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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Evangelia Tzampazi módosítása

27. módosítás
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) Azok a problémák, amelyeket a 
gyermekek számára megfelelően adaptált 
gyógyszerek hiánya eredményez, magukban 
foglalják a nem megfelelő adagolási 
információt, ami megnöveli a nem-kívánatos 
reakciók kockázatát, beleértve az 
elhalálozást, a hatástalan kezelést a túl 
alacsony adagolás miatt, azt, hogy a 
gyerekek nem juthatnak hozzá a terápiás 
vívmányokhoz, valamint azt, hogy 
idejétmúlt készítményeket használnak a 
gyermekek kezelésére, amelyek esetleg 
gyenge minőségűek.

(3) Azok a problémák, amelyeket a 
gyermekek számára megfelelően adaptált 
gyógyszerek hiánya eredményez, magukban 
foglalják a nem megfelelő adagolási 
információt, ami megnöveli a nem-kívánatos 
reakciók kockázatát, beleértve az 
elhalálozást, a hatástalan kezelést a túl 
alacsony adagolás miatt, azt, hogy a 
gyerekek nem juthatnak hozzá a terápiás 
vívmányokhoz, az összetételt  és az 
alkalmazási módot, valamint azt, hogy 
idejétmúlt készítményeket használnak a 
gyermekek kezelésére, amelyek esetleg 
gyenge minőségűek.

Er. el
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Indokolás

A készítmény típusa és alkalmazási módja fontos a gyermekgyógyászati felhasználásban.

Marios Matsakis módosítása

28. módosítás
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
fokozza a gyermekeknél történő 
felhasználásra szánt gyógyszereknek a 
fejlesztését, biztosítsa, hogy a gyermekek 
kezelésére használt vényköteles gyógyszerek 
magas színvonalú kutatás tárgyát képezzék, 
és megfelelő engedélyeztetésen essenek át, 
valamint javuljon a rendelkezésre álló 
információ a gyógyszereknek a 
gyermekpopulációk körében való 
felhasználásáról. Ezeket a célkitűzéseket 
anélkül kellene elérni, hogy gyermekeket 
felesleges klinikai kipróbálásoknak tegyenek 
ki, és anélkül, hogy késlekedne a 
gyógyszerkészítmények engedélyeztetése a 
többi populáció számára.

(4) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
lehetővé tegye a gyermekeknél történő 
felhasználásra szánt gyógyszereknek a 
fejlesztését és a hozzáférhetőségét, 
biztosítsa, hogy a gyermekek kezelésére 
használt vényköteles gyógyszerek, ahol 
indokolt, magas színvonalú kutatás tárgyát 
képezzék, és megfelelő engedélyeztetésen 
essenek át, valamint javuljon a rendelkezésre 
álló információ a gyógyszereknek a 
gyermekpopulációk körében való 
felhasználásáról. Ezeket a célkitűzéseket 
anélkül kellene elérni, hogy gyermekeket 
felesleges klinikai kipróbálásoknak tegyenek 
ki, és anélkül, hogy késlekedne a 
gyógyszerkészítmények engedélyeztetése a 
más korosztályba tartozó populációk 
számára.

Er. en

Anne Ferreira módosítása

29. módosítás
(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(4a) A gyermekek terápiás szükségleteinek 
leltárát el kell fogadnia a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak a 
Bizottsággal, a tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott konzultációt követően, és 
azt rendszeresen fel kell frissítenie. A 
leltárnak tartalmaznia kell a gyermekeknél 
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jelenleg használt gyógyszereket, ki kell 
emelnie a gyermekek terápiás szükségleteit 
és a kutatás-fejlesztés prioritásait. Ezáltal a 
vállalatoknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy könnyen feltárják az üzleti fejlesztési 
lehetőségeket; a Gyermekgyógyászati 
Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy jobban el tudja bírálni a gyógyszerek 
és a vizsgálatok iránti igényeket a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
tervezetei, a mentességek és a halasztások 
értékelésekor; és az egészségügyi 
szakembereknek és a betegeknek 
rendelkezniük kell egy információforrással, 
amely támogatja a döntéseiket a 
gyógyszerek kiválasztása vonatkozásában.

Er. fr

Indokolás

Ez a módosítás megismételi a (29) preambulumbekezdés szövegét. Tekintettel a bennefoglalt 
rendelkezések jelentőségére, ennek a preambulumbekezdésnek kell lennie a jogalkotási javaslat 
első preambulumbekezdései egyikének.

Ez a módosítás összhangban áll a 2a. fejezetre és a 2a-2d. cikkre vonatkozó módosításokkal.

