinické otázky v co 
nejkratší možné době. 
3. Do jednoho roku od vstoupení tohoto 
nařízení v platnost přijme výbor vedení 
Agentury na návrh výkonného ředitele a po 
konzultacích s Komisí, členskými státy a 
zainteresovanými stranami realizační 
strategii pro zavedení a provoz evropské 
sítě. Tato síť, pokud to bude možné, by 
měla podporovat úsilí o posilování základny 
evropského výzkumu v kontextu rámcových 
programů Společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrační 
činnost. 

Or. en

Odůvodnění

Drobné změny ve formulacích nejsou podstatné, hlavní bude místo, kde bude tento článek 
vložen. Hlavním cílem nařízení je podporovat vývoj léků pro „specifické léčebné potřeby 
dětské populace“. Proto články 41 až 43, které se částečně týkají této podmínky, by měly být 
přesunuty z konce nařízení do úvodních odstavců.
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Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 72
ČLÁNEK 2 C (nový)

ČLÁNEK 2 c 
Do jednoho roku od realizace tohoto 
nařízení vytvoří členské státy evropský 
program pediatrického výzkumu za účelem 
financování studií pediatrického používání 
léčivých přípravků, především těch, které 
nejsou pokryty patentovou ochranou nebo 
dodatkovým ochranným osvědčením. 
Tento program bude přihlížet k prioritám 
uvedených v článku 2b(2).

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 73
KAPITOLA 1 A (nová)

Kapitola 1 a
Identifikace potřeb

ČLÁNEK 1
1. Členské státy budou shromažďovat 
všechna dostupná data o všech stávajících 
použitích léčivých přípravků a sestaví 
seznam potřeb, které nejsou v dětské 
populaci pokryty. Tyto údaje předloží 
Agentuře v průběhu prvního roku po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pediatrický výbor vydá pokyny týkající se 
obsahu a formátu shromažďovaných dat.

ČLÁNEK 2
1. Na základě údajů uvedených v článku 2a 
a po konzultaci s Komisí, členskými státy a 
zainteresovanými stranami stanoví 
Pediatrický výbor zásobu potřebných 
léčebných postupů.
Agentura tento seznam zveřejní do dvou let 
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od vstupu tohoto nařízení v platnost a bude 
jej pravidelně aktualizovat (alespoň jednou 
do roka).
2. Na základě seznamu uvedeného v článku 
2b, odstavec 1 určí Pediatrický výbor 
priority určených výzkumných potřeb.
3. Jakmile bude seznam potřebných 
léčebných postupů sestaven, budou zváženy 
převládající situace v dětské populaci, 
závažnost situací, které je třeba řešit 
léčebnými postupy, dostupnost a vhodnost 
alternativních léčebných postupů pro řešení 
zdravotních situací v dětské populaci 
(včetně účinnosti a profilu nežádoucích 
účinků těchto léčebných postupů) a 
specifické otázky bezpečnosti při léčbě dětí. 

ČLÁNEK 3

1. Agentura s vědeckou podporou 
Pediatrického výboru vytvoří evropskou síť 
stávajících národních a evropských sítí, 
odborníků na různé patologické jevy u dětí, 
výzkumníků a středisek se zvláštní 
odborností pro provádění studií na dětských 
pacientech.
2. Mezi cíle této evropské sítě bude patřit 
mimo jiné koordinace studií pediatrických 
léčivých přípravků, budování nezbytných 
vědeckých a administrativních kompetencí  
na evropské úrovni a zamezení duplicitě 
studií a testů prováděných na dětech. Tato 
evropská síť  bude také usilovat o 
optimalizaci využití dostupných zdrojů, 
především ověřováním proveditelnosti 
navrhovaných studií za nejnižší možné 
náklady (na lidské zdroje a finanční 
náklady), a zajištění toho, aby protokoly 
těchto studií byly schopny poskytovat 
odpovědi na klinické otázky co nejjasněji a 
v co nejkratší možné době.
3. Do jednoho roku od vstoupení tohoto 
nařízení v platnost přijme výbor vedení 
Agentury na návrh výkonného ředitele a po 
konzultacích s Komisí, členskými státy a 
zainteresovanými stranami realizační 
strategii pro zavedení a provoz evropské 
sítě. Tato síť, pokud to bude možné, by 
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měla podporovat úsilí o posilování základny 
evropského výzkumu v kontextu rámcových 
programů Společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrační 
činnost.

ČLÁNEK 4
1. Do jednoho roku od realizace tohoto 
nařízení vytvoří členské státy evropský 
program pediatrického výzkumu za účelem 
financování studií pediatrického používání 
léčivých přípravků (především těch, které 
nejsou pokryty patentovou ochranou nebo 
dodatkovým ochranným osvědčením). 
Program bude přihlížet k prioritám 
uvedeným v článku 2b(2). 

Or. fr

Odůvodnění

Tato kapitola se zabývá vývojem léčivých přípravků pro humánní medicínu s ohledem na 
specifické léčebné potřeby pediatrické populace. Zbytečným pokusům by mělo být zamezeno a 
farmaceutické společnosti by měly být podporovány v reakci na tyto specifické potřeby. 
Tyto článku, které v zásadě reprodukují články 41, 42 a 43 návrhu nařízení, se zabývají 
vývojem léčivých přípravků pro humánní medicínu se zvláštním zřetelem na splnění léčebných 
potřeb dětské populace. Zbytečným pokusům by mělo být zamezeno a farmaceutické 
společnosti by měly být podporovány v reakci na tyto specifické potřeby.

Pokud se má tohoto dosáhnout, pak jak státní úřady členských států tak úřady na úrovni EU 
musí zajistit, aby všechny tyto potřeby byly splněny, bez ohledu na zájmy farmaceutických 
společností na pobídkovém mechanismu. Proto by  se určení léčebných potřeb u dětí mělo stát 
základním cílem, který umožní sestavování pánů výzkumu  a lepší formulaci priorit. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 74
ČLÁNEK 3, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky založené podle 
nařízení (ES) č. 726/2004, dále jen 
„agentura“, se zakládá Pediatrický výbor.

1. Ne později než 6 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost bude v rámci Evropské 
agentury pro léčivé přípravky založené 
podle nařízení (ES) č. 726/2004, dále jen 
„agentura“, založen  Pediatrický výbor.

Or. en
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Odůvodnění

Vývoj nových léků nesmí být ničím zpožďován. EMEA má již k dispozici významné zkušenosti 
v pediatrickém sektoru. Proto by mělo být možné zahájit činnost Pediatrického výboru do 
šesti měsíců.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 75
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C)

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů 
sdružení pacientů.

(c) z dvanácti osob jmenovaných Komisí  na 
základě konzultace s Evropským 
parlamentem na základě veřejné výzvy k 
vyjádření zájmu za účelem zastoupení 
pediatrů, všeobecných lékařů, 
farmakovigilance a odborníků na zdraví 
veřejnosti, asociací rodičů a orgánů 
veřejného blaha.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 76
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C)

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů 
sdružení pacientů.

(c) z deseti osob jmenovaných Komisí  na 
základě konzultace s Evropským 
parlamentem na základě veřejné výzvy k 
vyjádření zájmu za účelem zastoupení 
pediatrů, všeobecných lékařů, 
farmakovigilance a odborníků na zdraví 
veřejnosti, asociací rodičů a orgánů 
veřejného blaha.

Or. fr

Odůvodnění

Složení Pediatrického výboru by mělo být rozšířeno tak, aby zahrnovalo různé kategorie 
dětských lékařů, aby měl výbor všestranný přehled o situaci a potřebách dětí. Mělo by také 
být zajištěno, aby na každé schůzi byl přítomen odpovídající počet členů pro činění 
nezbytných rozhodnutí. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 77
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C) 

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů sdružení 
pacientů.

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě konzultace s Evropským 
parlamentem na základě veřejné výzvy k 
vyjádření zájmu za účelem zastoupení 
pediatrů, odborníků v oblasti 
farmakovigilance a zájmů sdružení pro 
veřejné zdraví a sdružení rodičů.

Or. en

Odůvodnění

Dalších šest osob by mělo být jmenováno v konzultaci s Parlamentem. Spíše než aby 
zastupovaly sdružení pacientů, která jsou obvykle dobře financována nebo spojena 
s farmaceutickými společnostmi, je vhodné, aby tyto osoby zastupovaly zájmy odborníků na 
farmakovigilanci, asociací pro veřejné zdraví a sdružení rodičů společně s dětskými lékaři. 

Pozměňovací návrh, který předložil Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 78
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C)

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů sdružení 
pacientů.

(c) z pěti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů sdružení 
pacientů.  Šestá osoba jmenovaná Komisí 
by měla být členem výboru EMEA pro léky 
na vzácné choroby (COMP).

Or. en

Odůvodnění

Děti také trpí vzácnými chorobami, které jsou léčeny přípravky pro léčbu vzácných 
onemocnění. Většina (70%-80%) vzácně se vyskytujících chorob je genetického původu, což 
znamená, že léčby potřebují především děti – řada léků na vzácné choroby má nebo potřebuje 
pediatrické indikace. Jmenování člena zvláštního výboru EMEA pro léky na vzácné choroby 
(COMP) Evropskou komisí učiní Pediatrický výbor reprezentativnějším a umožní mu chápat 
zvláštní potřeby dětí trpících vzácnými chorobami. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Karin Jöns

Pozměňovací návrh 79
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C)

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů sdružení 
pacientů. 

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů , jiných lékařů 
specializujících se na léčbu dětí, zájmů 
sdružení pacientů.

Or. de

Odůvodnění

Členy Pediatrického výboru by neměli být jen pediatři, ale i další specialisté, kteří se také 
zabývají léčbou dětí (onkologové, kardiologové apod.). 

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 80
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C)

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů sdružení 
pacientů.

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů, farmaceutů a 
zájmů sdružení pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Farmaceuti mají unikátní vědomosti v oblasti farmacie díky svému specializovanému školení, 
které z nich činí odborníky v oblasti léčivých přípravků1. Tyto specializované farmaceutické 
znalosti by mohly zásadně přispět k činnosti Pediatrického výboru. Navíc farmaceuti hrají 
významnou úlohu při doporučování léků a nejlepších léčebných postupů pacientům a těm, kdo 
o ně pečují, a jejich nejsnazší dostupnost z nich činí prvním útočištěm pacientů, kteří mají 
otázky nebo problémy týkající se léků, které užívají. Proto zařazení farmaceuta do 
Pediatrického výboru by zajistilo zastoupení významného hráče na tomto trhu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 81
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C)

  
1 Directive 85/433/EC
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(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů sdružení 
pacientů.

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů, farmaceutů a 
zájmů sdružení pacientů.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité, aby Pediatrický výbor měl také jednoho člena z řad farmaceutů. Protože 
farmaceuti mají odborné školení v oblasti léčivých přípravků a jsou přímo spojeni 
s poskytováním těchto přípravků a mají kontakt s příjemci léků pro pediatrické použití, mohou 
významně přispět k práci výboru. Proto by členství farmaceuta nemělo být vyloučeno, naopak 
by mělo být výslovně požadováno.   

Pozměňovací návrh, který předložil Mia De Vits

Pozměňovací návrh 82
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C)

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů sdružení 
pacientů.

(c) ze šesti osob jmenovaných Komisí na 
základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu za 
účelem zastoupení pediatrů a zájmů sdružení 
pacientů, a také orgánů sociálního 
zabezpečení a veřejně prospěšných 
organizací, které jsou jednotlivě nebo 
společně odpovědné za rozpočtové řízení 
dopadů způsobených rozhodnutími o 
léčivých přípravcích. Při každé příležitosti 
by měly být jmenovány dvě osoby z těchto 
tří zájmových skupin.

Or. fr

Odůvodnění

Kromě odborných lékařů a zástupců zájmů pacientů by měl členy výboru být také zástupci 
sociálních a zdravotních pojišťoven členských států odpovědní za řízení zdravotnických 
rozpočtů, kteří by dohlíželi na rozpočtový dopad rozhodnutí výboru. 

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 83
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 1, BOD (C A) (nový)

(ca) dva zástupci tohoto průmyslového 
odvětví jmenovaní shodným rozhodnutím 
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relevantních sdružení.

Or. de

Odůvodnění

Je vhodné, aby byl členem výboru s hlasovacím právem také zástupce tohoto průmyslového 
odvětví jako ovlivněná strana. Protože průmysl by měl ve výboru jen dva zástupce, nehrozilo 
by nebezpečí prosazování odvětvových zájmů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 84
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, 
stanovisko obsahuje postoje většiny členů a 
z odlišných postojů spolu s důvody, na 
nichž se zakládají.

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, 
stanovisko obsahuje 

(a) postoje většiny členů a

(b) odlišné postoje, 

Spolu s důvody na nichž je každý z nich
založen.

Toto stanovisko by mělo být neprodleně 
zpřístupněno veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že v případě nedosažení konsenzu bude stanovisko výslovně tvořeno 
většinovými a menšinovými postoji a důvody, na kterých jsou oboje tyto postoje založeny. 

Navíc, každý postoj by měl být co nejdříve zveřejněn, aby byla zajištěna transparentnost 
jednání výboru. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 85
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, 
stanovisko obsahuje postoje většiny členů a 
z odlišných postojů spolu s důvody, na nichž 
se zakládají.

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, bude 
tímto stanoviskem to, které bude přijato 
většinou členů. Toto stanovisko bude 
zmiňovat odlišné postoje spolu s důvody, na 
nichž se zakládají.

Toto stanovisko by mělo být ihned 
zpřístupněno veřejnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 86
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, 
stanovisko obsahuje postoje většiny členů a
z odlišných postojů spolu s důvody, na nichž 
se zakládají.

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, bude 
tímto stanoviskem to, které bude přijato 
většinou členů. Toto stanovisko bude 
zmiňovat odlišné postoje spolu s důvody, na 
nichž se zakládají.

Toto stanovisko by mělo být ihned 
zpřístupněno veřejnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Práce Pediatrického výboru by měla být zcela transparentní. Požadavek transparentnosti  by 
se měl vztahovat na všechny rozhodovací procesy , důvody učiněných rozhodnutí a rozhodnutí 
samotná. V článku 5 to musí být jasně řečeno. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 87
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, 
stanovisko obsahuje postoje většiny členů a
z odlišných postojů spolu s důvody, na nichž 
se zakládají. 

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, 
stanovisko obsahuje postoje většiny členů. 
Toto stanovisko bude zmiňovat odlišné 
postoje spolu s důvody, na nichž se 
zakládají.
Toto stanovisko by mělo být neprodleně 
zpřístupněno veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zvýšení transparentnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 88
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, 
stanovisko obsahuje postoje většiny členů a 
z odlišných postojů spolu s důvody, na nichž 
se zakládají.

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, 
stanovisko obsahuje postoje většiny členů a 
z odlišných postojů spolu s důvody, na nichž 
se zakládají. Toto stanovisko musí být co 
nejdříve zpřístupněno veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 89
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 3

3. Na všech zasedáních Pediatrického 
výboru mohou být přítomni zástupci 

3. Na všech zasedáních Pediatrického 
výboru mohou být přítomni dva zástupci 
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Komise, výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupci.

Komise, výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce.

Or. el

Odůvodnění

Pro zajištění správného institucionálního zastoupení Komise a Agentury. 

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 90
ČLÁNEK 6, ODSTAVEC 2

Veškeré nepřímé zájmy, které by mohly 
souviset s farmaceutickým průmyslem se 
zaznamenají v registru vedeném agenturou, 
do něhož může veřejnost nahlížet. Tento 
registr je každoročně aktualizován.

Veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které 
by mohly souviset s farmaceutickým 
průmyslem se zaznamenají v registru 
vedeném agenturou, do něhož může 
veřejnost nahlížet. Tento registr je 
každoročně aktualizován.

Or. el

Odůvodnění

Pro dosažení větší transparentnosti. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 91
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (D)

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a
účinnosti léčivého přípravku pro použití u
pediatrické populace;

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti, 
účinnosti a léčebnému přínosu léčivého 
přípravku  v porovnání s existujícími zdroji 
pro dotčenou pediatrickou populaci;

Or. fr
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Odůvodnění

Práce Pediatrického výboru by neměla být omezena na posuzování údajů získaných v souladu 
se schváleným plánem pediatrického výzkumu. Výbor by měl také vydávat stanoviska ke 
kvalitě, bezpečnosti a účinnosti dotčených léčivých přípravků a měl by zvažovat jejich léčebný 
prospěch pro děti v souladu s cíli tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 92
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (D)

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a 
účinnosti léčivého přípravku pro použití u 
pediatrické populace;

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti, 
účinnosti a významnému léčebnému 
přínosu v porovnání se stávající léčbou 
léčivého přípravku pro použití u pediatrické 
populace;

Or. en

Odůvodnění

Jak plyne z výkladového memoranda a článku 12 (1)(c), léčivé přípravky by měly být 
posuzovány pro použití u dětí pouze tehdy, pokud přestavují významný léčebný přínos oproti 
stávajícím metodám  léčby. Při vyjadřování tohoto stanoviska by tedy Pediatrický výbor měl 
také sdělit posouzení léčebného přínosu léčivého přípravku při jeho použití pro dětské 
pacienty. 

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 93
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (D) 

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a 
účinnosti léčivého přípravku pro použití u 
pediatrické populace;

(d)  na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a 
účinnosti a léčebnému přínosu v porovnání 
se stávajícími zdroji léčivého přípravku pro 
použití u pediatrické populace
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Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 94
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (D)

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a 
účinnosti léčivého přípravku pro použití u 
pediatrické populace;

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a 
účinnosti a přidané léčebné hodnotě (v 
porovnání se stávajícími léčebnými 
metodami) léčivého přípravku pro použití u 
pediatrické populace;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 95
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (D)

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a
účinnosti léčivého přípravku pro použití u 
pediatrické populace;

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a 
účinnosti a přidané léčebné hodnotě (v 
porovnání se stávajícími léčebnými 
metodami) léčivého přípravku pro použití u 
pediatrické populace;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh bere v úvahu pojem přidané léčebné hodnoty.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 96
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (D)
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(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a
účinnosti léčivého přípravku pro použití u 
pediatrické populace;

(d) na žádost Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo příslušného orgánu 
vyhodnocovat jakékoliv údaje získané 
v souladu s plánem pediatrického výzkumu a 
vydat stanovisko ke kvalitě, bezpečnosti a 
účinnosti a přidané léčebné hodnotě (v 
porovnání se stávajícími léčebnými 
metodami) léčivého přípravku pro použití u 
pediatrické populace;

Or. en

Odůvodnění

Pojem přidané léčebné hodnoty by měl být podmínkou pro udělení pediatrických indikací, aby 
se zamezilo duplicitě studií; současné znění nebere pojem přidané léčebné hodnoty v potaz

Pozměňovací návrh, který předložil Mia De Vits

Pozměňovací návrh 97
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (E) 

(e) poskytovat poradenství týkající se 
obsahu a formy údajů, které je třeba 
shromáždit pro průzkum podle článku 41, a 
přijímat seznam léčebných potřeb podle 
článku 42; 

(e) poskytovat poradenství týkající se 
obsahu a formy údajů, které je třeba 
shromáždit pro průzkum podle článku 41, a 
přijímat seznam léčebných potřeb podle 
článku 42 a léčebného přínosu v porovnání 
se stávajícími zdroji;

Or. fr

Odůvodnění

Pojem přidané léčebné hodnoty by měl být podmínkou pro udělení pediatrických indikací. 
Tato podmínka by měla být dokumentována a vzata v úvahu Pediatrickým výborem. 