Marios Matsakis módosítása

30. módosítás
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Miközben figyelembe kell venni azt a 
tényt, hogy a gyógyszerkészítményekkel 
kapcsolatos rendeleteknek alapvetően a 
közegészség megőrzését kell céloznia, ezt a 
célt olyan eszközökkel kell elérni, amelyek 
nem akadályozzák a gyógyszerkészítmények 
szabad mozgását a Közösségen belül. A 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
nemzeti törvényi, rendeleti és igazgatási 
rendelkezések hajlamosak a Közösségen 
belüli kereskedelmet korlátozni, és ezért 
közvetlenül hatnak a belső piac működésére. 
Bármely, a gyógyszerkészítmények 
gyermekgyógyászati felhasználásának 

(5) Miközben figyelembe kell venni azt a 
tényt, hogy a gyógyszerkészítményekkel 
kapcsolatos rendeleteknek alapvetően a 
közegészség megőrzését kell céloznia, ezt a 
célt olyan eszközökkel kell elérni, amelyek 
nem akadályozzák a biztonságos
gyógyszerkészítmények szabad mozgását a 
Közösségen belül. A 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
nemzeti törvényi, rendeleti és igazgatási 
rendelkezések hajlamosak a Közösségen 
belüli kereskedelmet korlátozni, és ezért 
közvetlenül hatnak a belső piac működésére. 
Bármely, a gyógyszerkészítmények 
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fejlesztését és engedélyeztetését segítő akció 
ezért akkor jogos, ha ezeknek az 
akadályoknak a megelőzésére és elhárítására 
törekszik. A Szerződés 95. cikke ezért a 
megfelelő jogalapot jelenti.

gyermekgyógyászati felhasználásának 
fejlesztését és engedélyeztetését segítő akció 
ezért akkor jogos, ha ezeknek az 
akadályoknak a megelőzésére és elhárítására 
törekszik. A Szerződés 95. cikke ezért a 
megfelelő jogalapot jelenti.

Er. en

Miroslav Mikolášik módosítása

31. módosítás
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Szükségesnek bizonyult egy olyan 
rendszer kialakítása ezeknek a 
célkitűzéseknek az elérésére, amely mind 
kötelezettségeket, mind jutalmakat és 
ösztönzőket tartalmaz. A kötelezettségek, 
illetve a juttatások és ösztönzők pontos 
jellegének figyelembe kell vennie az érintett 
konkrét gyógyszerkészítmények minősítését. 
A szabályozásnak a gyermekek számára 
szükséges valamennyi gyógyszerre 
vonatkoznia kell, és ezért alkalmazási 
körének magában kell foglalnia a fejlesztés 
alatt álló és még engedélyezésre váró, az 
engedélyezett, még szellemi jogi védelem 
alatt álló, illetve az engedélyezett, de 
szellemi jogi védelem alatt már nem álló 
termékeket.

(6) Szükségesnek bizonyult egy olyan 
rendszer kialakítása ezeknek a 
célkitűzéseknek az elérésére, amely mind 
kötelezettségeket, mind jutalmakat és 
ösztönzőket tartalmaz. A kötelezettségek, 
illetve a juttatások és ösztönzők pontos 
jellegének figyelembe kell vennie az érintett 
konkrét gyógyszerkészítmények minősítését 
és a gyógyszerkészítmények védelme 
különféle párhuzamos formáinak sajátos 
jellegét. A szabályozásnak a gyermekek 
számára szükséges valamennyi gyógyszerre 
vonatkoznia kell, és ezért alkalmazási 
körének magában kell foglalnia a fejlesztés 
alatt álló és még engedélyezésre váró, az 
engedélyezett, még szellemi jogi védelem 
alatt álló, illetve az engedélyezett, de 
szellemi jogi védelem alatt már nem álló 
termékeket.