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 98
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (H A) (nový)

(ha) posoudit nárok přípravku na 
prodloužené osmiměsíční SPC (dodatkové 
ochranné osvědčení) kontrolou nezávisle 
auditovaných prodejů přípravku podle 
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článku 36(1).

Or. en

Odůvodnění

Šestiměsíční prodloužení SPC nemusí být dostatečnou pobídkou k tomu, aby společnosti 
investovaly do vývoje pediatrických indikací pro některé relativně vzácné choroby. 
Šestiměsíční prodloužení SPC ve Spojených státech nelze srovnávat se situací v Evropské 
unii, protože v EU jsou ceny výrazně nižší. Proto se v některých případech zdá nezbytnou 
větší pobídka. Na druhé straně 6 měsíců je možná až přílišná pobídka pro léky, které jsou 
takzvanými „trháky“ v oblasti medicíny pro dospělé. 

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 99
ČLÁNEK 7, BOD (H A) (nový)

(ha) posoudit nárok přípravku na 
prodloužené osmiměsíční SPC (dodatkové 
ochranné osvědčení) kontrolou nezávisle 
auditovaných prodejů přípravku podle 
článku 36 (1).

Or. en

Odůvodnění

Tím se uděluje Pediatrickému výboru pověření realizovat svůj požadavek na ověřování 
prodejů produktů, aby zjistil, zda má produkt nárok na prodloužení SPC na 6 měsíců místo 
standardních 3 měsíců. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 100
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (H A) (nový)

(ha) posoudit nárok přípravku na 
prodloužené osmiměsíční SPC (dodatkové 
ochranné osvědčení) kontrolou nezávisle 
auditovaných prodejů přípravku podle 
článku 36 (1).

Or. en



PE 357.553v02-00 44/145 AM\568363CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Tím se uděluje Pediatrickému výboru pověření realizovat svůj požadavek na ověřování 
prodejů produktů, aby zjistil, zda má produkt nárok na prodloužení SPC na 6 měsíců místo 
standardních 3 měsíců. 

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 101
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (H A) (nový)

(ha) posoudit nárok přípravku na 
prodloužené osmiměsíční SPC (dodatkové 
ochranné osvědčení) kontrolou nezávisle 
auditovaných prodejů přípravku podle 
článku 36 (1).

Or. en

Odůvodnění

Tím se uděluje Pediatrickému výboru pověření realizovat svůj požadavek na ověřování 
prodejů produktů, aby zjistil, zda má produkt nárok na prodloužení SPC na 6 měsíců místo 
standardních 3 měsíců. 

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 102
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (H A) (nový)

(ha) posoudit nárok přípravku na 
prodloužené osmiměsíční SPC (dodatkové 
ochranné osvědčení) kontrolou nezávisle 
auditovaných prodejů přípravku podle 
článku 36 (1)

Or. en

Odůvodnění

Tím se uděluje Pediatrickému výboru pověření realizovat svůj požadavek na ověřování 
prodejů produktů, aby zjistil, zda má produkt nárok na prodloužení SPC na 6 měsíců místo 
standardních 3 měsíců. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 103
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (H A) (nový)

(ha) určit nárok léčivého přípravku na 
šestiměsíční prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení kontrolou hodnot 
prodejů dosažených nezávisle auditovanými 
léčebnými přípravky;

Or. pt

Odůvodnění

Pediatrický výbor může kontrolovat hodnotu prodejů dosažených léčivým přípravkem a 
zjišťovat, zda má přípravek nárok na šestiměsíční prodloužení dodatkového ochranného 
osvědčení místo běžného tříměsíčního prodloužení. 

Pozměňovací návrh, který předložila Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 104
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (H A) (nový)

(ha) ) posoudit nárok přípravku na 
prodloužené osmiměsíční SPC (dodatkové 
ochranné osvědčení) kontrolou nezávisle 
auditovaných prodejů přípravku podle 
článku 36 (1).

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává Pediatrickému výboru odpovědnost za ověřování prodejů 
přípravků s ohledem na udělování šestiměsíčního prodloužení SPC místo běžného 
tříměsíčního prodloužení. 

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 105
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1, BOD (H A) (nový)
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(ha) sestavit speciální zásobu potřebných 
pediatrických léčivých přípravků 
v konzultaci s pediatry a pravidelně ji 
aktualizovat. 

Or. en

Odůvodnění

Pojem přidané léčebné hodnoty by měl být podmínkou pro udělení pediatrických indikací, aby 
se zamezilo duplicitě studií; současné znění nebere pojem přidané léčebné hodnoty v potaz.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 106
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2, PODODSTAVEC 1 A (nový)

Případy, kdy takovou přidanou léčebnou 
hodnotu nelze očekávat, podléhají 
výjimkám uvedeným v článku 12(1)(c).

Or. en

Odůvodnění

Pojem přidané léčebné hodnoty by měl být podmínkou pro udělení pediatrických indikací, aby 
se zamezilo duplicitě studií; současné znění nebere pojem přidané léčebné hodnoty v potaz.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 107
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2

2. Při plnění svých úloh Pediatrický výbor 
zvažuje, zda lze od navrhovaných studií 
očekávat významný léčebný přínos pro 
pediatrickou populaci.

2.Při plnění svých úloh Pediatrický výbor 
zvažuje, zda lze od navrhovaných studií 
určitých léčebných přípravků očekávat 
významný léčebný přínos pro pediatrickou 
populaci oproti stávajícím léčebným 
metodám pro pediatrické pacienty. 

Or. en

Odůvodnění

Modifikace tohoto odstavce má složit k jeho sladění s formulací článku 12 (1)(c) návrhu 
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Komise.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 108
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2

2. Při plnění svých úloh Pediatrický výbor 
zvažuje, zda lze od navrhovaných studií 
očekávat významný léčebný přínos pro 
pediatrickou populaci.

2. Při plnění svých úloh Pediatrický výbor 
zvažuje, zda lze od navrhovaných studií 
očekávat významný léčebný přínos pro 
pediatrickou populaci. Mimo jiné také musí 
brát v úvahu všechny postoje, rozhodnutí 
nebo rady kompetentních orgánů třetích 
zemí. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba se vyhnout zbytečným studiím na dětech, a proto by neměly být prováděny znovu 
studie pediatrických pacientů provedené ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 109
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2

2. Při plnění svých úloh Pediatrický výbor 
zvažuje, zda lze od navrhovaných studií 
očekávat významný léčebný přínos pro 
pediatrickou populaci.

2. Při plnění svých úloh Pediatrický výbor 
především zvažuje, zda lze od navrhovaných 
studií očekávat významný léčebný přínos 
pro pediatrickou populaci.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 110
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Srovnávací studie určené 
k dokumentování přidané léčebné hodnoty 
by měly být zařazeny do souboru 
dokumentů žádosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 111
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Srovnávací studie určené 
k dokumentování přidané léčebné hodnoty 
by měly být zařazeny do souboru 
dokumentů žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 112
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Srovnávací studie určené 
k dokumentování přidané léčebné hodnoty 
by měly být zařazeny do souboru 
dokumentů žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 113
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Případy, kdy takovou přidanou 
léčebnou hodnotu nelze očekávat, podléhají 
výjimkám uvedeným v článku 12(1)(c).

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s pozměňovacím návrhem 1, který bere v úvahu přidanou 
léčebnou hodnotu.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 114
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2 A (nový)
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2a. Výjimky uvedené v článku 12(1)(c) se 
budou vztahovat na případy, ve kterých 
výše uvedený přínos nelze očekávat.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 115
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Výjimky uvedené v článku 12(1)(c) se 
budou vztahovat na případy, ve kterých 
výše uvedený přínos nelze očekávat.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh činí návrh na regulaci vnitřně v souladu se schvalováním 
pediatrických indikací podle článku 12 (1) (c). 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 116
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Srovnávací studie určené k doložení 
léčebného přínosu musejí být zařazeny do 
žádosti o povolení zavedení léčivého 
přípravku na trh. 

Or. fr

Odůvodnění

Léčebný přínos by měl proto být podmínkou řídící udělování pediatrické indikace, a měl by 
tudíž být dokumentován v žádosti o registraci, aby jej mohl Pediatrický výbor brát v úvahu 
podle článku 7, odstavec 2.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 117
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2 A (nový)
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2a. Srovnávací studie určené k doložení 
léčebného přínosu musejí být zařazeny do 
žádosti o povolení zavedení léčivého 
přípravku na trh.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 118
ČLÁNEK 7 A (nový)

ČLÁNEK7a
Bude sestaven zvláštní seznam požadavků 
na léčivé přípravky pro děti, který bude 
pravidelně aktualizován a zpřístupňován 
zainteresovaným skupinám (lékaři, 
podniky, pacienti apod.).

Or. el

Odůvodnění

Je důležité sestavit seznam, který by byl k dispozici všem zainteresovaným stranám. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 119
ČLÁNEK 8, ODSTAVEC 1, BOD (A (nový)

(a) výsledky všech studií, které byly 
provedeny, a podrobnosti všech informací, 
které byly shromážděny, pro 
dokumentování, že určitý léčivý přípravek 
může představovat významný léčebný 
přínos pro dětské pacienty v porovnání se 
stávajícími léčebnými metodami 
uplatňovanými v pediatrické populaci;

Or. en

Odůvodnění

Jak plyne z výkladového memoranda a článku 12 (1)(c), léčivé přípravky by měly být 
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posuzovány pro použití u dětí pouze tehdy, pokud přestavují významný léčebný přínos oproti 
stávajícím metodám  léčby. Žádost o povolení uvedení na trh by měla proto obsahovat 
informace o potenciálním léčebném prospěchu. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 120
ČLÁNEK 8, ODSTAVEC 1, BOD (A (nový)

(a) výsledky provedených pediatrických 
studií, rozvrh dokončení probíhajících a 
plánovaných pediatrických studií a názor 
Agentury na tyto body;

Or. en

Odůvodnění

Zásada požadování předložení všech pediatrických výsledků společně s výsledky výzkumu 
určeného dospělým odporuje současným vědeckým a etickým normám. Mohla by vést 
k předčasným nebo nezaručeným výzkumům na dětech a zpoždění zavádění nových léčiv pro 
dospělé. Nábor dětí do pediatrických testů je často velmi pomalý a obtížný a studie mohou 
trvat déle, než bylo původně plánováno.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 121
ČLÁNEK 8, ODSTAVEC 1, BOD -(-A) (nový)

(a) výsledky provedených pediatrických 
studií, rozvrh dokončení probíhajících a 
plánovaných pediatrických studií a názor 
Agentury na tyto body;

Or. en

Odůvodnění

Podle dohodnutých vědeckých a etických norem je třeba nový lék nejprve důkladně otestovat 
na dospělých, než mohou být zahájeny studie na dětech. V důsledku toho nemusejí být 
výsledky pediatrických studií při podávání žádosti o povolení uvedení léku pro dospělé na trh. 
Aby se zamezilo předčasnému testování léků na dětech a oddalování povolení léků pro 
dospělé, měl by požadavek uvedený v článku 8 řešit i případy, kdy v okamžiku podávání 
žádosti o povolení uvedení léku pro dospělé na trh pediatrické studie tohoto léku ještě 
probíhají. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 122
ČLÁNEK 9, ODSTAVEC 1 A (nový)

Kde je to vhodné, mělo by se uplatňovat 
nařízení Komise (ES) č. 1085/2003 týkající 
se průzkumu změn podmínek povolení 
k uvedení na trh pro léky humánní a 
veterinární medicíny. 

Or. en

Odůvodnění

Je žádoucí dosáhnout co největší jednoty s farmaceutickými zákony ES. Proto by se 
ustanovení nařízení 1085/2003/ES stanovícího pravidla pro změny podmínek povolení pro 
uvedení na trh pro léčebné přípravky humánní a veterinární medicíny mělo přiměřeně 
vztahovat i na změny stávajících povolení (například změna z tabletové formy na formu sirupu 
nebo naopak).

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 123
ČLÁNEK 9, ODSTAVEC 1 A (nový)

První odstavec by se měl také vztahovat na 
případy, kdy žadatel prokáže, že léčebný 
přípravek představuje významnou 
léčebnou, vědeckou nebo technickou 
inovaci podle ustanovení nařízení 
726/2004/ES a především podle článku 3, 
odstavec 2, bod (b) tohoto nařízení.

Or. el

Odůvodnění

Měl by být přijato ustanovení o zahrnutí povolení k uvedení na trh pro léčivý přípravek, který 
představuje významnou léčebnou, vědeckou nebo technickou inovaci, jak je uvedeno v článku 
3, odstavec 2, bod (b) nařízení 726/2004/ΕS stanovícího postupy Společenství pro schvalování 
a dozor nad léčivými přípravky pro použití v humánním a veterinárním lékařství a 
zakládajícího Evropskou lékařskou agenturu. Toto ustanovení posiluje význam inovace ve 
vývoji léčivých přípravků.  
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Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 124
ČLÁNEK 14, ODSTAVEC 2, PODODSTAVEC 1

2. Ve lhůtě 60 dnů od obdržení žádosti vydá 
Pediatrický výbor stanovisko, zda by mělo či 
nemělo být uděleno prominutí vztahující se 
na konkrétní přípravek.

2. S výjimkou mimořádných okolností platí, 
že ve lhůtě 60 dnů od obdržení žádosti vydá 
Pediatrický výbor prostřednictvím 
jmenovaného zpravodaje stanovisko, zda by 
mělo či nemělo být uděleno prominutí 
vztahující se na konkrétní přípravek.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 125
ČLÁNEK 14,  ODSTAVEC 3

3. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, použije se postup stanovený 
v kapitole 4. Agentura o tom žadatele 
neprodleně informuje. Žadatel je informován 
o důvodech přijatých závěrů.

3. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, použije se postup stanovený 
v kapitole 4. Agentura o tom žadatele 
neprodleně informuje, nejpozději do deseti 
pracovních dnů. Žadatel je informován o 
důvodech přijatých závěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 126
ČLÁNEK 15, ODSTAVEC 1 A (nový)

1a. Tento seznam je pravidelně 
aktualizován (minimálně jednou za půl 
roku) a neprodleně předkládán veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že seznam prominutí musí být pravidelně aktualizován a zveřejňován 
kvůli transparentnosti. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 127
ČLÁNEK 15, ODSTAVEC 1

1. Agentura vede seznam všech prominutí. 1. Agentura vede seznam všech prominutí. 
Tento seznam je pravidelně aktualizován 
(minimálně jednou za rok) a předkládán 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 128
ČLÁNEK 15, ODSTAVEC 1 A (nový)

1a. Seznam – minimálně jednou do roka 
aktualizovaný – bude ihned zveřejňován.

Or. fr

Odůvodnění

Práce Pediatrického výboru by měla být zcela transparentní. Požadavek transparentnosti  by 
se měl vztahovat na všechny rozhodovací procesy , důvody učiněných rozhodnutí a rozhodnutí 
samotná. V článku 5 to musí být jasně řečeno. Proto musí tento seznam být veřejný. 

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 129
ČLÁNEK 15, ODSTAVEC 1 A (nový)

1a. Seznam – pravidelně aktualizovaný –
bude ihned zveřejňován.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 130
ČLÁNEK 17, ODSTAVEC 1

(1) V případě žádostí podle článků 8 a 9 se 
plán pediatrického výzkumu předkládá 
se žádostí o schválení, pokud není stanoveno 
jinak, nejpozději v okamžiku dokončení 
humánních farmakokinetických studií u 
dospělých, které jsou uvedeny v oddílu 5.2.3 
části I přílohy směrnice 2001/83/ES, aby 
mohlo být stanovisko týkající se použití 
daného léčivého přípravku u pediatrické 
populace vydáno v okamžiku posuzování 
žádosti o registraci nebo jiné žádosti.

(1) V případě žádostí podle článků 8 a 9 se 
plán pediatrického výzkumu předkládá 
se žádostí o schválení, pokud není stanoveno 
jinak, nejdříve po dokončení fáze II 
humánních farmakokinetických studií u 
dospělých, aby bylo zajištěno, že budou 
výzkumné plány formulovány specifickým 
způsobem, a tím budou splňovat požadavky 
v oblasti klinických studií na dětech.

Or. de

Odůvodnění

Nejpozději po fázi I se asi 90% léčivých přípravků, které mají být testovány, ukáže 
nevhodnými. Empirické rozhodnutí lze proto učinit až po fázi II. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 131
ČLÁNEK 17, ODSTAVEC 1

1. V případě žádostí podle článků 8 a 9 se 
plán pediatrického výzkumu předkládá 
se žádostí o schválení, pokud není stanoveno 
jinak, nejpozději v okamžiku dokončení 
humánních farmakokinetických studií u 
dospělých, které jsou uvedeny v oddílu 5.2.3 
části I přílohy směrnice 2001/83/ES, aby 
mohlo být stanovisko týkající se použití 
daného léčivého přípravku u pediatrické 
populace vydáno v okamžiku posuzování 
žádosti o registraci nebo jiné žádosti.

1. V případě žádostí podle článků 8 a 9 se 
plán pediatrického výzkumu včetně shrnutí 
předkládá se žádostí o schválení, pokud není 
stanoveno jinak, nejpozději v 
okamžiku dokončení humánních 
farmakokinetických studií u dospělých, které 
jsou uvedeny v oddílu 5.2.3 části I přílohy 
směrnice 2001/83/ES, aby mohlo být 
stanovisko týkající se použití daného 
léčivého přípravku u pediatrické populace 
vydáno v okamžiku posuzování žádosti o 
registraci nebo jiné žádosti.

Or. en
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Odůvodnění

Není důvod, proč by mělo být užitečné, aby souhrnnou zprávu připravovala Agentura, jak je 
stanoveno v článku  17, odstavci 2. Příprava souhrnné zprávy Agenturou by měla být 
vypuštěna, aby se významně zkrátilo období administrativní validace na maximálně 10 dní. 
Místo toho poskytne souhrnnou zprávu žadatel jako součást dokumentace. 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 132
ČLÁNEK 17, ODSTAVEC 1

1. V případě žádostí podle článků 8 a 9 se
plán pediatrického výzkumu předkládá 
se žádostí o schválení, pokud není 
stanoveno jinak, nejpozději v 
okamžiku dokončení humánních 
farmakokinetických studií u dospělých, které 
jsou uvedeny v oddílu 5.2.3 části I přílohy 
směrnice 2001/83/ES, aby mohlo být 
stanovisko týkající se použití daného 
léčivého přípravku u pediatrické populace 
vydáno v okamžiku posuzování žádosti o 
registraci nebo jiné žádosti.

1. V případě žádostí podle článků 8 a 9 se
plán pediatrického výzkumu může
předkládat se žádostí o schválení v 
okamžiku dokončení humánních 
farmakokinetických studií u dospělých, které 
jsou uvedeny v oddílu 5.2.3 části I přílohy 
směrnice 2001/83/ES, aby mohlo být 
stanovisko týkající se použití daného 
léčivého přípravku u pediatrické populace 
vydáno v okamžiku posuzování žádosti o 
registraci nebo jiné žádosti. Pokud by byla 
žádost o schválení plánu pediatrického 
výzkumu předložena v pozdější fázi, měl by 
žadatel podávající žádost podle článků 8 a 9 
předložit výsledky dokončených 
pediatrických studií a rozvrh dokončení 
probíhajících a plánovaných pediatrických 
studií. Kompetentní úřad zajistí sledování 
splnění těchto bodů žadatelem. 