Er. en

Indokolás

A gyógyszerkészítmények rendelkeznek szabadalommal és SPC-vel, és szabályozó 
adatvédelemmel. A szabadalom/SPC és a szabályozó adatvédelem nem adódhatnak össze, hanem 
éppen ellenkezőleg, párhuzamosak egymással. Legtöbb esetben, de nem minden esetben, az SPC 
jog a szabályozó adatvédelem után fog lejárni.  Vannak azonban olyan esetek is, amikor nincs 
SPC jog csak szabadalom, vagy amikor a szabályozó adatvédelem jár le utoljára.  A teljes 
hatékonyság céljából a javasolt gyermekgyógyászati ösztönzőnek az összes jelenlegi szellemi 
tulajdoni védelem meghosszabbítását tartalmaznia kell egy adott termék vonatkozásában a fenti 
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esetek kezelése érdekében. Ezért egy speciális jog, a gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítvány kerül létrehozásra, amely ugyanazon az alapon működik, mint a „hagyományos” 
SPC jogok.  Azon termékek esetében, amelyeket nem véd szabadalom vagy SPC, az egyedüli 
ösztönzést a szabályozó adatvédelem meghosszabbításának formája fogja jelenteni. A jelenlegi 
összes védelmi forma együttes meghosszabbítása nem nyújt dupla védelmet, csak párhuzamos 
védelmet, és szükséges ahhoz, hogy a gyermekgyógyászati szabályozás teljesen hatékony legyen: 
máskülönben túl sok termék kerülne kirekesztésre a gyermekgyógyászati ösztönző előnyeiből.

Holger Krahmer módosítása

32. módosítás
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Szükségesnek bizonyult egy olyan 
rendszer kialakítása ezeknek a 
célkitűzéseknek az elérésére, amely mind 
kötelezettségeket, mind jutalmakat és 
ösztönzőket tartalmaz. A kötelezettségek, 
illetve a juttatások és ösztönzők pontos 
jellegének figyelembe kell vennie az érintett 
konkrét gyógyszerkészítmények minősítését. 
A szabályozásnak a gyermekek számára 
szükséges valamennyi gyógyszerre 
vonatkoznia kell, és ezért alkalmazási 
körének magában kell foglalnia a fejlesztés 
alatt álló és még engedélyezésre váró, az 
engedélyezett, még szellemi jogi védelem
alatt álló, illetve az engedélyezett, de 
szellemi jogi védelem alatt már nem álló 
termékeket.

(6) Szükségesnek bizonyult egy olyan 
rendszer kialakítása ezeknek a 
célkitűzéseknek az elérésére, amely mind 
kötelezettségeket, mind jutalmakat és 
ösztönzőket tartalmaz. A kötelezettségek, 
illetve a juttatások és ösztönzők pontos 
jellegének figyelembe kell vennie az érintett 
konkrét gyógyszerkészítmények minősítését 
és a gyógyszerkészítmények védelme 
különféle párhuzamos formáinak sajátos 
jellegét. A szabályozásnak a gyermekek 
számára szükséges valamennyi gyógyszerre 
vonatkoznia kell, és ezért alkalmazási 
körének magában kell foglalnia a fejlesztés 
alatt álló és még engedélyezésre váró, az 
engedélyezett, még szellemi jogi védelem 
alatt álló, illetve az engedélyezett, de 
szellemi jogi védelem alatt már nem álló 
termékeket.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Marios Matsakis módosítása

33. módosítás
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Szükségesnek bizonyult egy olyan 
rendszer kialakítása ezeknek a 

(6) Szükségesnek bizonyult egy olyan 
rendszer kialakítása ezeknek a 
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célkitűzéseknek az elérésére, amely mind 
kötelezettségeket, mind jutalmakat és 
ösztönzőket tartalmaz. A kötelezettségek, 
illetve a juttatások és ösztönzők pontos 
jellegének figyelembe kell vennie az érintett 
konkrét gyógyszerkészítmények minősítését. 
A szabályozásnak a gyermekek számára 
szükséges valamennyi gyógyszerre 
vonatkoznia kell, és ezért alkalmazási 
körének magában kell foglalnia a fejlesztés 
alatt álló és még engedélyezésre váró, az 
engedélyezett, még szellemi jogi védelem 
alatt álló, illetve az engedélyezett, de 
szellemi jogi védelem alatt már nem álló 
termékeket.

célkitűzéseknek az elérésére, amely mind 
kötelezettségeket, mind arányos jutalmakat 
és ösztönzőket tartalmaz. A kötelezettségek, 
illetve a juttatások és ösztönzők pontos 
jellegének figyelembe kell vennie az érintett 
konkrét gyógyszerkészítmények minősítését. 
A szabályozásnak a gyermekek számára 
szükséges valamennyi gyógyszerre 
vonatkoznia kell, és ezért alkalmazási 
körének magában kell foglalnia a fejlesztés 
alatt álló és még engedélyezésre váró, az 
engedélyezett, még szellemi jogi védelem 
alatt álló, illetve az engedélyezett, de 
szellemi jogi védelem alatt már nem álló 
termékeket.