Or. en

Odůvodnění

Předložení plánu pediatrického výzkumu v okamžiku dokončení humánních 
farmakokinetických studií bude pro řadu léčebných přípravků příliš brzy, pokud budou tyto 
přípravky nejprve vyžadovat důkladné testování na dospělých, než bude zahájen jejich vývoj 
pro dětské pacienty.  Proto je nutné umožnit předložení a schválení plánu pediatrického 
výzkumu v pozdější fázi se zajištěním, že pediatrický výzkum bude zahájen tehdy, kdy to bude 
nejvhodnější.  

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 133
ČLÁNEK 17, ODSTAVEC 2

2. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti podle 2. Ve lhůtě 10 dnů od obdržení žádosti podle 
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odstavce 1 ověří agentura platnost žádosti 
a připraví souhrnnou zprávu pro 
Pediatrický výbor.

odstavce 1 ověří agentura platnost žádosti .

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, proč by mělo být užitečné, aby souhrnnou zprávu připravovala Agentura, jak je 
stanoveno v článku  17, odstavci 2. Příprava souhrnné zprávy Agenturou by měla být 
vypuštěna, aby se významně zkrátilo období administrativní validace na maximálně 10 dní. 
Místo toho poskytne souhrnnou zprávu žadatel jako součást dokumentace. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 134
ČLÁNEK 17, ODSTAVEC 3

3. Agentura může popřípadě požádat 
žadatele o předložení doplňujících údajů 
a dokumentů; v takovém případě se uvedená 
třicetidenní lhůta pozastaví do doby, než 
jsou poskytnuty požadované doplňující 
informace.

3. Agentura může popřípadě požádat 
žadatele o předložení doplňujících údajů 
a dokumentů; v takovém případě se uvedená 
desetidenní lhůta pozastaví do doby, než 
jsou poskytnuty požadované doplňující 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, proč by mělo být užitečné, aby souhrnnou zprávu připravovala Agentura, jak je 
stanoveno v článku  17, odstavci 2. Příprava souhrnné zprávy Agenturou by měla být 
vypuštěna, aby se významně zkrátilo období administrativní validace na maximálně 10 dní. 
Místo toho poskytne souhrnnou zprávu žadatel jako součást dokumentace. 

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 135
ČLÁNEK 18,  ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Ve lhůtě 60 dnů od obdržení platného 
navrhovaného plánu pediatrického výzkumu 
vydá Pediatrický výbor stanovisko k tomu, 
zda navrhované studie zajistí získání 
potřebných údajů pro určení stavů, u nichž 
lze daný léčivý přípravek použít k léčbě 
pediatrické populace nebo jejích podskupin, 
a zda očekávané léčebné přínosy 
ospravedlňují provedení navrhovaných 

1. S výjimkou mimořádných okolností bude 
platit, že ve lhůtě 60 dnů od obdržení 
platného navrhovaného plánu pediatrického 
výzkumu vydá Pediatrický výbor stanovisko 
k tomu, zda navrhované studie zajistí získání 
potřebných údajů pro určení stavů, u nichž 
lze daný léčivý přípravek použít k léčbě 
pediatrické populace nebo jejích podskupin, 
a zda očekávané léčebné přínosy 
ospravedlňují provedení navrhovaných 
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studií. studií.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 136
ČLÁNEK 18,  ODSTAVEC 2

2. Během šedesátidenní lhůty uvedené v 
odstavci 1 může Pediatrický výbor požádat 
žadatele o návrh úprav plánu; v takovém 
případě se lhůta pro vydání konečného 
stanoviska uvedená v odstavci 1 prodlouží 
na nanejvýš 60 dnů. V takových případech 
žadatel nebo Pediatrický výbor může 
požádat o svolání další schůze během tohoto 
období. Uvedená lhůta se pozastaví do doby, 
než jsou poskytnuty požadované doplňující 
informace.

2. S výjimkou mimořádných okolností bude 
platit, že během šedesátidenní lhůty uvedené 
v odstavci 1 může Pediatrický výbor požádat 
žadatele o návrh úprav plánu; v takovém 
případě se lhůta pro vydání konečného 
stanoviska uvedená v odstavci 1 prodlouží 
na nanejvýš 60 dnů. V takových případech 
žadatel nebo Pediatrický výbor může 
požádat o svolání další schůze během tohoto 
období. Uvedená lhůta se pozastaví do doby, 
než jsou poskytnuty požadované doplňující 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 137
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

Pokud v případě mimořádných okolností 
má po vydání rozhodnutí schvalujícího plán 
pediatrického výzkumu žadatel potíže s jeho 
realizací, v jejichž důsledku je plán 
neproveditelný nebo již tento plán není 
vhodný, může žadatel Pediatrickému výboru 
navrhnout změny nebo požádat o odklad 
nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá do třiceti dnů 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
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použije se postup stanovený v kapitole 4.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 138
ČLÁNEK23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá do třiceti dnů 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn a pokud to bude považovat za vhodné, 
navrhne termín předložení doplněného 
plánu pediatrického výzkumu žadatelem. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité, aby studie, které již byly zahájeny, nebyly definitivě zrušeny. Cílem je přimět 
žadatele ke stanovení nových termínů výzkumu, a proto by měly být určeny zvláštní časové 
limity. 

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 139
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
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není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá do třiceti dnů 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 140
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá do třiceti dnů 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

Or. fr

Odůvodnění

Na rozdíl od článku 18 je tento článek příliš neurčitý, pokud se týká časových limitů pro 
doplnění výzkumných plánů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Mia De Vits

Pozměňovací návrh 141
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
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důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá do třiceti dnů 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

Or. en

Odůvodnění

Pro zavedení účinného systému musí být stanoveny přesné a nepříliš dlouhé termíny 
prozkoumání plánů výzkumu a navržení změn. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 142
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá do třiceti dnů 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu nejsou určeny termíny. V článku 18 jsou termíny jasně stanoveny, ale článku 23 tato 
jasnost chybí. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 143
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá do třiceti dnů 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco článek 18 přesně definuje dobu potřebnou pro prošetření plánů pediatrického 
výzkumu (60 dní), včetně času, který bude přidělen v případě požadavku doplňujících 
informací (60 dní), pokud jde o modifikace plánu, nejsou takové termínu určeny. Pokud je
doba 60 dnů považována za přiměřenou pro přijetí celkového stanoviska výboru, pak by 30 
dní mělo stačit na přijetí stanoviska ke změnám plánu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Milan Cabrnoch

Pozměňovací návrh 144
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat 
o odklad nebo prominutí na základě 
podrobně uvedených důvodů. Pediatrický 
výbor tyty změny přezkoumá a vydá 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat 
o odklad nebo prominutí na základě 
podrobně uvedených důvodů. Pediatrický 
výbor tyto změny nebo žádost o odklad 
nebo prominutí přezkoumá a vydá 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
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stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

změn, odkladu nebo prominutí. Jakmile 
Pediatrický výbor vydá stanovisko, ať již 
kladné nebo záporné, použije se postup 
stanovený v kapitole 4.

Or. cs

Odůvodnění

Podle článku 23 je žadatel oprávněn požádat Pediatrický výbor o schválení změn, popřípadě 
požádat o odklad nebo prominutí a Pediatrický výbor je oprávněn přezkoumávat jak navržené 
změny, tak žádost o odklad nebo prominutí.Vzhledem k tomu, že po vydání stanoviska 
Pediatrického výboru k navrženým změnám, odkladu nebo prominutí lze využít postup podle 
čl. 26 (viz kapitola 4), podle kterého je možné nové stanovisko Pediatrického výboru 
přezkoumat, a to na základě odůvodněné žádosti, nejeví se jako vhodné, aby Pediatrický 
výbor jakýmkoliv způsobem stanovil lhůtu pro předložení Pediatrického plánu výzkumu (PIP). 
Jestliže Pediatrický výbor svým rozhodnutím neschválí změny v PIP, je zřejmé, že žadatel 
bude nucen provést studie v souladu se schváleným PIP, tj. před podáním žádostí o změnu, 
prominutí nebo odklad.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 145
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá do třiceti dnů 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

Or. en

Odůvodnění

Některé termíny nejsou v návrhu nařízení stanoveny vůbec a jiné jsou příliš dlouhé. Tento 
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pozměňovací návrh má za cíl tuto situaci vyjasnit. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 146
ČLÁNEK 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Pediatrický výbor tyty 
změny přezkoumá a vydá stanovisko 
navrhující zamítnutí nebo přijetí změn. 
Jakmile Pediatrický výbor vydá stanovisko, 
ať již kladné nebo záporné, použije se 
postup stanovený v kapitole 4.

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat o 
odklad nebo prominutí na základě podrobně 
uvedených důvodů. Do šedesáti dnů 
Pediatrický výbor tyty změny přezkoumá 
a vydá stanovisko navrhující zamítnutí nebo 
přijetí změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s jinými procesními ustanoveními tohoto nařízení je vhodné stanovit pro toto 
rozhodnutí výboru stejný termín.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 147
ČLÁNEK 24, ODSTAVEC 3

Jestliže je Pediatrický výbor požádán o 
vydání stanoviska podle prvního 
pododstavce, musí tak učinit ve lhůtě 60 dnů 
od obdržení žádosti.

Jestliže je Pediatrický výbor požádán o 
vydání stanoviska podle prvního 
pododstavce, musí tak učinit , pokud 
nenastanou mimořádné okolnosti, ve lhůtě 
60 dnů od obdržení žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 148
ČLÁNEK26, ODSTAVEC 2
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2. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o 
přezkoumání podle odstavce 1 vydá 
Pediatrický výbor po ustanovení nového 
zpravodaje nové stanovisko, kterým potvrdí 
nebo pozmění své předchozí stanovisko. 
Toto stanovisko musí být řádně odůvodněno 
a odůvodnění přijatého závěru musí být 
přiloženo k novému stanovisku, které je 
konečné.

2. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti o 
přezkoumání podle odstavce 1 vydá 
Pediatrický výbor po ustanovení nového 
zpravodaje, který bude schopen přímo 
vyslechnout žadatele, nové stanovisko, 
kterým potvrdí nebo pozmění své předchozí 
stanovisko. Žadatel může také nabídnout, 
že chce být vyslechnut. Zpravodaj 
neprodleně výbor písemně informuje o 
podrobnostech jednání s žadatelem. Toto 
stanovisko musí být řádně odůvodněno a 
odůvodnění přijatého závěru musí být 
přiloženo k novému stanovisku, které je 
konečné.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby zpravodaj zastupoval celý výbor a neustále ho informoval o kontaktu se 
žadatelem. 

Pozměňovací návrh, který předložil Milan Cabrnoch

Pozměňovací návrh 149
ČLÁNEK 26, ODSTAVEC 2

2. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti 
o přezkoumání podle odstavce 1 vydá 
Pediatrický výbor po ustanovení nového 
zpravodaje nové stanovisko, kterým potvrdí 
nebo pozmění své předchozí stanovisko. 
Toto stanovisko musí být řádně odůvodněno 
a odůvodnění přijatého závěru musí být 
přiloženo k novému stanovisku, které je 
konečné.

2. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti 
o přezkoumání podle odstavce 1 vydá 
Pediatrický výbor nové stanovisko, 
zpracované nezávisle na předchozím 
stanovisku, kterým potvrdí nebo pozmění 
své předchozí stanovisko.Toto stanovisko 
musí být řádně odůvodněno a odůvodnění 
přijatého závěru musí být přiloženo 
k novému stanovisku, které je konečné.

Or. cs

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v předchozích článcích nařízení se nezmiňuje, že by k vypracování 
stanoviska Pediatrického výboru byl určen zpravodaj (procedurální záležitosti budou 
upraveny jednacím řádem pediatrického výboru), není vhodné uvádět, že Pediatrický výbor 
ustanoví nového zpravodaje, ale je nutné zdůraznit, že nové stanovisko bude vypracováno 
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nezávisle na předchozím stanovisku. Pouhým ustanovením nového zpravodaje není zaručena 
nezávislost posouzení nových skutečností, na základě kterých vydá pediatrický výbor nové 
stanovisko, nebo své předchozí stanovisko potvrdí. Stejně by mělo být předmětem jednacího 
řádu, jakým způsobem bude Pediatrický výbor komunikovat se žadatelem.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 150
ČLÁNEK26, ODSTAVEC 4

4. Agentura přijme rozhodnutí bez odkladu. 
Toto rozhodnutí se oznámí žadateli.

4. Agentura přijme rozhodnutí do 30 dní. 
Toto rozhodnutí se oznámí neprodleně 
žadateli.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 151
ČLÁNEK 26, ODSTAVEC 4

4. Agentura přijme rozhodnutí bez odkladu. 
Toto rozhodnutí se oznámí žadateli.

4. Agentura přijme rozhodnutí nejpozději do 
15 dní od přijetí konečného rozhodnutí 
Pediatrickým výborem. Toto rozhodnutí se 
oznámí žadateli. 

Or. el

Odůvodnění

Jasnější určení termínů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 152
ČLÁNEK 26, ODSTAVEC 4

4. Agentura přijme rozhodnutí bez odkladu. 
Toto rozhodnutí se oznámí žadateli.

4. Agentura přijme rozhodnutí bez odkladu. 
Toto rozhodnutí se oznámí žadateli písemně 
i s podrobným odůvodněním.

Or. en
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Odůvodnění

Pro zajištění dostateční transparentnosti by měly výsledky přezkoumání být sdělovány 
žadateli písemně s odůvodněním. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 153
ČLÁNEK 29, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Žádosti o registraci podle čl. 8 odst.1 
tohoto nařízení, která obsahuje jednu nebo 
více pediatrických indikací vybraných na 
základě studií provedených v souladu 
se schváleným plánem pediatrického 
výzkumu, mohou být předkládány v souladu 
s postupem stanoveným v článcích 5 až 15 
nařízení (ES) č. 726/2004.

1. Žádosti o registraci podle čl. 8 odst.1 
tohoto nařízení, která obsahuje jednu nebo 
více pediatrických indikací představujících 
významný léčebný přínos v porovnání ses 
távajícími léčebnými metodami dětských 
pacientů vybraných na základě studií 
provedených v souladu se schváleným 
plánem pediatrického výzkumu, mohou být 
předkládány v souladu s postupem 
stanoveným v článcích 5 až 15 nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Povolení provedení na trh by mělo být vydáváno pouze pro přípravky představující významný 
léčebný přínos v porovnání se stávajícími léčebnými metodami. 

Výsledky studií dokládajících oprávněnost pediatrických indikací by měly vždy být zahrnuty 
do příbalových letáků a informací pro pacienty. 

Aby lékaři a rodiče dostali nejdůležitější informace, studie se „zápornými“ výsledky by měly 
být jasně označeny a rozlišeny od těch studií, které zdůvodňují pediatrickou indikaci.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 154
ČLÁNEK 29, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 2

Je-li registrace udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalovém letáku 
léčivého přípravku bez ohledu na to, zda 
byly všechny dotyčné pediatrické indikace 
schváleny či nikoliv.

Je-li registrace udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a v příbalovém letáku léčivého 
přípravku bez ohledu na to, zda byly 
všechny dotyčné pediatrické indikace 
schváleny či nikoliv.
Studie, které nezdůvodňují pediatrickou 
indikaci, by měly být jasně označeny a 
odlišeny od studií, které pediatrickou 
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indikaci zdůvodňují. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 29, odstavec 1, pododstavec 1, od téhož 
autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 155
ČLÁNEK 29, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 2

Je-li registrace udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalovém letáku 
léčivého přípravku bez ohledu na to, zda 
byly všechny dotyčné pediatrické indikace 
schváleny či nikoliv.

Je-li registrace pro uvedení léčebného 
přípravku na trh udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a v příbalovém letáku přípravku 
bez ohledu na to, zda byly všechny dotyčné 
pediatrické indikace schváleny či nikoliv. 
Studie, které nevedly k udělení  pediatrické 
indikace, by měly být jasně označeny a 
odděleny od studií, které k udělení 
pediatrické indikace vedly.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 156
ČLÁNEK 29, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 2

Je-li registrace udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalovém letáku 
léčivého přípravku bez ohledu na to, zda 
byly všechny dotyčné pediatrické indikace 
schváleny či nikoliv.

Je-li registrace pro uvedení léčebného 
přípravku na trh udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a v příbalovém letáku přípravku 
bez ohledu na to, zda byly všechny dotyčné 
pediatrické indikace schváleny či nikoliv. 
Studie, které nevedly k udělení  pediatrické 
indikace, by měly být jasně označeny a 
odděleny od studií, které k udělení 
pediatrické indikace vedly.

Or. fr
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Odůvodnění

Podle článku 29, odstavec 1 by výsledky vedoucí k udělení pediatrické indikace měly být 
zahrnuty v souhrnných informacích o přípravku a v příbalovém letáku. Jedná se o vítaný 
doplněk, který by měl být obecně, nejen „případně“ přístupný. Navíc s ohledem na  jasnost 
informací podávaných lékařům  rodičům by studie se zápornými výsledky měly být jasně 
rozpoznatelné a oddělené od výsledků studií, které vedly k udělení pediatrické indikace. 

Pozměňovací návrh, který předložil Mia De Vits

Pozměňovací návrh 157
ČLÁNEK 29, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 2

Je-li registrace udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalovém letáku 
léčivého přípravku bez ohledu na to, zda
byly všechny dotyčné pediatrické indikace 
schváleny či nikoliv.

Je-li registrace udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku, a pokud bude kompetentní 
úřad tyto informace považovat za užitečné 
pro pacienty, v příbalovém letáku léčivého 
přípravku, pokud tyto pediatrické indikace 
byly opravdu schváleny.

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zabránilo sebemenším nejasnostem na straně pacientů a aby byl příbalový leták co 
nejjasnější, zbytečné informace by měly být odstraněny  a měly by se uvádět pouze výsledky 
výzkumu, které mají význam pro dotčené pediatrické indikace (pokud byly tyto indikace 
schváleny). 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 158
ČLÁNEK 29, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 2

Je-li registrace udělena, musí být výsledky
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalovém letáku 
léčivého přípravku bez ohledu na to, zda 
byly všechny dotyčné pediatrické indikace 
schváleny či nikoliv.

Je-li registrace udělena, musí být všechny
výsledky těchto studií obsaženy v souhrnu 
údajů o přípravku a případně v příbalovém 
letáku léčivého přípravku bez ohledu na to, 
zda byly všechny dotyčné pediatrické 
indikace schváleny či nikoliv.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení – všechny výsledky provedených studií na dětech – s pozitivním i negativním 
výsledkem – jsou cenné a měly by být zahrnuty v souhrnu údajů o přípravku.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 159
ČLÁNEK 33, ODSTAVEC 1

Je-li u léčivého přípravku na základě 
výsledků studií provedených v souladu se 
schváleným plánem pediatrického výzkumu 
registrována pediatrická indikace, musí 
štítek na úpravách balení pro pediatrické 
použití zobrazovat název léčivého přípravku, 
za kterým následuje typem písma horní 
index písmeno „P“ v modré barvě 
obklopené obrysem hvězdy, rovněž v modré 
barvě.

Je-li u léčivého přípravku na základě 
výsledků studií provedených v souladu se 
schváleným plánem pediatrického výzkumu 
registrována pediatrická indikace, musí 
štítek na úpravách balení pro pediatrické 
použití zobrazovat název léčivého přípravku, 
za kterým následuje evropské logo.

Toto logo bude vybráno ze soutěžních  
návrhů vzniklých ze soutěže vypsané pro 
děti. Logo bude symbolicky představovat 
příspěvek léčivého přípravku k péči o 
zdraví.
Organizaci soutěže zajistí Agentura.

Or. fr

Odůvodnění

Cílovou skupinou tohoto legislativního dokumentu jsou děti. Taková soutěž by byla příležitostí 
pro zdůraznění role Agentury a její existence a poukázala by na zájmy nejen Agentury, ale 
také celé Evropské unie. 

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 160
ČLÁNEK 33, ODSTAVEC 1

Je-li u léčivého přípravku na základě 
výsledků studií provedených v souladu se 
schváleným plánem pediatrického výzkumu 
registrována pediatrická indikace, musí
štítek na úpravách balení pro pediatrické 
použití zobrazovat název léčivého 
přípravku, za kterým následuje typem 
písma horní index písmeno „P“ v modré 
barvě obklopené obrysem hvězdy, rovněž 
v modré barvě.

U každého léčivého přípravku, kterému 
bylo uděleno povolení k uvedení na trh pro 
pediatrickou indikaci musí štítek zobrazovat 
slova “povoleno pro použití v pediatrii (pro 
věkovou skupinu x-x)”.
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Or. en

Odůvodnění

Původní motivace odlišit povolení k uvedení na trh pro pediatrické použití (PUMA) písmenem 
na štítku byla zamýšlena jako pobídka pro PUMA.  Po konzultaci Komise navrhuje rozšíření 
na všechny přípravky s pediatrickými indikacemi udělenými na základě realizovaného plánu 
pediatrického výzkumu. jedná se především o otázku identifikace. Pokud je to dnes filozofie, 
pak aby nedošlo k diskriminaci starších přípravků a zmatení zákazníka, měl by se požadavek 
této identifikace vztahovat na všechny přípravky schválené pro použití v pediatrii (ať už jsou 
současně určeny pro dospělé nebo ne).
Nelze použít písmeno P, protože se už používá pro označování přípravků prodávaných 
v lékárnách v jednom z členských států (Anglie) a nemá žádné spojení s dětmi v minimálně 
jednom dalším státě (Německo). Diskutuje se také o použití symbolu místo písmena. To by 
mohlo být obtížné. Muselo by se jednat o rodově neutrální symbol a jediný symbol, který by 
představoval děti od 0 do 18 let věku bez možnosti záměny s pečovateli o děti nebo jejich 
podskupinami. (Pubescenty je obvykle nesnadné přesvědčit, aby brali léky, a pokud by na 
obalu bylo cokoliv, co by připomínalo miminko, určitě by takový lék odmítli.) Zdá se, že 
nejrozumnějším kompromisem by bylo uvedení stručného prohlášení na štítku. 

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 161
ČLÁNEK 34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 
data registrace pediatrické indikace.

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do šesti měsíců od 
data registrace pediatrické indikace.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 162
ČLÁNEK34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
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trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 
data registrace pediatrické indikace.

trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do šesti měsíců od 
data registrace pediatrické indikace.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení má podpořit vývoj léčivých přípravků reagujících na dříve neuspokojené 
léčebné potřeby dětí. Proto se zdá kontraproduktivní dát společnostem dva roky pro uvedené 
léčivého přípravku na trh, jakmile mu byly uděleny pediatrické indikace.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 163
ČLÁNEK 34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 
data registrace pediatrické indikace.

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do šesti měsíců od 
data registrace pediatrické indikace.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení usiluje o zlepšení zdravotního stavu dětí v Evropě  podporou výzkumu a vývoje 
léků pro děti, zvýšením účinnosti schvalovacího a registračního procesu stanovením limitu 
uvádění na trh pro léčebné přípravky pro pediatrické použití. Proto by bylo disproporcí dát 
firmě dva roky na uvedení na trh přípravku, který byl již schválen, a připravit tak děti o 
významný léčebný prostředek. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 164
ČLÁNEK 34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do šesti měsíců od 
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data registrace pediatrické indikace. data registrace pediatrické indikace.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení má podpořit vývoj léčivých přípravků reagujících na dříve neuspokojené 
léčebné potřeby dětí. Proto se zdá kontraproduktivní dát společnostem dva roky pro uvedené 
léčivého přípravku na trh, jakmile mu byly uděleny pediatrické indikace.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 165
ČLÁNEK 34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 
data registrace pediatrické indikace.

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do jednoho roku
od data registrace pediatrické indikace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 166
ČLÁNEK 34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 
data registrace pediatrické indikace.

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do jednoho roku
od data registrace pediatrické indikace.

Or. en

Odůvodnění

Zdá se kontraproduktivní dát společnostem dva roky pro uvedené léčivého přípravku na trh, 
jakmile mu byly uděleny pediatrické indikace (článek 34)
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Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 167
ČLÁNEK 34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do dvou let od 
data registrace pediatrické indikace.

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrována pediatrická indikace a 
jestliže již byly tyto přípravky uvedeny na 
trh s jinými indikacemi, uvede držitel 
registrace přípravek na trh se zohledněním 
dané pediatrické indikace do jednoho roku
od data registrace pediatrické indikace.

Or. de

Odůvodnění

Zvýšení bezpečnosti léků pro děti je nesmírně důležité. Proto by časový limit měl být snížen na 
jeden rok. 

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 168
ČLÁNEK 35, ODSTAVEC 2

2. Je-li zvláštní důvod k obavám, může 
příslušný orgán požadovat jakožto 
podmínku udělení registrace, aby byl 
vytvořen systém řízení rizik nebo aby byly 
po uvedení na trh provedeny zvláštní studie 
a předloženy k přezkoumání. Systém řízení 
rizik zahrnuje řadu činností a zásahů 
určených k prevenci nebo minimalizaci rizik 
vztahujících se k léčivým přípravkům, 
včetně posuzování účinnosti takových 
opatření.

2. Udělení povolení k uvedení na trh pro 
pediatrickou indikaci by mělo být 
předmětem zavedení systému řízení rizik 
dotyčnou firmou. Pokud je to vhodné, může 
kompetentní úřad také požadovat provedení 
zvláštních studií. Systém řízení rizik 
zahrnuje řadu činností a zásahů určených 
k prevenci nebo minimalizaci rizik 
vztahujících se k léčivým přípravkům, 
včetně posuzování účinnosti takových 
opatření.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 169
ČLÁNEK 35, ODSTAVEC 2

2. Je-li zvláštní důvod k obavám, může 
příslušný orgán požadovat jakožto 
podmínku udělení registrace, aby byl 
vytvořen systém řízení rizik nebo aby byly 
po uvedení na trh provedeny zvláštní studie 
a předloženy k přezkoumání. Systém řízení 
rizik zahrnuje řadu činností a zásahů 
určených k prevenci nebo minimalizaci rizik 
vztahujících se k léčivým přípravkům, 
včetně posuzování účinnosti takových 
opatření.

2. Udělení povolení k uvedení na trh pro 
pediatrickou indikaci by mělo být 
předmětem zavedení systému řízení rizik 
dotyčnou firmou. Pokud je to vhodné, může 
kompetentní úřad také požadovat provedení 
zvláštních studií. Systém řízení rizik 
zahrnuje řadu činností a zásahů určených 
k prevenci nebo minimalizaci rizik 
vztahujících se k léčivým přípravkům, 
včetně posuzování účinnosti takových 
opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Řada nedávných událostí v oblasti farmakovigilance připomíná, že používání léčivých 
přípravků, zejména pro děti, by nemělo nikdy být trivializováno. 
Návrh nařízení je vítán, zejména s ohledem na jeho záměr podporovat studie léčivých 
přípravků pro děti před jejich uvedením na trh, ale jeho část týkající se farmakovigilance je 
nedostatečná. Článek 35 neuvádí prakticky žádná nová opatření kromě těch, která již existují 
pro léky pro dospělé. Žadatelé prostě musí uvést opatření pro sledování účinnosti léku po 
jeho uvedení na trh a možných nežádoucích účinků pediatrické aplikace léku podle odstavce 1 
tohoto článku. Kompetentní úřad může trvat na zvláštních studiích nebo na systému řízení 
rizik po udělení povolení k uvedení na trh, ale pouze tehdy, kde je „zvláštní důvod k obavám“, 
jak uvádí odstavec 2 tohoto článku. Takový systém řízení rizik, přesně definovaný ve 
směrnicích článku 35(4), by měl být rozšířen na všechny léčivé přípravky používané 
v pediatrii. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 170
ČLÁNEK 35, ODSTAVEC 2, PODODSTAVEC 1

2. Je-li zvláštní důvod k obavám, může
příslušný orgán požadovat jakožto podmínku 
udělení registrace, aby byl vytvořen systém 
řízení rizik nebo aby byly po uvedení na trh 
provedeny zvláštní studie a předloženy 
k přezkoumání. Systém řízení rizik zahrnuje 
řadu činností a zásahů určených k prevenci 

2. Je-li zvláštní důvod k obavám, musí
příslušný orgán požadovat jakožto podmínku 
udělení registrace, aby byl vytvořen systém 
řízení rizik a pokud to považuje za nutné, 
aby byly po uvedení na trh provedeny 
zvláštní studie a předloženy k přezkoumání. 
Systém řízení rizik zahrnuje řadu činností a 
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nebo minimalizaci rizik vztahujících se 
k léčivým přípravkům, včetně posuzování 
účinnosti takových opatření.

zásahů určených k prevenci nebo 
minimalizaci rizik vztahujících se k léčivým 
přípravkům, včetně posuzování účinnosti 
takových opatření.

Or. en

Odůvodnění

Nedávné události v oblasti farmakovigilance by nám měly připomínat, že léky by se nikdy 
neměly užívat, pokud to není nezbytně nutné, zejména u dětí. V tomto ohledu jsou požadavky 
farmakovigilance neodpovídající. Systém řízení rizik by měl být rozšířen na všechny léky 
používané pro děti a kde je to nutné, měly by úřady mít pravomoc vyžádat si zvláštní studie po 
uvedení na trh. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 171
ČLÁNEK 35, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Farmakovigilanční údaje o 
nežádoucích účincích uvedené před a po 
uvedení na trh by měly být shromážděny ve 
veřejně dostupném rejstříku.

Or. en

Odůvodnění

Farmakovigilanční údaje by měly být přístupné veřejnosti. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 172
ČLÁNEK 35, ODSTAVEC 2 B (nový)

2b. Kdykoliv bude přípravku uděleno 
povolení k uvedení na trh pro pediatrickou 
indikaci na základě studií, které byly 
provedeny podle schváleného plánu 
pediatrického výzkumu, obal, včetně 
příbalové informace pro pacienty, by měl 
jasně označovat relevantní upozornění a 
varování pro léky, které mohou vyvolat 
závažné nežádoucí reakce.
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Or. en

Odůvodnění

Závažné nežádoucí účinky by měly být jasně označeny na obalu pro varování pacientů a jejich 
rodinných příslušníků. .

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 173
ČLÁNEK 35, ODSTAVEC 4 A (nový)

4a. Údaje o nežádoucích účincích uvedené 
před a po uvedení na trh by měly být 
shromážděny ve veřejně dostupném 
rejstříku.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 174
ČLÁNEK 35, ODSTAVEC 4 A (nový)

4a. Pokud byl léčivý přípravek schválen pro 
pediatrickou indikaci a držitel povolení 
k uvedení na trh využívá výhod ustanovení 
článku 36, 37 nebo 38, pak pokud držitel 
povolení k uvedení na trh přestane léčivý 
přípravek na trh dodávat, musí umožnit 
třetí straně využít farmaceutické, před-
klinické a klinické dokumentace obsažené 
ve složce příslušného léčivého přípravku na 
základě článku 10(c) směrnice 2001/83/ES. 
Držitel povolení k uvedení na trh informuje 
Agenturu o svém záměru přestat přípravek 
dodávat na trh a Agentura tuto skutečnost 
zveřejní. 

Or. en

Odůvodnění

Existuje riziko, že držitel povolení k uvedení na trh stáhne přípravek z trhu v okamžiku, kdy 
vyprší další období patentové ochrany/tržní exkluzivity/tržní ochrany. Nic v současné 
farmaceutické legislativě nezavazuje držitele povolení k uvedení na trh, aby povolený 
přípravek na trhu udržoval. Je proto důležité zajistit, aby přípravek i poté byl na trhu 
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k dispozici. Tento nový článek umožňuje dalšímu potenciálnímu držiteli povolení využít 
relevantní dokumentace (a vyhnout se tak zbytečnému vývoji) pro získání povolení k uvedení 
staženého přípravku na trh znovu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 175
ČLÁNEK 35 A (nový)

ČLÁNEK 35 a
Údaje o nežádoucích účincích uvedené 
před a po uvedení na trh by měly být 
shromážděny ve veřejně dostupném 
rejstříku.

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový článek odráží potřebu zveřejňování shromážděných farmakovigilančních údajů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 176
ČLÁNEK 35 A (nový)

ČLÁNEK 35 a 
Údaje o nežádoucích účincích uvedené 
před a po uvedení na trh by měly být 
shromážděny ve veřejně dostupném 
rejstříku.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 177
ČLÁNEK 35 A (nový)

ČLÁNEK 35 a
Údaje o nežádoucích účincích uvedené 
před a po uvedení na trh by měly být 
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shromážděny ve veřejně dostupném 
rejstříku.  

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 178
ČLÁNEK 35 B (nový)

ČLÁNEK 35b
Kdykoliv bude přípravku uděleno povolení 
k uvedení na trh pro pediatrickou indikaci 
na základě studií, které byly provedeny 
podle schváleného plánu pediatrického 
výzkumu, obal, včetně příbalové informace 
pro pacienty, by měl jasně označovat 
relevantní upozornění a varování pro léky, 
které mohou vyvolat závažné nežádoucí 
reakce.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 179
ČLÁNEK 35 B (nový)

ČLÁNEK 35 b
Kdykoliv bude přípravku uděleno povolení 
k uvedení na trh pro pediatrickou indikaci 
na základě studií, které byly provedeny 
podle schváleného plánu pediatrického 
výzkumu, obal, včetně příbalové informace 
pro pacienty, by měl jasně označovat 
relevantní upozornění a varování pro léky, 
které mohou vyvolat závažné nežádoucí 
reakce.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 180
ČLÁNEK 35 B (nový)

ČLÁNEK 35b
Kdykoliv bude přípravku uděleno povolení 
k uvedení na trh pro pediatrickou indikaci 
na základě studií, které byly provedeny 
podle schváleného plánu pediatrického 
výzkumu, obal, včetně příbalové informace 
pro pacienty, by měl jasně označovat 
relevantní upozornění a varování pro léky, 
které mohou vyvolat závažné nežádoucí 
reakce.

Or. fr

Odůvodnění

Závažné nežádoucí účinky by měly být jasně sděleny jak lékařům, tak pacientům a jejich 
rodinným příslušníkům, včetně informace na obalu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 181
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení
nárok na šestiměsíční prodloužení doby
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Podle článků 8 nebo 9, pokud budou 
předloženy výsledky všech studií,  jejichž 
soulad se schváleným plánem pediatrického 
výzkumu byl prověřen podle článku 29(3) 
tohoto nařízení, pak bude mít držitel
povolení k uvedení přípravku na trh nárok 
na pediatrické osvědčení o prodloužen 
podle článku 52 tohoto nařízení a na 
dvanáctiměsíční prodloužení období podle 
článků 10 směrnice 2001/ 83/ES nebo 
14(11) nařízení (ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky jsou chráněny patenty a SPC (dodatkové ochranné osvědčení) a regulatorní 
ochranou dat. Patentová nebo SPC a regulatorní ochrana dat nejsou vůči sobě kumulativní, 
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spíše naopak existují paralelně vedle sebe. Ve většině, ale ne ve všech případech právo SPC 
vyprší po vypršení regulatorní ochrany dat. Avšak jsou případy, kdy nejdéle trvá regulatorní 
ochrana dat. Aby byla plně účinná, navrhovaná pediatrická pobídka by měla být tvořena 
rozšířením existující ochrany duševního vlastnictví pro daný produkt, aby se vztahovala na 
výše uvedené případy. Proto vylo vytvořeno zvláštní právo, osvědčení o pediatrickém 
prodloužení, které funguje na stejném základě jako „tradiční“ práva SPC. Pro ty produkty, 
které nejsou chráněny patentem nebo SPC, bude jedinou pobídkou forma prodloužení 
regulatorní ochrany dat. Rozšíření všech stávajících forem ochrany společně neposkytuje 
dvojí ochranu, pouze souběžnou ochranu, a je nutné, aby bylo pediatrické nařízení plně 
účinné: jinak by příliš mnoho produktů bylo vyloučeno z výhod pediatrické pobídky.

Dvanáctiměsíční období místo navrhovaného šestiměsíčního by vyslalo působivější signál na 
podporu konkurenčního evropského pediatrického výzkumu a vývoje, s ohledem na zvláštní 
okolnosti evropského prostředí. Takové pobídkové období 12 měsíců by také umožnilo 
Evropské unii řešit zpoždění při přijímání opatření pro pediatrická léčiva. To by bylo 
v souladu se závazky EU podle lisabonského a barcelonského programu konkurence při 
podpoře vývoje lepších léčiv pro evropské děti.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 182
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92. 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92, pokud:

- schválený plán pediatrického výzkumu 
vedl k udělení pediatrické indikace;
- prevalence choroby je nižší než 10/1000.
Kde tato kritéria nebudou splněna, budou
náklady na schválený plán pediatrického 
výzkumu představovat daňově odčitatelnou 
položku.
S ohledem na údaje o prevalenci choroby 
budou definovány metody a zdroje sběru 
dat v pokynech.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložil Mia De Vits

Pozměňovací návrh 183
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92. 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92 v případě pediatrické 
indikace pro chorobu s prevalencí nižší než 
10/1000. Pokud je prevalence vyšší, lze 
dodatkovou ochranu prodloužit pouze na 
tři měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Omezující pobídky pro léky, které již nejsou pokryty patentovou ochranou nebo osvědčením, 
by byly proporcionálnější z hlediska sledovaného cíle, se zřetelem na ochranné snahy. To je 
také zaručeno skutečností, že ve většině případů je výzkum pediatrických léků směrován méně 
na základní výzkum a více na posologii, přírodní léčbu a analýzu vedlejších účinků. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 184
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92. 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92, pokud výzkum prováděný 
podle schváleného plánu pediatrického 
výzkumu vedl ke klinickému výzkumu.

První pododstavec se rovněž použije v 
případě, že dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu nevede k registraci 

Toto šestiměsíční prodloužení stanovené 
v odstavci 1 nebude poskytnuto, pokud 
schválený plán výzkumu vedl pouze 
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pediatrické indikace, avšak výsledky 
provedených studií jsou zohledněny 
v souhrnu údajů o přípravku 
a popřípadě v příbalovém letáku daného 
léčivého přípravku.

k neklinickému výzkumu.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 185
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na pětiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

Navíc bude poskytnuto další pětiměsíční 
prodloužení tohoto období pro přípravky, 
jejichž celkový roční prodej v Evropské unii 
nedosahuje 100 milionů € (statistika IMS). 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností. 

Or. de

Odůvodnění

Komisí navrhované šestiměsíční prodloužení SPC je poněkud dlouhé. Standardní stanovené 
prodloužení o pět měsíců by mělo být dostatečné pro oddálení konkurence generických léků a 
vytvoření prodejů dostatečných pro kompenzaci nákladů na pediatrické pokusy. Přípravky s 
nízkým ročním prodejem by však měly mít nárok na další prodloužení.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 186
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na čtyřměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92. Navíc bude poskytnuto 
další čtyřměsíční prodloužení tohoto období 
pro přípravky, jejichž celkový roční prodej 
v Evropské unii nedosahuje 100 milionů €. 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností. 

Or. en

Odůvodnění

Komisí navrhované šestiměsíční prodloužení SPC je příliš dlouhé. Standardní stanovené 
prodloužení SPC o čtyři měsíce by mělo být dostatečné pro oddálení konkurence generických 
léků a vytvoření prodejů dostatečných pro kompenzaci nákladů na pediatrické pokusy. 
Přípravky s nízkým ročním prodejem by měly mít nárok na návrh na prodloužení o 8 měsíců.
Tento systém 4+4 snižuje potenciál zbytečného zvyšování nákladů na zdravotní péči 
zpožďováním nástupu konkurenčních generických přípravků ke středně a vysoce prodejným 
lékům.  
Tento systém je jednoduchý. Pouze vyžaduje, aby společnost předložila auditované údaje o 
prodeji, a jejich ověření Pediatrickým výborem. Nevyžaduje podrobnou analýzu zisku nákladů 
a prodejů, jako je tomu v nařízení pro léky na vzácné choroby, která je považována za 
administrativní zátěž Komise a proti které se staví farmaceutický průmysl. Předložení údajů o 
prodeji 3 roky před vypršením platnosti dodatkového ochranného osvědčení je vyžadováno 
proto, aby byla zajištěna komerční a právní předvídatelnost jak pro původní výrobce tak pro 
výrobce generických přípravků.

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 187
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
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v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na čtyřměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92. Navíc bude poskytnuto 
další čtyřměsíční prodloužení tohoto období 
pro přípravky, jejichž celkový roční prodej 
v Evropské unii nedosahuje 100 milionů €. 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností. 

Or. en

Odůvodnění

Šestiměsíční prodloužení SPC nemusí být dostatečnou pobídkou k tomu, aby společnosti 
investovaly do vývoje pediatrických indikací pro některé relativně vzácné choroby. 
Šestiměsíční prodloužení SPC ve Spojených státech nelze srovnávat se situací v Evropské 
unii, protože v EU jsou ceny výrazně nižší. Proto se v některých případech zdá nezbytnou 
větší pobídka. Na druhé straně 6 měsíců je možná až přílišná pobídka pro léky, které jsou 
takzvanými „trháky“ v oblasti medicíny pro dospělé. .

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 188
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na tříměsíční prodloužení doby podle 
čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 1768/92. Navíc bude poskytnuto další 
tříměsíční prodloužení tohoto období pro 
přípravky, jejichž celkový roční prodej 
v Evropské unii nedosahuje 100 milionů €. 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností.



PE 357.553v02-00 86/145 AM\568363CS.doc
Externí překlad

CS

Or. en

Odůvodnění

Tento systém je jednoduchý. Pouze vyžaduje, aby společnost předložila auditované údaje o 
prodeji, a jejich ověření Pediatrickým výborem. Nevyžaduje podrobnou analýzu zisku nákladů 
a prodejů, jako je tomu v nařízení pro léky na vzácné choroby, která je považována za 
administrativní zátěž Komise a proti které se staví farmaceutický průmysl. Předložení údajů o 
prodeji 3 roky před vypršením platnosti dodatkového ochranného osvědčení je vyžadováno 
proto, aby byla zajištěna komerční a právní předvídatelnost jak pro původní výrobce tak pro 
výrobce generických přípravků.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 189
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92. 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na tříměsíční prodloužení doby podle 
čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 1768/92. Navíc bude poskytnuto další 
tříměsíční prodloužení tohoto období pro 
přípravky, jejichž celkový roční prodej 
v Evropské unii nedosahuje 100 milionů €. 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností. 

Komisí navrhované šestiměsíční prodloužení SPC je příliš dlouhé. Standardní stanovené 
prodloužení SPC o tři měsíce by mělo být dostatečné pro oddálení konkurence generických 
léků a vytvoření prodejů dostatečných pro kompenzaci nákladů na pediatrické pokusy. 
Přípravky s nízkým ročním prodejem by měly mít nárok na návrh na prodloužení o 6 měsíců.

Hodnocení dopadu Komisí odhadlo náklady na klinické pediatrické pokusy v rozmezí mezi 1 
a 4 miliony €. Jiné studie vykázaly menší náklady. Tříměsíční prodloužení SPC u přípravků 
s ročním prodejem 100 milionů € a více zaručuje další výnosy z prodeje v minimální hodnotě
25 milionů € za vynaložení maximálních nákladů na pokusy ve výši 4 miliony €. Přípravky, 
jejichž návratnost z prodejů nedosahuje 100 milionů € za rok, mohou dostat prodloužení o 
další 3 měsíce, které zajistí pokrytí jejich nákladů na pokusy. tento systém 3+3 snižuje 
potenciál zbytečného zvyšování nákladů na zdravotní péči zpožďováním nástupu 
konkurenčních generických přípravků ke středně a vysoce prodejným lékům. 
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Or. en

Odůvodnění

Proporcionalita

Hodnocení dopadu Komisí odhadlo náklady na klinické pediatrické pokusy v rozmezí mezi 1 a 
4 miliony €. Jiné studie vykázaly menší náklady. Tříměsíční prodloužení SPC u přípravků 
s ročním prodejem 100 milionů € a více zaručuje další výnosy z prodeje v minimální hodnotě
25 milionů € za vynaložení maximálních nákladů na pokusy ve výši 4 miliony €. Přípravky, 
jejichž návratnost z prodejů nedosahuje 100 milionů € za rok, mohou dostat prodloužení o 
další 3 měsíce, které zajistí pokrytí jejich nákladů na pokusy. tento systém 3+3 snižuje 
potenciál zbytečného zvyšování nákladů na zdravotní péči zpožďováním nástupu 
konkurenčních generických přípravků ke středně a vysoce prodejným lékům.
Tento systém je jednoduchý. Pouze vyžaduje, aby společnost předložila auditované údaje o 
prodeji, a jejich ověření Pediatrickým výborem. Nevyžaduje podrobnou analýzu zisku nákladů 
a prodejů, jako je tomu v nařízení pro léky na vzácné choroby, která je považována za 
administrativní zátěž Komise a proti které se staví farmaceutický průmysl. Předložení údajů o 
prodeji 3 roky před vypršením platnosti dodatkového ochranného osvědčení je vyžadováno 
proto, aby byla zajištěna komerční a právní předvídatelnost jak pro původní výrobce tak pro 
výrobce generických přípravků.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 190
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92. 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na tříměsíční prodloužení doby podle 
čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 1768/92. Navíc bude poskytnuto další 
tříměsíční prodloužení tohoto období pro 
přípravky, jejichž celkový roční prodej 
v Evropské unii nedosahuje 100 milionů €. 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností.

Or. en

Komisí navrhované šestiměsíční prodloužení SPC je příliš dlouhé. Standardní stanovené 
prodloužení SPC o tři měsíce by mělo být dostatečné pro oddálení konkurence generických 
léků a vytvoření prodejů dostatečných pro kompenzaci nákladů na pediatrické pokusy. 
Přípravky s nízkým ročním prodejem by měly mít nárok na návrh na prodloužení o 6 měsíců.
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Odůvodnění

Komisí navrhované šestiměsíční prodloužení SPC je příliš dlouhé. Standardní stanovené 
prodloužení SPC o tři měsíce by mělo být dostatečné pro oddálení konkurence generických 
léků a vytvoření prodejů dostatečných pro kompenzaci nákladů na pediatrické pokusy. 
Přípravky s nízkým ročním prodejem by měly mít nárok na návrh na prodloužení o 6 měsíců.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 191
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na tříměsíční prodloužení doby podle 
čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 1768/92. Navíc bude poskytnuto další 
tříměsíční prodloužení tohoto období pro 
přípravky, jejichž celkový roční prodej 
v Evropské unii nedosahuje 100 milionů €. 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností.

Or. en

Odůvodnění

Proporcionalita

Hodnocení dopadu Komisí odhadlo náklady na klinické pediatrické pokusy v rozmezí mezi 1 a 
4 miliony €. Jiné studie vykázaly menší náklady. Tříměsíční prodloužení SPC u přípravků 
s ročním prodejem 100 milionů € a více zaručuje další výnosy z prodeje v minimální hodnotě
25 milionů € za vynaložení maximálních nákladů na pokusy ve výši 4 miliony €. Přípravky, 
jejichž návratnost z prodejů nedosahuje 100 milionů € za rok, mohou dostat prodloužení o 
další 3 měsíce, které zajistí pokrytí jejich nákladů na pokusy. tento systém 3+3 snižuje 
potenciál zbytečného zvyšování nákladů na zdravotní péči zpožďováním nástupu 
konkurenčních generických přípravků ke středně a vysoce prodejným lékům.

Komisí navrhované šestiměsíční prodloužení SPC je příliš dlouhé. Standardní stanovené 
prodloužení SPC o tři měsíce by mělo být dostatečné pro oddálení konkurence generických 
léků a vytvoření prodejů dostatečných pro kompenzaci nákladů na pediatrické pokusy. 
Přípravky s nízkým ročním prodejem by měly mít nárok na návrh na prodloužení o 6 měsíců.
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Tento systém je jednoduchý. Pouze vyžaduje, aby společnost předložila auditované údaje o 
prodeji, a jejich ověření Pediatrickým výborem. Nevyžaduje podrobnou analýzu zisku nákladů 
a prodejů, jako je tomu v nařízení pro léky na vzácné choroby, která je považována za 
administrativní zátěž Komise a proti které se staví farmaceutický průmysl. Předložení údajů o 
prodeji 3 roky před vypršením platnosti dodatkového ochranného osvědčení je vyžadováno 
proto, aby byla zajištěna komerční a právní předvídatelnost jak pro původní výrobce tak pro 
výrobce generických přípravků.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 192
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených v souladu 
se schváleným plánem pediatrického 
výzkumu, má držitel patentu nebo 
dodatkového ochranného osvědčení nárok na 
šestiměsíční prodloužení doby podle čl. 13 
odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 
1768/92. 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených v souladu 
se schváleným plánem pediatrického 
výzkumu, má držitel patentu nebo 
dodatkového ochranného osvědčení nárok na 
tříměsíční prodloužení doby podle čl. 13 
odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 
1768/92.

Navíc bude poskytnuto další tříměsíční 
prodloužení tohoto období pro přípravky, 
jejichž celkový roční prodej v Evropské unii 
nedosahuje 100 milionů €. Prodej 
přípravku (určený za tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení) bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích .

Or. pt

Odůvodnění

Komisí navrhované prodloužení SPC by vytvořilo zisky daleko přesahující vynaložené 
náklady. Navrhované běžné prodloužení tržní exkluzivity o tři měsíce pro kompenzaci těchto 
nákladů je dostatečně dlouhé na to, aby zabránilo generickým lékům v ovládnutí trhu, a 
vytvořilo zisky, které by kompenzovaly náklady na klinické pokusy. Přípravky s nízkým ročním 
prodejem by měly mít nárok na delší prodloužení.

Pozměňovací návrh, který předložila Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 193
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1
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1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na tříměsíční prodloužení doby podle 
čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 1768/92. Navíc bude poskytnuto další 
tříměsíční prodloužení tohoto období pro 
přípravky, jejichž celkový roční prodej 
v Evropské unii nedosahuje 100 milionů €. 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností.

Or. pl

Odůvodnění

Komisí navrhované prodloužení SPC by vytvořilo zisky daleko přesahující vynaložené 
náklady. Navrhované běžné prodloužení tržní exkluzivity o tři měsíce pro kompenzaci těchto 
nákladů je dostatečně dlouhé na to, aby zabránilo generickým lékům v ovládnutí trhu, a 
vytvořilo zisky, které by kompenzovaly náklady na klinické pokusy. Přípravky s nízkým ročním 
prodejem by měly mít nárok na prodloužení o šest měsíců.  
Systém „3+3” snižuje potenciál nárůstu nákladů na zdravotní péči způsobených zpožděným 
vstupem na trh konkurenčních generických léků s vysokými prodeji. 
Navrhovaný systém je jasný a nekomplikovaný. Vyžaduje pouze nezávisle auditované prodejní 
údaje, které by byly předloženy žadatelem a ověřeny Pediatrickým výborem. . 

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 194
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na tříměsíční prodloužení doby podle 
čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) 
č. 1768/92. Navíc bude poskytnuto další 
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(EHS) č. 1768/92. tříměsíční prodloužení tohoto období pro 
přípravky, jejichž celkový roční prodej 
v Evropské unii nedosahuje 100 milionů €. 
Prodej přípravku bude určen tři roky před 
vypršením aktuálního dodatkového 
ochranného osvědčení a bude založen na 
nezávisle auditovaných údajích o ročním 
prodeji poskytnutých dotčenou společností. 

Or. en

Odůvodnění

Komisí navrhované šestiměsíční prodloužení SPC je příliš dlouhé. Standardní stanovené 
prodloužení SPC o tři měsíce by mělo být dostatečné pro oddálení konkurence generických 
léků a vytvoření prodejů dostatečných pro kompenzaci nákladů na pediatrické pokusy. 
Přípravky s nízkým ročním prodejem by měly mít nárok na návrh na prodloužení o 6 měsíců.
Tento postup pouze vyžaduje, aby společnost předložila auditované údaje o prodeji, a jejich 
ověření Pediatrickým výborem.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 195
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení
nárok na šestiměsíční prodloužení doby
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel povolení 
k uvedení na trh nárok na osvědčení o 
pediatrickém prodloužení podle článku 52 
tohoto nařízení nebo na šestiměsíční 
prodloužení období podle článku 10 
směrnice 2001/83/ES nebo článku 14(11) 
nařízení (EHS) č. 726/2004, podle toho, co 
vyprší později. Tyto informace budou 
neprodleně zpřístupněny veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky jsou chráněny patenty a SPC (dodatkové ochranné osvědčení) a regulatorní 
ochranou dat. Patentová nebo SPC a regulatorní ochrana dat nejsou vůči sobě kumulativní, 
spíše naopak existují paralelně vedle sebe. Ve většině, ale ne ve všech případech je právo 
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SPC poslední, které vyprší, a je prodlužováno, aby představovalo pediatrickou pobídku. 
Avšak existují také užitečné léčivé přípravky, které nemohou získat SPC, pouze základní 
patentovou ochranu. Nařízení by mělo proto umožňovat prodloužení patentu v těchto 
případech, aby představovalo pediatrickou pobídku. Pak existují další léčebné přípravky, pro 
něž je jedinou ochranou nebo poslední ochranou, která vyprší, regulatorní ochrana dat. 
V těchto případech by Nařízení mělo umožňovat prodloužení regulatorní ochrany pro účely 
pediatrické pobídky. Jinak by bylo z pediatrické pobídky vyloučeno příliš mnoho produktů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 196
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 1

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na šestiměsíční prodloužení doby 
podle čl. 13 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1768/92.

1. Obsahuje-li žádost podle článků 8 nebo 9 
výsledky všech studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, má držitel patentu 
nebo dodatkového ochranného osvědčení 
nárok na prodloužení doby podle čl. 13 odst. 
1 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1768/92 
o 1 až 6 měsíců.  Pro určení doby 
prodloužení by měly být brány v úvahu jak 
náklady, tak výnosy (z prodeje). Do šesti 
měsíců od přijetí tohoto nařízení přijme 
Komise ustanovení a pravidla nezbytná pro  
realizaci tohoto odstavce. Pravidla určování 
délky prodloužení budou založena na 
článku 2(2) nařízení Komise (ES) č. 
847/2000. 

Or. en

Odůvodnění

1. Výhoda (prodloužení patentové ochrany) by měla být přiměřená nákladům. Existují silné 
náznaky, že šestiměsíční výhoda pro většinu přípravků značně převýší náklady. Společnostem 
je třeba poskytnout rozumnou návratnost jejich investic. Pro dobře se prodávající přípravky 
bude stačit jeden měsíc, zatímco pro málo se prodávající přípravky může být potřeba šest 
měsíců. Většina přípravků bude někde mezi těmito dvěma extrémy. Nařízení Komise 847/2000 
regulující léky na vzácné choroby je dobrým příkladem výpočtu nákladů a přínosů. 
2. Odměna by neměla být kumulativní. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 197
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 2

První pododstavec se rovněž použije v 
případě, že dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu nevede k registraci 
pediatrické indikace, avšak výsledky 
provedených studií jsou zohledněny 
v souhrnu údajů o přípravku 
a popřípadě v příbalovém letáku daného 
léčivého přípravku.

První pododstavec se použije pouze
v případě že:

(a) dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu povede k registraci 
pediatrické indikace, a
(b) výzkum provedený v rámci schváleného 
plánu výzkumu zahrnoval i klinický 
výzkum, a
(c) výsledky provedených studií jsou 
zohledněny v souhrnu údajů o přípravku 
a popřípadě v příbalovém letáku daného 
léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Pokud má být soukromý sektor odměněn za investice do vývoje pediatrických léků, tato 
odměna by měla být poskytnuta pouze tam, kde byla vynaložena významná investice, 
například do klinického výzkumu. Pokud bude odměna udělována za všechny pediatrické 
studie, mohlo by to vést k nežádoucím dopadům toho druhu, že by společnosti hledaly 
pediatrické indikace především těch léků, které jsou nejvíce prodejné, spíše než u těch, které 
jsou pro děti opravdu potřeba. 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 198
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 1, PODODSTAVEC 2 A (nový)

Komise sestaví směrnice pro uplatňování 
tohoto článku v konzultaci s členskými 
státy, Agenturou  a zainteresovanými 
stranami.

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 199
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je jedno- až 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 200
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je tříměsíční nebo 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.
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Pozměňovací návrh, který předložila Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 201
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je jedno- až 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. pl

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 202
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je tříměsíční nebo 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 203
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je tříměsíční nebo 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 204
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je tříměsíční nebo 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 205
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je tříměsíční nebo 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 206
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je čtyřměsíční nebo 
osmiměsíční prodloužení doby podle 
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pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 207
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je čtyřměsíční nebo 
osmiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 208
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je pětiměsíční nebo 
desetiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 uděleno pouze v případě, že je 
přípravek registrován ve všech členských 
státech.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.
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Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 209
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
v členských státech, kde je přípravek 
schválen pro uvedení na trh.

Or. en

Odůvodnění

Některé podmínky týkající se léčiv jsou platné jen v některých členských státech. V těchto 
případech by nebylo rozumné požadovat, aby byl produkt schválen ve všech členských 
státech, a proto by prodloužení mělo platit pouze pro ty státy, kde daný produkt schválený je.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 210
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek registrován 
ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že byl přípravek předložen 
k registraci ve všech členských státech
podle ustanovení Směrnice 2004/27/ES a 
byl schválen pro uvedení na trh nejméně 
v 15 členských státech.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité podporovat schvalování nových léčivých přípravků a nezdržovat pokrok a 
dostupnost léčivých přípravků, které již získaly povolení k uvedení na trh v minimálně 15 
členských státech, což je většina členských států Společenství. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 211
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000, ani nebude prodloužení 
poskytnuté podle odstavce 1 kumulováno 
s jinými patenty, ani s údaji nebo ochraně 
trhu týkající se pediatrické indikace nebo 
složení podle článku 10(1) směrnice 
2004/27/ES a článku 14(11) Nařízení (ES) 
726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Systém udělování ochrany by neměl vést k akumulaci odměn. Legislativa musí jasně stanovit, 
že další ochrana za účelem kompenzace nákladů na pediatrické pokusy nebude udělena znovu 
jinou formou ochrany duševního vlastnictví. Podobně prodloužení SPC by nemělo být uděleno 
tehdy,pokud se přípravek již těší druhotné patentové ochraně nebo exkluzivitě dat pro 
pediatrické použití léku v daném složení. 

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 212
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž účinná látka se 
již těší patentové ochraně týkající se 
pediatrického používání přípravku v daném 
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složení nebo jí byla udělena jiná forma 
exkluzivity údajů nebo tržní exkluzivity pro 
pediatrické používání v Evropské unii. 
Podobně léčivým přípravkům, kterým bylo 
uděleno prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení, nesmí být udělena 
žádná další národní nebo unijní ochrana 
práv duševního vlastnictví, exkluzivita dat 
nebo tržní exkluzivita pro pediatrické 
používání nebo formu účinné látky. 

Or. en

Odůvodnění

Nový systém udělování ochrany by neměl zdvojovat předchozí ochranu a prodloužení SPC by 
nemělo být uděleno přípravkům, které se již těší druhotné patentové ochraně pro pediatrické 
používání. 

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 213
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž účinná látka se 
již těší patentové ochraně týkající se 
pediatrického používání přípravku v daném 
složení nebo jí byla udělena jiná forma 
exkluzivity údajů nebo tržní exkluzivity pro 
pediatrické používání v Evropské unii.
Podobně léčivým přípravkům, kterým bylo 
uděleno prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení, nesmí být udělena 
žádná další národní nebo unijní ochrana 
práv duševního vlastnictví, exkluzivita dat 
nebo tržní exkluzivita pro pediatrické 
používání nebo formu účinné látky.
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Or. en

Odůvodnění

Nekumulativní
Tento nový systém udělování ochrany by neměl být zneužíván zdvojováním dříve udělené 
ochrany. Proto musí legislativa jasně stanovit, že další ochrana za účelem kompenzace 
nákladů na pediatrické pokusy nebude udělena znovu jinou formou ochrany trhu před 
konkurencí. Podobně prodloužení SPC by nemělo být uděleno tehdy, pokud se přípravek již 
těší druhotné patentové ochraně pro pediatrické použití nebo ochraně složení pro pediatrické 
použití, protože ochrana před konkurencí byla již zaručena. Národní patentové úřady, které 
udělují SPC, by měly požadovat od držitele patentu prohlášení uvádějící stávající patentová 
práva vztahující se k přípravku a jeho pediatrickému používání a složení, než mu nové 
prodloužení SPC udělí. 

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 214
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž účinná látka se 
již těší patentové ochraně týkající se 
pediatrického používání přípravku v daném 
složení nebo jí byla udělena jiná forma 
exkluzivity údajů nebo tržní exkluzivity pro 
pediatrické používání v Evropské unii.  
Podobně léčivým přípravkům, kterým bylo 
uděleno prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení, nesmí být udělena 
žádná další národní nebo unijní ochrana 
práv duševního vlastnictví, exkluzivita dat 
nebo tržní exkluzivita pro pediatrické 
používání nebo formu účinné látky.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.
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Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 215
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž účinná látka se 
již těší patentové ochraně týkající se 
pediatrického používání přípravku v daném
složení nebo jí byla udělena jiná forma 
exkluzivity údajů nebo tržní exkluzivity pro 
pediatrické používání v Evropské unii.
Podobně léčivým přípravkům, kterým bylo 
uděleno prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení, nesmí být udělena 
žádná další národní nebo unijní ochrana 
práv duševního vlastnictví, exkluzivita dat 
nebo tržní exkluzivita pro pediatrické 
používání nebo formu účinné látky.

Or. en

Odůvodnění

Nekumulativní
Tento nový systém udělování ochrany by neměl být zneužíván zdvojováním dříve udělené 
ochrany. Proto musí legislativa jasně stanovit, že další ochrana za účelem kompenzace 
nákladů na pediatrické pokusy nebude udělena znovu jinou formou ochrany trhu před 
konkurencí. Podobně prodloužení SPC by nemělo být uděleno tehdy, pokud se přípravek již 
těší druhotné patentové ochraně pro pediatrické použití nebo ochraně složení pro pediatrické 
použití, protože ochrana před konkurencí byla již zaručena. Národní patentové úřady, které 
udělují SPC, by měly požadovat od držitele patentu prohlášení uvádějící stávající patentová 
práva vztahující se k přípravku a jeho pediatrickému používání a složení, než mu nové 
prodloužení SPC udělí.

Pozměňovací návrh, který předložila Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 216
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4
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4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž účinná látka se 
již těší patentové ochraně týkající se 
pediatrického používání přípravku v daném 
složení nebo jí byla udělena jiná forma 
exkluzivity údajů nebo tržní exkluzivity pro 
pediatrické používání v Evropské unii.
Podobně léčivým přípravkům, kterým bylo 
uděleno prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení, nesmí být udělena 
žádná další národní nebo unijní ochrana 
práv duševního vlastnictví, exkluzivita dat 
nebo tržní exkluzivita pro pediatrické 
používání nebo formu účinné látky.

Or. en

Odůvodnění

Tento nový systém udělování ochrany by neměl být zneužíván zdvojováním dříve udělené 
ochrany. Proto musí legislativa jasně stanovit, že další ochrana za účelem kompenzace 
nákladů na pediatrické pokusy nebude udělena znovu jinou formou ochrany trhu před 
konkurencí. Podobně prodloužení SPC by nemělo být uděleno tehdy, pokud se přípravek již 
těší druhotné patentové ochraně pro pediatrické použití nebo ochraně složení pro pediatrické 
použití, protože ochrana před konkurencí byla již zaručena. Národní patentové úřady, které 
udělují SPC, by měly požadovat od držitele patentu prohlášení uvádějící stávající patentová 
práva vztahující se k přípravku a jeho pediatrickému používání a složení, než mu nové 
prodloužení SPC udělí.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 217
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
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jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000. 

jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž účinná látka se 
již těší patentové ochraně týkající se 
pediatrického používání přípravku v daném 
složení nebo jí byla udělena jiná forma 
exkluzivity údajů nebo tržní exkluzivity pro 
pediatrické používání . 

Podobně léčivým přípravkům, kterým bylo 
uděleno prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení, nesmí být udělena 
žádná další národní nebo unijní ochrana 
práv duševního vlastnictví, exkluzivita dat 
nebo tržní exkluzivita pro pediatrické 
používání nebo formu účinné látky. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora. 

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 218
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž účinná látka se 
již těší patentové ochraně nebo jí byla 
udělena jiná forma tržní exkluzivity pro 
pediatrické používání v Evropské unii.

Or. pt
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Odůvodnění

Tento nový systém udělování ochrany by neměl být zneužíván zdvojováním dříve udělené ochrany. 
Proto musí legislativa jasně stanovit, že další ochrana za účelem kompenzace nákladů na 
pediatrické pokusy nebude udělena znovu jinou formou ochrany trhu před konkurencí. 

Pozměňovací návrh, který předložila Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 219
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který dává důvod k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí na léčivé přípravky stanovené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000 
nebo na přípravky, jejichž účinná látka se 
již těší patentové ochraně týkající se 
pediatrického používání přípravku v daném 
složení nebo jí byla udělena jiná forma 
exkluzivity údajů nebo tržní exkluzivity pro 
pediatrické používání v Evropské unii.

Podobně léčivým přípravkům, kterým bylo 
uděleno prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení, nesmí být udělena 
žádná další národní nebo unijní ochrana 
práv duševního vlastnictví, exkluzivita dat 
nebo tržní exkluzivita pro pediatrické 
používání nebo formu účinné látky.

Or. pl

Odůvodnění

Tento nový systém udělování ochrany by neměl být zneužíván zdvojováním dříve udělené 
ochrany. Proto musí legislativa jasně stanovit, že další ochrana za účelem kompenzace 
nákladů na pediatrické pokusy nebude udělena znovu jinou formou ochrany trhu před 
konkurencí. Podobně prodloužení SPC by nemělo být uděleno tehdy, pokud se přípravek již 
těší druhotné patentové ochraně pro pediatrické použití nebo ochraně složení pro pediatrické 
použití, protože ochrana před konkurencí byla již zaručena. Národní patentové úřady, které 
udělují SPC, by měly požadovat od držitele patentu prohlášení uvádějící stávající patentová 
práva vztahující se k přípravku a jeho pediatrickému používání a složení, než mu nové 
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prodloužení SPC udělí.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 220
ČLÁNEK 36, ODSTAVEC 4 A (nový)

4a. Prodloužení stanovené v odstavci 1 by 
mělo být povoleno pro každý léčivý 
přípravek pouze jednou. 

Or. en

Odůvodnění

Patřilo by se vyjasnit, že pobídky a ochrana by se neměly kumulovat. 

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 221
ČLÁNEK 37

ČLÁNEK37 Vypouští se
Je-li předložena žádost o registraci léčivého 
přípravku stanoveného jako léčivý 
přípravek pro vzácná onemocnění podle 
nařízení (ES) č. 141/2000 a obsahuje-li tato 
žádost výsledky všech studií provedených v 
souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu a je-li do udělené 
registrace následně začleněno prohlášení 
uvedené v čl. 29 odst. 3 tohoto nařízení, 
prodlouží se desetiletá doba uvedená v čl. 8 
odst.1 nařízení (ES) č. 141/2000 na dvanáct 
let.
První odstavec se rovněž použije v případě, 
že dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu nevede k registraci 
pediatrické indikace, avšak výsledky 
provedených studií jsou zohledněny v 
souhrnu údajů o přípravku a popřípadě v 
příbalovém letáku daného léčivého 
přípravku.
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Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 222
ČLÁNEK 37, ODSTAVEC 1

Je-li předložena žádost o registraci léčivého 
přípravku stanoveného jako léčivý přípravek 
pro vzácná onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000 a obsahuje-li tato žádost 
výsledky všech studií provedených v 
souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu a je-li do udělené 
registrace následně začleněno prohlášení 
uvedené v čl. 29 odst. 3 tohoto nařízení, 
prodlouží se desetiletá doba uvedená v čl. 8 
odst.1 nařízení (ES) č. 141/2000 na dvanáct 
let.

Je-li předložena žádost o registraci léčivého 
přípravku stanoveného jako léčivý přípravek 
pro vzácná onemocnění podle nařízení (ES) 
č. 141/2000 a obsahuje-li tato žádost 
výsledky všech studií provedených v 
souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu a je-li do udělené 
registrace následně začleněno prohlášení 
uvedené v čl. 29 odst. 3 tohoto nařízení, 
prodlouží se desetiletá doba uvedená v čl. 8 
odst.1 nařízení (ES) č. 141/2000 na deset let 
a šest měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Desetiletá tržní exkluzivita udělená v Evropě pro léky na vzácná onemocnění je již teď 
nejdelší na světě. Pobídky udělené pro pediatrické indikace jsou často nadbytečné, protože 
řada těchto léků se týká metabolických chorob, které začínají v dětství. Navíc léky na vzácná 
onemocnění jsou velmi drahé a často také velmi ziskové. Proto by prodloužení tržní 
exkluzivity mělo být zkráceno na šest měsíců, a uděleno pouze tehdy, pokud byl pediatrický 
výzkum úspěšný a zahrnoval klinický výzkum.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 223
ČLÁNEK 37, ODSTAVEC 2

První odstavec se rovněž použije v případě, 
že dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu nevede k registraci 
pediatrické indikace, avšak výsledky 
provedených studií jsou zohledněny v 

První odstavec se použije pouze v případě, 
že:
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souhrnu údajů o přípravku a popřípadě v 
příbalovém letáku daného léčivého 
přípravku.

(a) dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu povede k registraci 
pediatrické indikace, a

(b) výzkum v rámci schváleného plánu 
výzkumu zahrnoval klinický výzkum, a
(c) výsledky provedených studií jsou 
zohledněny v souhrnu údajů o přípravku a 
popřípadě v příbalovém letáku daného 
léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Desetiletá tržní exkluzivita udělená v Evropě pro léky na vzácná onemocnění je již teď 
nejdelší na světě. Pobídky udělené pro pediatrické indikace jsou často nadbytečné, protože 
řada těchto léků se týká metabolických chorob, které začínají v dětství. Navíc léky na vzácná 
onemocnění jsou velmi drahé a často také velmi ziskové. Proto by prodloužení tržní 
exkluzivity mělo být zkráceno na šest měsíců, a uděleno pouze tehdy, pokud byl pediatrický 
výzkum úspěšný a zahrnoval klinický výzkum.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 224
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 1

1. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení.

1. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení, pokud 
prevalence dané choroby je menší než 
10/1000.
Kde toto kritérium nebude splněno, nebo 
kde studie realizované podle schváleného 
výzkumného plánu nevedly k udělení 
pediatrické indikace, budou náklady na 
výzkum představovat daňově odčitatelnou 
položku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 225
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 1

1.Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení.

1. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení, pokud 
prevalence dané choroby je menší než 
10/1000.

Or. en

Odůvodnění

Další ochranná období pro data a trh by se měla týkat pouze přípravků, které jsou určeny 
k léčbě chorob, jež se nevyskytují příliš často. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 226
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 1

1. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení.

1. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení, pokud 
prevalence dané choroby je menší než 
10/1000.

Or. fr

Odůvodnění

V praxi by mělo být rozlišeno mezi případy, kdy prodej léčivého přípravku generuje 
dostatečné zisky, protože cílová skupina dětské populace je veliká, a případy, kdy je počet 
léčených dětí nízký a je třeba zvláštní pobídky. Stejně jako v případě léků na vzácné choroby 
je vhodné určit práh prevalence choroby, při jehož dosažení by se měla projevit pobídka.  I 
když přesné údaje o prevalenci nejsou vždycky ve všech členských státech dostupné, některé 
státy mají k dispozici údaje, které lze použít pro extrapolaci výskytu choroby pro celou Unii. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Mia De Vits

Pozměňovací návrh 227
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 1

1. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení.

1. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použije se doba pro 
ochranu údajů a uvedení na trh o délce pěti 
plus dvou let. 

Or. fr

Odůvodnění

Aby se zabránilo zneužívání a umožnil přístup k léčivým přípravkům, zdá se rozumné omezit 
ochranné období stanovené v článku 14 odstavec 11 nařízení č. 726/2004 (8+2 roky), na pět 
plus dva roky. Takové omezení pobídky pro léky, které se již netěší patentové ochraně, se zdá 
proporcionálnější s ohledem na sledované cíle a se zřetelem na ochranné snahy. To je také 
zaručeno skutečností, že ve většině případů je výzkum pediatrických léků směrován méně na 
základní výzkum a více na posologii, přírodní léčbu a analýzu vedlejších účinků.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 228
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 2

2. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s postupy stanovenými 
směrnicí 2001/83/ES, použijí se doby pro 
ochranu údajů a trhu stanovené v čl. 10 odst. 
1 uvedené směrnice.

2. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení, pokud 
prevalence dané choroby je menší než 
10/1000.

Kde toto kritérium nebude splněno, nebo 
kde studie realizované podle schváleného 
výzkumného plánu nevedly k udělení 
pediatrické indikace, budou náklady na 
výzkum představovat daňově odčitatelnou 
položku.
S ohledem na údaje o prevalenci choroby 
budou definovány metody a zdroje sběru 
dat v pokynech.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 229
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 2

2. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s postupy stanovenými 
směrnicí 2001/83/ES, použijí se doby pro 
ochranu údajů a trhu stanovené v čl. 10 odst. 
1 uvedené směrnice.

2. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení, pokud 
prevalence dané choroby je menší než 
10/1000.
Agentura stanoví pokyny pro definování 
zdrojů a analýzy údajů o prevalenci chorob.

Or. en

Odůvodnění

Další ochranná období pro data a trh by se měla týkat pouze přípravků, které jsou určeny 
k léčbě chorob, jež se nevyskytují příliš často. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 230
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 2

2. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s postupy stanovenými 
směrnicí 2001/83/ES, použijí se doby pro 
ochranu údajů a trhu stanovené v čl. 10 odst. 
1 uvedené směrnice.

2. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použijí se doby pro 
ochranu údajů a uvedení na trh uvedené 
v čl. 14 odst. 11 uvedeného nařízení, pokud 
prevalence dané choroby je menší než 
10/1000.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 38(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Mia De Vits

Pozměňovací návrh 231
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 2
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2. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s postupy stanovenými 
směrnicí 2001/83/ES, použijí se doby pro 
ochranu údajů a trhu stanovené v čl. 10 
odst. 1 uvedené směrnice.

2. Je-li udělena registrace pro pediatrické 
použití v souladu s články 5 až 15 nařízení 
(ES) č. 726/2004, použije se doba pro 
ochranu údajů a uvedení na trh o délce pěti 
plus dvou let.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 38(1) od téhož autora. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 232
ČLÁNEK 38, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. S ohledem na údaje o prevalenci 
choroby budou definovány metody a zdroje 
sběru dat v pokynech.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 38(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Mia De Vits

Pozměňovací návrh 233
ČLÁNEK 39, ODSTAVEC 3

3. Do osmnácti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise 
podrobný seznam všech pobídek 
poskytovaných Společenstvím a členskými 
státy za účelem podpory výzkumu, vývoje a 
dostupnosti léčivých přípravků pro 
pediatrické použití. Tento seznam je 
pravidelně aktualizován.

3. Do osmnácti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise 
podrobný seznam všech pobídek 
poskytovaných Společenstvím a členskými 
státy za účelem podpory výzkumu, vývoje a 
dostupnosti léčivých přípravků pro 
pediatrické použití. Tento seznam je 
pravidelně aktualizován.

Pro zavedení účinného systému pobídek je 
však nutné, aby Komise po uvedeném 
nadále zůstala kompetentním orgánem, 
který po stanoveném období 18 měsíců 
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posoudí účinky různých typů pobídek a 
v případě nutnosti ochranu odejme. 

Or. fr

Odůvodnění

Aby byl realizován cíl pobídkového systému, měla by si Komise uchovat  jistou míru 
kompetence při sledování a posuzování příjemců pobídkových výhod.  Aby se zabránilo 
zneužívání, Komise by měla mít pravomoc odejmout ochranu zneužívajíc farmaceutické 
společnosti a přesměrovat zdroje na nevýzkumné účely v oblasti pediatrických léků.  Bez 
účinného systému sledování a posuzování existuje riziko, že farmaceutické firmy budou mít 
zcela volnou ruku. 

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 234
ČLÁNEK 39 A (nový)

ČLÁNEK39 a 
1. Do šesti měsíců od  přijetí tohoto 
nařízení bude zaveden zvláštní evropský 
program pro výzkum léčivých přípravků 
pro děti na podporu studií týkajících se 
stávajících farmaceutických výrobků nebo 
stávajících účinných látek které 
nepokrývají patentová práva nebo 
dodatkové ochranné osvědčení.
2. Tento program Společenství se bude 
nazývat MICE (Lékařský výzkum pro 
evropské děti).
3. Podle Smlouvy o evropském společenství 
přijme Evropský parlament a Rada 
rozhodnutí o návrhu podle postupu pro 
společné rozhodování. 

4. Program bude řídit Agentura, která bude 
jednat z pověření Komise a bude 
zveřejňovat  konkrétní výzvy k předložení 
návrhů. Tyto výzvy k předložení návrhů 
budou pokud možno založeny na úrovni 
financování, které by pokrývalo náklady 
vynaložené na požadované studie, nebo 
alespoň jejich velkou část. 
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Or. de

Odůvodnění

Cíle návrhu nařízení – zvýšení bezpečnosti léků pro děti – nebude dosaženo návrhem 
samotným. Je důležité přijmout odpovídající program Společenství: MICE. Znění 
pozměňovacího návrhu potvrzuje přístup zpravodaje, jen jej zpřesňuje. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 235
ČLÁNEK 39 A (nový)

ČLÁNEK 39a 
Co nejdříve bude vytvořen program 
Společenství pro výzkum léků pro evropské 
děti (MICE), na podporu studií týkajících 
se stávajících farmaceutických výrobků
nebo stávajících účinných látek které 
nepokrývají patentová práva nebo 
dodatkové ochranné osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Jak se praví v návrhu Komise uvedeném v bodech odůvodnění, program Společenství pro 
financování studií v mimo-patentním sektoru má velký význam pro celosvětovou 
konkurenceschopnost evropského farmaceutického sektoru. Protože neexistuje právní základ 
pro zvláštní program Společenství týkající se MICE, je nejrychlejším a nejlepším způsobem 
realizace této myšlenky zahrnutí programu MICE do 7. rámcového programu pro výzkum a 
vývoj.  

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 236
ČLÁNEK 39 A (nový)

ČLÁNEK 39a
Komise podpoří zavedení výzkumného 
programu – Výzkum léků pro evropské děti 
(MICE) - na podporu studií týkajících se 
stávajících farmaceutických výrobků nebo 
stávajících účinných látek které 
nepokrývají patentová práva nebo 
dodatkové ochranné osvědčení.
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Or. en

Odůvodnění

To by pomohlo zajistit bezpečnost zdraví dětí, které se musejí podrobit léčení přípravky, které 
nejsou pokryty patentovou ochranou nebo dodatkových ochranným osvědčením. 

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 237
ČLÁNEK 40, ODSTAVEC 1

1. Příslušné údaje o klinických hodnoceních 
obsažených ve schválených plánech 
pediatrického výzkumu, včetně těch, která 
jsou prováděna ve třetích zemích, se 
zaznamenávají do evropské databáze 
vytvořené na základě článku 11 
směrnice 2001/20/ES.

1. Příslušné údaje o klinických hodnoceních 
obsažených ve schválených plánech 
pediatrického výzkumu, včetně těch, která 
jsou prováděna ve třetích zemích, se 
zaznamenávají do evropské databáze 
vytvořené na základě článku 11 
směrnice 2001/20/ES. Formou výjimky 
z tohoto ustanovení zajistí Agentura, aby 
část těchto informací byla zpřístupněna 
veřejnosti. 
Podrobnosti výsledků všech dokončených 
studií provedených v souladu se 
schváleným plánem pediatrického 
výzkumu, ať už předčasně ukončené nebo 
provedené do konce, stejně jako 
podrobnosti výsledků všech studií 
financovaných Společenstvím a členskými 
státy a realizovaných na podporu výzkumu 
a vývoje a dostupnosti léčivých přípravků 
pro pediatrické použití, včetně všech studií 
financovaných programem pro výzkum 
léků pro evropské děti, budou publikovány 
Agenturou, společně se všemi  relevantními 
závěry pro léčebné přípravky stejné 
terapeutické skupiny, které mají totéž 
pediatrické použití, kde to bude možné. 

Or. en

Odůvodnění

Nedávno se vyskytlo několik případů, kdy farmaceutické společnosti zadržely údaje 
z klinických pokusů, protože neprokázaly účinnost přípravku na testovanou skupinu, a naopak 
prokázaly zvýšené riziko nežádoucích účinků. Všechny tyto případy se týkaly klinických 
pokusů na dětech. Zdravotničtí profesionálové musejí mít přístup ke všem údajům z pokusů, 
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především na dětech, protože v oblasti používání léků pro děti stále ještě chybějí informace.  

Potřeba veřejné dostupnosti databází klinických pokusů je stále více zřejmá. Alespoň jeden 
členský stát (Španělsko) má národní legislativu vyžadující zveřejňování všech klinických 
pokusů prováděných v tomto členském státě a Anglie se rozhodla vytvořit zákon, který by měl 
stejný účinek. Spojené státy vydaly návrh zákona (Zákon o spravedlivém přístupu ke klinickým 
pokusům 2005), kterým se zakládá veřejná databáze výsledků všech klinických pokusů 
realizovaných ve Spojených státech.

Existuje požadavek, aby celá databáze klinických pokusů, založená směrnicí 2001/20/ES, byla 
zpřístupněna veřejnosti. Toho nelze dosáhnout prostřednictvím tohoto nařízení. Ale toto 
nařízení může a mělo by se zabývat veřejnou dostupností údajů z pediatrických klinických 
pokusů. 

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 238
ČLÁNEK 40, ODSTAVEC 2

2. Komise na základě návrhu agentury a po 
poradě se členskými státy a zúčastněnými 
stranami vypracuje pokyny týkající se 
povahy údajů podle odstavce 1, které je 
nutno zaznamenávat do evropské databáze 
vytvořené na základě článku 11 
směrnice 2001/20/ES.

2. Komise na základě návrhu agentury a po 
poradě se členskými státy a zúčastněnými 
stranami vypracuje pokyny týkající se 
povahy údajů podle odstavce 1, které je 
nutno zaznamenávat do evropské databáze 
vytvořené na základě článku 11 
směrnice 2001/20/ES, obsahu informací, 
které by měly být zpřístupněny veřejnosti 
uplatněním odstavce 1 a tohoto odstavce a 
o odpovědnosti a úkolech Agentury v této 
souvislosti.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění téhož autora k pozměňovacímu návrhu k článku 40, odstavec 1. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 239
ČLÁNEK 40, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Komise vypracuje směrnice pro případy, 
kdy by měly informace shromážděné podle 
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odstavců 1 a 2 být zpřístupněny 
Pediatrickému výboru nebo externím 
odborníkům (vědeckým asociacím a 
organizacím pacientů).

Or. en

Odůvodnění

Také vědecký svět a organizace pacientů by měli dostat užitečné informace. Směrnice Komise 
by měly tuto záležitost definovat s ohledem na práva duševního vlastnictví, jak jsou stanovena 
směrnicí 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 240
ČLÁNEK 41

ČLÁNEK 41 Vypouští se
Členské státy shromáždí dostupné údaje 
týkající se všech stávajících použití léčivých 
přípravků u pediatrické populace a do dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
poskytnou tyto údaje agentuře.
Pediatrický výbor vypracuje pokyny týkající 
se obsahu a formy údajů, které je nutno 
shromáždit.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 241
ČLÁNEK 41

ČLÁNEK 41 Vypouští se
Členské státy shromáždí dostupné údaje 
týkající se všech stávajících použití léčivých 
přípravků u pediatrické populace a do dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
poskytnou tyto údaje agentuře.
Pediatrický výbor vypracuje pokyny týkající 
se obsahu a formy údajů, které je nutno 
shromáždit.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 242
ČLÁNEK 41, ODSTAVEC 1

Členské státy shromáždí dostupné údaje 
týkající se všech stávajících použití léčivých 
přípravků u pediatrické populace a do dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
poskytnou tyto údaje agentuře.

Členské státy shromáždí dostupné údaje 
týkající se všech stávajících a nutných
použití léčivých přípravků u pediatrické 
populace a do jednoho roku od vstupu 
tohoto nařízení v platnost poskytnou tyto 
údaje agentuře.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem nařízení, jak je definován v článku 1, je podporovat vývoj léků zaměřených na 
„specifické léčebné potřeby dětské populace“. 

Pokud  má toto nařízení stanovený cíl splnit, bude nutno nejprve sestavit seznam těchto 
potřeb a určit priority. 

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 243
ČLÁNEK 41, ODSTAVEC 1

Členské státy shromáždí dostupné údaje 
týkající se všech stávajících použití léčivých 
přípravků u pediatrické populace a do dvou
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
poskytnou tyto údaje agentuře.

Členské státy shromáždí dostupné údaje 
týkající se všech stávajících použití léčivých 
přípravků u pediatrické populace a do 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení 
v platnost poskytnou tyto údaje agentuře.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 244
ČLÁNEK 42, ODSTAVCE 1 a 2
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ČLÁNEK 42 Vypouští se

1. Agentura údaje uvedené v článku 41 
posoudí, zejména s ohledem na stanovení 
priorit výzkumu.

2. Na základě posouzení podle odstavce 1 a 
dalších dostupných informací a po poradě 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vytvoří Pediatrický výbor seznam 
léčebných potřeb.
Agentura zveřejní uvedený seznam do tří let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
a pravidelně jej aktualizuje.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 245
ČLÁNEK 42, ODSTAVCE 1 A 2

1. Agentura údaje uvedené v článku 41 
posoudí, zejména s ohledem na stanovení 
priorit výzkumu.

Vypouští se 

2. Na základě posouzení podle odstavce 1 a 
dalších dostupných informací a po poradě 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vytvoří Pediatrický výbor seznam 
léčebných potřeb.
Agentura zveřejní uvedený seznam do tří let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
a pravidelně jej aktualizuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 246
ČLÁNEK 42, ODSTAVEC 1

1. Agentura údaje uvedené v článku 41 1. Agentura údaje uvedené v článku 41 
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posoudí, zejména s ohledem na stanovení 
priorit výzkumu.

posoudí, zejména s ohledem na stanovení 
priorit výzkumu, do dvou let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Agentuře by měl být určen jasný termín pro posouzení údajů, které obdrží od členských států. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 247
ČLÁNEK 42, ODSTAVEC 1

1. Agentura údaje uvedené v článku 41 
posoudí, zejména s ohledem na stanovení 
priorit výzkumu.

1. Agentura posoudí údaje uvedené v článku 
41, i´včetně údajů z pokusů provedených ve 
třetích zemích, zejména s ohledem na 
stanovení priorit výzkumu.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité, aby informace a údaje, které Agentura shromáždí z pokusů obsažených v plánech 
pediatrického výzkumu, zahrnovaly také informace a údaje z pokusů provedených ve třetích 
zemích. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 248
ČLÁNEK 42, ODSTAVEC 2, PODODSTAVEC 1

2. Na základě posouzení podle odstavce 1 a 
dalších dostupných informací a po poradě 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vytvoří Pediatrický výbor seznam 
léčebných potřeb.

2. Na základě posouzení podle odstavce 1 a 
dalších dostupných informací a po poradě 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vytvoří Pediatrický výbor seznam 
léčebných potřeb, včetně priorit výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Seznam potřeb nesmí být jen seznamem aktuálních použití léků v dětské populaci, měl by 
rovněž stanovovat priority. Tento seznam by měl být zveřejněn po dvou letech. 



AM\568363CS.doc 121/145 PE 357.553v02-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložila Evangelia Tzampazi

Pozměňovací návrh 249
ČLÁNEK 42, ODSTAVEC 2, PODODSTAVEC 1

2. Na základě posouzení podle odstavce 1 a 
dalších dostupných informací a po poradě 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vytvoří Pediatrický výbor seznam 
léčebných potřeb.

2. Na základě posouzení podle odstavce 1 a 
dalších dostupných informací a po poradě 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vytvoří Pediatrický výbor seznam 
léčebných potřeb s prioritami.

Or. el

Odůvodnění

Nestačí jen sestavit seznam, je také třeba stanovit prioritní léčebné potřeby. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 250
ČLÁNEK42, ODSTAVEC 2, SUBODSTAVEC 2

Agentura zveřejní uvedený seznam do tří let
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
a pravidelně jej aktualizuje.

Agentura zveřejní uvedený seznam do 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení 
v platnost a pravidelně jej aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný seznam léčebných potřeb by měl být sestaven Komisí, ve spolupráci s unijními a 
národními experty, ihned, ne až do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pak bude lépe 
využito odbornosti Pediatrického výboru při určování výzkumných priorit na základě tohoto 
seznamu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 251
ČLÁNEK 42, ODSTAVEC 2, PODODSTAVEC 2

Agentura zveřejní uvedený seznam do tří let
od vstupu tohoto nařízení v platnost 

Agentura zveřejní uvedený seznam do dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
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a pravidelně jej aktualizuje. a pravidelně jej aktualizuje.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 252
ČLÁNEK 42, ODSTAVEC 2, PODODSTAVEC 2

Agentura zveřejní uvedený seznam do tří let
od vstupu tohoto nařízení v platnost 
a pravidelně jej aktualizuje.

Agentura zveřejní uvedený seznam do dvou 
let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
a pravidelně jej aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

Seznam potřeb nesmí být jen seznamem aktuálních použití léků v dětské populaci, měl by 
rovněž stanovovat priority. Tento seznam by měl být zveřejněn po dvou letech. 

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 253
ČLÁNEK 43

ČLÁNEK43 Vypouští se

1. Agentura vybuduje s vědeckou podporou 
Pediatrického výboru evropskou síť ze 
stávajících vnitrostátních a evropských sítí, 
badatelů a středisek se zvláštními 
odbornými znalostmi v oblasti provádění 
studií u pediatrické populace.
2. Cílem uvedené evropské sítě je mimo jiné 
koordinace studií týkajících se léčivých 
přípravků pro pediatrické použití, 
vybudování nezbytných vědeckých 
a správních pravomocí na evropské úrovni 
a zamezení duplikace studií a zkoušek u 
dětí.
3. Do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost přijme správní rada 
agentury na základě návrhu výkonného 
ředitele a po poradě s Komisí, členskými 
státy a zúčastněnými stranami prováděcí 
strategii vytvoření a fungování uvedené 
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evropské sítě. Tato síť musí být, tam kde je 
to vhodné, v souladu s úsilím o posílení 
základů Evropského výzkumného prostoru 
v kontextu rámcových programů 
Společenství pro výzkum, technologický 
rozvoj a demonstrace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 254
ČLÁNEK 43, ODSTAVEC 2

2. Cílem uvedené evropské sítě je mimo jiné 
koordinace studií týkajících se léčivých 
přípravků pro pediatrické použití, 
vybudování nezbytných vědeckých 
a správních pravomocí na evropské úrovni a 
zamezení duplikace studií a zkoušek u dětí.

2. Cílem uvedené evropské sítě je mimo jiné 
koordinace studií týkajících se léčivých 
přípravků pro pediatrické použití, 
vybudování nezbytných vědeckých 
a správních pravomocí na evropské úrovni a 
zamezení duplikace studií a zkoušek u dětí. 
Evropská síť se bude neustále snažit zajistit 
optimalizaci využívání dostupných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 255
ČLÁNEK 43, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Síť také zajistí optimalizaci zdrojů 
s ohledem na proveditelnost studií 
s optimálními náklady (na lidské zdroje a 
financování) a vhodnost protokolů se 
zřetelem na poskytování co nejjasnějších 
odpovědí na klinické otázky jak nejrychleji 
je možné.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 256
ČLÁNEK 43, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Evropská síť také bude mít za cíl  
zajistit optimalizaci využití dostupných 
zdrojů, především ověřováním 
proveditelnosti navrhovaných studií a jejich 
efektivnosti s ohledem na lidské zdroje a 
finanční náklady, a zajištěním, že protokoly 
ze studií budou schopny zajistit jasné 
odpovědi na důležité klinické otázky v co 
nejkratší možné době. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 257
ČLÁNEK 44, ODSTAVEC 2

2. Pediatrický výbor při posuzování žádostí 
o plány pediatrického výzkumu, prominutí a 
odklady a příslušné orgány při posuzování 
žádostí předložených podle článků 8, 9 nebo 
31 přihlédnou ke všem stávajícím 
pediatrickým studiím podle odstavce 1.

2. Pediatrický výbor při posuzování žádostí 
o prominutí a odklady a příslušné orgány při 
posuzování žádostí předložených podle 
článků 8, 9 nebo 31 přihlédnou ke všem 
stávajícím pediatrickým studiím podle 
odstavce 1, a všem pediatrickým studiím 
zahájeným před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, které budou také mít nárok na 
zařazení do plánu pediatrického výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nesmí být překážkou realizace pediatrických studií v krátkodobém horizontu. Tento 
pozměňovací návrh by vysvětloval, že pediatrický výzkum zahájený ve třetí zemi před vstupem 
tohoto nařízení v platnost a nepředložený k posouzení bude považován za součást 
schváleného plánu pediatrického výzkumu, jakmile bude toto nařízení přijato. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 258
ČLÁNEK 47

Příspěvek Společenství podle článku 67 
nařízení (ES) č. 726/2004 pokrývá veškeré
aspekty činnosti Pediatrického výboru, 
včetně vědecké podpory poskytované 
odborníky, a činnosti agentury, včetně 
posuzování plánů pediatrického výzkumu, 
vědeckého poradenství a veškerých 
prominutí poplatků podle tohoto nařízení, a 
podporuje činnosti agentury podle článků 40 
a 43 tohoto nařízení.

Příspěvek Společenství podle článku 67 
nařízení (ES) č. 726/2004 pokrývá tyto
aspekty činnosti Pediatrického výboru, 
včetně vědecké podpory poskytované 
odborníky, a činnosti agentury, včetně 
posuzování plánů pediatrického výzkumu, 
vědeckého poradenství a veškerých 
prominutí poplatků podle tohoto nařízení, a 
podporuje činnosti agentury podle článků 40 
a 43 tohoto nařízení.

Navíc bude vytvořen zvláštní program 
pediatrických studií realizovaných ze zdrojů 
zdravotnické politiky pro výzkum léků, 
které nejsou pokryty patentovými právy. 

Or. de

Odůvodnění

Především v oblasti léčivých přípravků pro děti jsou finanční pobídky a podpora výzkumu 
nepatentovaných léků významné. Proto nestačí jen zahájit iniciativu podle sedmého 
rámcového výzkumného programu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 259
ČLÁNEK 47 A (nový)

ČLÁNEK 47a
Příspěvek Komise bude také podporovat 
studie prováděné v kontextu programu 
MICE, ve kterém bude významnou roli hrát 
akademický výzkum.

Or. en

Odůvodnění

Bez ohledu na dostupnou odbornost se ukazuje jako stále obtížnější určovat zdroje nutné pro 
realizaci mezinárodních studií ve spolupráci více institucí, které jsou potřeba pro 
vyhodnocování nových léčebných postupů. Věříme, že musí být přijat daleko hlubší přístup 
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k lékům, které nejsou licencované nebo patentované. Věříme, že komplexní plán zdokonalení 
pediatrického výzkumu v Evropě musí jít dále než jen k financování koordinační úlohy 
Agentury, a že ponechání těchto aspektů zcela na neurčené budoucí legislativě je nepřípustné. 
Máme obavy, že stávající návrh by především stimuloval pediatrický vývoj nových anebo
patentem chráněných léků a měl by jen nepatrný vliv na stav léků, které nejsou licencované a 
již pro ně neplatí patentová ani doplňková ochrana. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 260
ČLÁNEK 49, ODSTAVEC 2

2. Ve lhůtě šesti let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise obecnou 
zprávu o zkušenostech získaných na základě 
jeho používání, včetně zejména podrobného 
seznamu všech léčivých přípravků
registrovaných pro pediatrické použití od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Ve lhůtě osmi let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise obecnou 
zprávu o zkušenostech získaných na základě 
používání ustanovení tohoto nařízení 
v jejich úplnosti, včetně zejména 
podrobného seznamu všech léčivých 
přípravků registrovaných pro pediatrické 
použití od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba poskytnout dostatečné období pro relevantní vyhodnocení uplatňování tohoto 
nařízení, aby bylo možno změřit jeho dopad a navrhnout potřebné změny. 

Pozměňovací návrh, který předložil Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 261
ČLÁNEK 49, ODSTAVEC 2

2. Ve lhůtě šesti let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise obecnou 
zprávu o zkušenostech získaných na základě 
jeho používání, včetně zejména podrobného 
seznamu všech léčivých přípravků 
registrovaných pro pediatrické použití od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Ve lhůtě šesti let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise obecnou 
zprávu o zkušenostech získaných na základě 
jeho používání, včetně zejména podrobného 
seznamu všech léčivých přípravků 
registrovaných pro pediatrické použití od 
vstupu tohoto nařízení v platnost. Především 
musí Komise provést analýzu pobídkových 
a ochranných opatření uvedených 
v článcích 36 a 37, společně s finančním 
posouzením nákladů na výzkum a 
prospěchu z uvažovaných pobídek. Pokud 
tato analýza zjistí disproporci mezi 
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mechanismem a výsledky, kterých  má být 
nebo bylo dosaženo, pak bude navržen 
pozměňovací návrh k těmto článkům podle 
postupu uvedeného v článku 50.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité zahrnout ustanovení o revizi pro účely posouzení účinnosti a spravedlivosti 
udělovaných pobídek zavedených podle hlavy V. Šestileté období navrhované Komisí se zdá 
dostatečné pro posouzení uplatňování tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 262
ČLÁNEK 49, ODSTAVEC 2 A (nový)

2a. Do pěti let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě týkající se 
zkušeností získaných při uplatňování 
článků 36 až 38, včetně analýzy fungování 
ochrany a pobídek, s ohledem na návrhy 
pozměňovacích návrhů, které se ukáží jako 
potřebné ve světle ekonomického dopadu 
uplatnění těchto článků. Navíc by tato 
zpráva měla obsahovat analýzu 
odhadovaného prospěchu pro lidské zdraví, 
který bude důsledkem uplatnění tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

V tomto pozměňovacím návrhu se navrhuje revize po pěti letech zaměřená na fungování 
článků 36-8. Je to považováno za nutné z pohledu existujících obav týkajících se 
spravedlivosti finančních pobídek nabízených nařízením a zátěže, kterou tyto pobídky budou 
představovat pro rozpočty členských států na zdravotnictví. Z širokého rozsahu posuzování 
ekonomického dopadu, které bylo zatím provedeno, je také jasné, že je velmi obtížné předvídat 
přesně náklady a dosažený prospěch. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 263
ČLÁNEK 52, BOD (-1) (nový)

ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2a (nový) (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

-1. K článku 7 se přidává tento odstavec 2a:
"2a. Jakýkoliv přípravek chráněný platným 
základním patentem nebo dodatkovým 
ochranným osvědčením uděleným podle 
tohoto nařízení pro území členského státu, 
pro který bylo vydáno prohlášení o shodě se 
schváleným realizovaným plánem 
pediatrického výzkumu podle článku 29(3) 
nařízení (ES) č. .../...(Pediatrické nařízení), 
bude mít nárok na osvědčení o 
pediatrickém prodloužení."

Or. en

Odůvodnění

Výše uvedené pozměňovací návrhy k článku 52 jsou technické povahy a slouží jako realizační 
ustanovení k článku 36, který stanoví pravidla udělování zvláštního práva, osvědčení o 
pediatrickém prodloužení a prodloužení regulatorní ochrany dat, ve znění pozměňovacích
návrhů. 

Je pozměněno zpoždění žádosti o pediatrické prodloužení podle článku 52(1), aby bylo 
umožněno žádat nejpozději šest měsíců před vypršením platnosti základních patentových práv 
nebo dodatkového ochranného osvědčení (místo daleko více omezujícího zpoždění o délce 24 
měsíců).

S ohledem na změny článků 36 a 52(2), protože pobídka je udělována kvůli souladu s plánem 
pediatrického výzkumu, má pouze držitel povolení k uvedení přípravku na trh (tedy osoba, 
která provedla klinické studie na dětské populaci) právo těšit se výhodám prodloužení IP a 
regulatorní ochrany dat, která platí pro příslušný léčebný přípravek. Může se stát, že držitel 
povolení k uvedení na trh a držitel patentových a SPC práv není tatáž osoba. V takových 
případech bude muset držitel patentových nebo SPC práv doložit, že držitel povolení 
k uvedení na trh souhlasí se žádostí o osvědčení o pediatrickém prodloužení. 

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 264
ČLÁNEK 52, BOD (1)

ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Žádost o prodloužení doby platnosti 3. Žádost o osvědčení o pediatrickém
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osvědčení již uděleného podle čl. 13 odst. 
3 tohoto nařízení a článku 36 nařízení (ES) 
č. […/…Evropského parlamentu a 
Rady(pediatrické nařízení)*] se předkládá 
nejpozději do dvou let před uplynutím doby 
platnosti osvědčení.

prodloužení podle odstavce 2a tohoto 
článku a článku 36 nařízení (ES) č. 
[…/…Evropského parlamentu a Rady 
(pediatrické nařízení)*] se předkládá 
nejpozději do šesti měsíců před uplynutém 
doby platnosti osvědčení o základní 
patentové nebo dodatkové ochraně.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 265
ČLÁNEK 52, BOD (1)

ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Žádost o prodloužení doby platnosti 
osvědčení již uděleného podle čl. 13 odst. 
3 tohoto nařízení a článku 36 nařízení (ES) 
č. […/…Evropského parlamentu a 
Rady(pediatrické nařízení)*] se předkládá 
nejpozději do dvou let před uplynutím doby 
platnosti osvědčení.

3. Žádost o prodloužení doby platnosti 
osvědčení již uděleného podle čl. 13 odst. 
3 tohoto nařízení a článku 36 nařízení (ES) 
č. […/…Evropského parlamentu a 
Rady(pediatrické nařízení)*] se předkládá 
nejpozději do šesti měsíců před uplynutím 
doby platnosti osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dvouletý termín předložení žádosti se zdá příliš omezující.

Pozměňovací návrh, který předložil Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 266
ČLÁNEK 52, BOD (1)

ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

“3. Žádost o prodloužení doby platnosti “3. Žádost o prodloužení doby platnosti 



PE 357.553v02-00 130/145 AM\568363CS.doc
Externí překlad

CS

osvědčení již uděleného podle čl. 13 odst. 
3 tohoto nařízení a článku 36 nařízení (ES) 
č. […/…Evropského parlamentu a 
Rady(pediatrické nařízení)*] se předkládá 
nejpozději do dvou let před uplynutím doby 
platnosti osvědčení.

osvědčení již uděleného podle čl. 13 odst. 
3 tohoto nařízení a článku 36 nařízení (ES) 
č. […/…Evropského parlamentu a 
Rady(pediatrické nařízení)*] se předkládá 
nejpozději do šesti měsíců před uplynutím 
doby platnosti osvědčení.

Or. fr

Odůvodnění

Časový limit pro prodloužení dodatkového ochranného osvědčení (SPC) podle článku 52 (1) 
by měl být zkrácen ze dvou let na šest měsíců před vypršením platnosti původního osvědčení. 
Existuje mnoho případů, kdy pediatrické klinické pokusy nelze provést dříve než v pozdější 
fázi životního cyklu přípravku. 

Ve většině případů provedení pediatrických studií bez jasných a přesných informací o 
účinnosti a bezpečnosti přípravku pro dospělé (nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce 
s jinými léky)  není eticky ospravedlnitelné a nezaručuje bezpečnost dětí, které by byly 
dobrovolně zařazeny do studií. 

Proto se jeví žádoucí snížit období pro žádost o prodloužení SPC ze dvou let na šest měsíců, 
aby byla vytvořena pobídka pro žadatele k pokračování ve studiích a současně bylo 
maximálně prodlouženo období výzkumu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 267
ČLÁNEK 52, BOD (1)

ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 3 Nařízení  (EHS) č. 1768/92)

«3. Žádost o prodloužení doby platnosti 
osvědčení již uděleného podle čl. 13 odst. 
3 tohoto nařízení a článku 36 nařízení (ES) 
č. […/…Evropského parlamentu a 
Rady(pediatrické nařízení)*] se předkládá 
nejpozději do dvou let před uplynutím doby 
platnosti osvědčení.

«3. Žádost o prodloužení doby platnosti 
osvědčení již uděleného podle čl. 13 odst. 
3 tohoto nařízení a článku 36 nařízení (ES) 
č. […/…Evropského parlamentu a 
Rady(pediatrické nařízení)*] se předkládá 
nejpozději do jednoho roku před uplynutím 
doby platnosti osvědčení.

Or. el

Odůvodnění

Je důležité podporovat schvalování nových  léčivých přípravků, a proto ustanovení o 
předkládání žádostí o prodloužení doby platnosti osvědčení by nemělo být restriktivní. Jeden 
rok před vypršením platnosti osvědčení se zdá dostatečným obdobím pro předložení žádosti o 
prodloužení v porovnání se dvěma lety, které navrhuje Komise a které představují příliš 
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dlouhé období. 

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 268
ČLÁNEK 52, BOD (2) (A)

ČLÁNEK 8, ODSTAVEC 1, BOD (d) (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

(a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno 
d), které zní:
"(d) obsahuje-li žádost o osvědčení 
požadavek na prodlouženou dobu platnosti 
podle čl. 13 odst. 3 tohoto nařízení a článku 
36 nařízení (ES) č. […/… (pediatrické 
nařízení)]: 
(i) kopii prohlášení, kterým se dokládá 
shoda s dokončeným schváleným plánem 
pediatrického výzkumu podle čl. 36 odst. 
3 nařízení (ES) č. […/…(pediatrické 
nařízení)];
(ii) v případě potřeby kromě kopie 
rozhodnutí o registraci podle písmena b) 
kopie rozhodnutí o registraci ve všech 
ostatních členských státech podle čl. 36 
odst. 4 nařízení (ES) č. […/… (pediatrické 
nařízení)].“

Vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 269
ČLÁNEK 52, BOD (2) (B)

ČLÁNEK 8, ODSTAVEC 1a (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

1a. Žádost o prodloužení doby platnosti již 
uděleného osvědčení musí obsahovat:

1a. Kromě požadavků stanovených 
v odstavci 1(a), body (i) až (iii), žádost o 
osvědčení o pediatrickém prodloužení musí 
obsahovat:
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(a) kopii již uděleného osvědčení; (a) kde je to možné, kopii již uděleného 
dodatkového ochranného osvědčení;

(b) kopii prohlášení, kterým se dokládá 
shoda s dokončeným schváleným plánem 
pediatrického výzkumu podle čl. 36 odst. 
3 nařízení (ES) č. […/…(pediatrické 
nařízení)];

(b) kopii prohlášení, kterým se dokládá 
shoda s dokončeným schváleným plánem 
pediatrického výzkumu podle čl. 36 odst. 
3 nařízení (ES) č. […/…(pediatrické 
nařízení)];

(c) kopie rozhodnutí o registraci ve všech 
členských státech

(c) kde je držitel základního patentu nebo 
dodatkového ochranného osvědčení jiná 
osoba než držitel povolení k uvedení na trh, 
včetně prohlášení o shodě podle bodu (b) 
výše, prohlášení, kterým držitel řečeného 
povolení k uvedení na trh souhlasí 
s podáním žádosti o pediatrické 
prodloužení.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 270
ČLÁNEK 52, BOD (2) (C)

ČLÁNEK 8, ODSTAVEC 2 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

2. Členské státy mohou stanovit, že 
předložení žádosti o osvědčení a předložení 
žádosti o prodloužení doby platnosti
osvědčení podléhá poplatkové povinnosti.”

2. Členské státy mohou stanovit, že 
předložení žádosti o osvědčení o 
pediatrickém prodloužení podléhá 
poplatkové povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 271
ČLÁNEK 52, BOD (3) (A)

ČLÁNEK 9, ODSTAVEC 1, nový PODODSTAVEC (Nařízení (EHS) č. 1768/92)
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Žádost o prodloužení doby platnosti již 
uděleného osvědčení se podává 
u příslušného úřadu pro průmyslové 
vlastnictví členského státu, který udělil 
osvědčení

Žádost o osvědčení o pediatrickém 
prodloužení se podává u příslušného úřadu 
pro průmyslové vlastnictví členského státu, 
který udělil dodatkové ochranné osvědčení
podle tohoto nařízení nebo základního 
patentu, nebo jehož jménem bylo uděleno.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 272
ČLÁNEK 52, BOD (3) (B)

ČLÁNEK 9, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

(b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní:
“3. Na oznámení o žádosti o prodloužení 
doby platnosti již uděleného osvědčení se 
použije odstavec 2. Toto oznámení musí 
navíc obsahovat požadavek 
na prodlouženou dobu platnosti osvědčení 
podle článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)].“

Vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 273
ČLÁNEK 52, BOD (4)

ČLÁNEK 11, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Na oznámení o schválení nebo zamítnutí 
prodloužení doby platnosti již uděleného
osvědčení se použijí odstavce 1 a 2

3. Na oznámení o schválení nebo zamítnutí 
osvědčení o pediatrickém prodloužení se 
použijí odstavce 1 a 2.
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 274
ČLÁNEK 52, BOD (5) A (nový)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

Pokud není v tomto nařízení uvedeno jinak, 
články 1, 4 až 6, 9(2), 10, 11, 14 až 18 
nařízení (EHS) č. 1768/92 se vztahují 
mutatis mutandis na uplatnění tohoto 
článku. {Především rozsah ochrany udělené 
osvědčením o pediatrickém prodloužení 
bude takový, jak je stanoveno v článku 5 
nařízení (EHS) č. 1768/92}

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 275
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o dvanáct  měsíců v případě 
použití článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

Or. en

Odůvodnění

Kde výše uvedené pozměňovací návrhy hovoří o délce prodloužení, prodlužuje se tato délka 
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na 12 měsíců. 

Pozměňovací návrh, který předložila Genowefa Grabowska

Pozměňovací návrh 276
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízní  (EHS) č. 1768/92)

“3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.“

“3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o tři nebo šest měsíců v případě 
použití článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.“

Or. pl

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 277
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o tři nebo šest měsíců v případě 
použití článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36, odstavec 1, od téhož autora.
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 278
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o tři nebo šest měsíců v případě 
použití článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan

Pozměňovací návrh 279
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92) 

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o tři nebo šest měsíců v případě 
použití článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36( 1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Edite Estrela

Pozměňovací návrh 280
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení  (EHS) č. 1768/92) 

"3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 

"3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o tři nebo šest měsíců v případě 
použití článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
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článku prodloužena pouze jednou.“ článku prodloužena pouze jednou.“

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 281
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o tři nebo šest měsíců v případě 
použití článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Peter Liese

Pozměňovací návrh 282
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o čtyři nebo osm v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jules Maaten

Pozměňovací návrh 283
ČLÁNEK 52, BOD (5) 

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o čtyři nebo osm v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 tohoto 
článku prodloužena pouze jednou.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 36(1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 284
ČLÁNEK 52, BOD (5)

ČLÁNEK 13, ODSTAVEC 3 (Nařízení (EHS) č. 1768/92)

3. Doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se 
prodlouží o šest měsíců v případě použití 
článku 36 nařízení (ES) č. […/… 
(pediatrické nařízení)]. V takovém případě 
může být doba stanovená v odstavci 1 
tohoto článku prodloužena pouze jednou.

3. Osvědčení  o pediatrickém prodloužení 
nabude účinnosti na konci zákonného 
období základního patentu nebo, kde se 
bude vztahovat, dodatkového ochranného 
osvědčení uděleného podle tohoto nařízení 
na období šesti měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 52 (-1) od téhož autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 285
ČLÁNEK 55

Požadavek stanovený v čl. 8 odst. 1 se 
nevztahuje na platné žádosti, které v 
okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost 

1. Požadavek stanovený v čl. 8 odst. 1 se 
nevztahuje na platné žádosti, které v 
okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost 
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nejsou vyřízeny. nejsou vyřízeny.

2. Pediatrické studie zahájené před vstupem 
tohoto nařízení v platnost, které nebyly 
použity pro žádné jiné posouzení, budou 
mít nárok na zařazení do plánu 
pediatrického výzkumu.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení nesmí zpomalit vývoj nových léků. Pediatrické studie zahájené před vstupem tohoto 
nařízení v platnost a nepoužité pro posouzení v jiném kontextu budou považovány za součást 
platného plánu pediatrického výzkumu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 286
ČLÁNEK 56, ODSTAVEC 1

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Žádosti podle článků 8 a 9, které obsahují 
zjištění z kombinovaných studií podle 
schváleného plánu pediatrického výzkumu, 
předložené Agentuře před vstupem tohoto 
nařízení v platnost, budou považovány za 
žádosti podle tohoto nařízení a výsledné 
rozhodnutí bude uplatněno od data 
vstoupení směrnice v platnost. 

Or. el

Odůvodnění

Pokud byly kombinované studie podle schválených plánů pediatrického výzkumu již 
provedeny a předloženy Agentuře před vstupem tohoto nařízení v platnost, je třeba stanovit 
přechodná opatření, aby nebyly společnosti odrazovány od dalšího pediatrického výzkumu a 
zabránilo se nežádoucímu přístupu k pacientům, kteří se již účastnili klinických pokusů 
prováděných za účelem schválení léčivého přípravku.   
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Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 287
ČLÁNEK 56, ODSTAVEC 1

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

1. Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Žádosti podle článků 8 a 9, které obsahují 
výsledky všech studií podle schváleného 
plánu pediatrického výzkumu, předložené 
Agentuře po 1. říjnu 2005 a před vstupem 
tohoto nařízení v platnost, budou 
považovány za žádosti podle tohoto nařízení 
a výsledné rozhodnutí bude uplatněno od 
data vstoupení tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Podle stávajícího návrhu by stávající pediatrické studie provedené a předložené příslušnému 
zdravotnickému orgánu před vstupem tohoto nařízení v platnost nemohly těžit ani 
z prodloužení, ani z pobídek. To by vedlo k dočasnému zpoždění dalšího pediatrického 
výzkumu prováděného v Evropě. Je proto potřeba přechodné období. Nedostatek takových 
přechodných opatření by mohl působit jako překážka rozvoje projektů v Evropě realizovaných 
společnostmi, které již pracují  v této oblasti a investují do pediatrických studií, aniž by byly 
právně zavázány tak činit. Zavedením přechodního režimu by se tento problém vyřešil. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 288
ČLÁNEK 56, ODSTAVEC 2

2. Článek 8 se použije ode dne … [18 
měsíců po vstupu v platnost].
Článek 9 se použije ode dne … [24 měsíců 
po vstupu v platnost]. 
Články 31 a 32 se použijí ode dne … [6 
měsíců po vstupu v platnost].

Vypouští se

Or. el
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Odůvodnění

Pokud byly kombinované studie podle schválených plánů pediatrického výzkumu již 
provedeny a předloženy Agentuře před vstupem tohoto nařízení v platnost, je třeba stanovit 
přechodná opatření, aby nebyly společnosti odrazovány od dalšího pediatrického výzkumu a 
zabránilo se nežádoucímu přístupu k pacientům, kteří se již účastnili klinických pokusů 
prováděných za účelem schválení léčivého přípravku.   

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 289
ČLÁNEK 56, ODSTAVEC 2

2. Článek 8 se použije ode dne … [18
měsíců po vstupu v platnost].
Článek 9 se použije ode dne … [24 měsíců 
po vstupu v platnost]. 
Články 31 a 32 se použijí ode dne … [6 
měsíců po vstupu v platnost].

2. Článek 8 se použije ode dne … [12
měsíců po vstupu v platnost].
Článek 9 se použije ode dne … [18 měsíců 
po vstupu v platnost]. 
Články 31 a 32 se použijí ode dne … [6 
měsíců po vstupu v platnost].

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné urychlit uplatnění článků 8 a 9. Pokud Komise zahájí nezbytné přípravné práce 
podle článku 11 brzy po vstupu tohoto nařízení v platnost, termíny mohou být kratší. 