Er. en

Marios Matsakis módosítása

34. módosítás
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A gyermekpopuláció körében folytatott 
vizsgálatokkal kapcsolatos esetleges 
aggodalmakkal az az etikai aggály állítandó 
szembe, miszerint egy populáció olyan 
gyógyszereket kap, amelyeket rá 
vonatkozóan nem teszteltek. A nem tesztelt 
gyógyszereknek a gyermekeknél történő 
felhasználásából adódó közegészségügyi 
fenyegetés biztonságosan megközelíthető a 
gyermekek számára adott gyógyszerek 
tanulmányozása révén, amelyeket gondosan 
ellenőrizni és figyelni kell, azoknak a sajátos 
követelményeknek a révén, amelyeket a 
Közösségben klinikai vizsgálatokban részt 
vevő gyermekek védelmére az emberi 
felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami, törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2001. április 4-i, 2001/20/EK európai 

(7) A gyermekpopuláció körében folytatott 
vizsgálatokkal kapcsolatos esetleges 
aggodalmakkal az az etikai aggály állítandó 
szembe, miszerint egy populáció olyan 
gyógyszereket kap, amelyeket rá 
vonatkozóan nem teszteltek megfelelően. A 
nem tesztelt gyógyszereknek a 
gyermekeknél történő felhasználásából 
adódó közegészségügyi fenyegetés 
biztonságosan megközelíthető a gyermekek 
számára adott gyógyszerek tanulmányozása 
révén, amelyeket gondosan ellenőrizni és 
figyelni kell, azoknak a sajátos 
követelményeknek a révén, amelyeket a 
Közösségben klinikai vizsgálatokban részt 
vevő gyermekek védelmére az emberi 
felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami, törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
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parlamenti és tanácsi irányelv állapított meg. szóló, 2001. április 4-i, 2001/20/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv állapított meg.

Er. en

Marios Matsakis módosítása

35. módosítás
(8) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságot, az 
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség), 
amely a kellő tapasztalattal és hatáskörrel 
rendelkezik a gyermekpopulációk kezelésére 
használt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésében és valamennyi aspektusuk 
értékelésében. A Gyermekgyógyászati 
Bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
értékeléséért és egyeztetéséért, illetve annak 
mentességi és felfüggesztési rendszeréért 
kellene felelnie, valamint központi szerepet 
kellene játszania az ebben a rendeletben 
foglalt különféle támogatási intézkedések 
vonatkozásában is. Minden munkájában a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell a gyermekek 
tanulmányozásából adódó potenciálisan 
jelentős terápiás hasznokat, beleértve a 
szükségtelen tanulmányozás elkerülésének 
igényét, követnie kell a meglévő közösségi 
követelményeket, beleértve a 2001/20/EK 
irányelvet, valamint a Nemzetközi 
Harmonizációs Konferenciának (ICH) a 
gyermekek számára kifejlesztett 
gyógyszerekről szóló E11 irányelvét, és el
kell kerülnie, hogy bármiféle késlekedés 
legyen a gyógyszereknek más populációk 
számára történő engedélyezésében a 
gyermekeknél történő tanulmányozás 

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságot, az 
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség), 
amely a kellő tapasztalattal és hatáskörrel 
rendelkezik a gyermekpopulációk kezelésére 
használt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésében és valamennyi aspektusuk 
értékelésében. A Gyermekgyógyászati 
Bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
tudományos és etikai értékeléséért és 
egyeztetéséért, illetve annak mentességi és 
felfüggesztési rendszeréért kellene felelnie, 
valamint központi szerepet kellene játszania 
az ebben a rendeletben foglalt különféle 
támogatási intézkedések vonatkozásában is. 
Minden munkájában a Gyermekgyógyászati 
Bizottságnak mérlegelnie kell a gyermekek 
tanulmányozásából adódó potenciálisan 
jelentős terápiás hasznokat, beleértve a 
szükségtelen tanulmányozás elkerülésének 
igényét, követnie kell a meglévő közösségi 
követelményeket, beleértve a 2001/20/EK 
irányelvet, valamint a Nemzetközi 
Harmonizációs Konferenciának (ICH) a 
gyermekek számára kifejlesztett 
gyógyszerekről szóló E11 irányelvét, és el 
kell kerülnie, hogy bármiféle késlekedés 
legyen a gyógyszereknek más populációk 
számára történő engedélyezésében a 
gyermekeknél történő tanulmányozás 
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követelményeiből eredően. követelményeiből eredően.

Er. en

Hiltrud Breyer módosítása

36. módosítás
(8) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságot, az 
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség), 
amely a kellő tapasztalattal és hatáskörrel 
rendelkezik a gyermekpopulációk kezelésére 
használt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésében és valamennyi aspektusuk 
értékelésében. A Gyermekgyógyászati 
Bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
értékeléséért és egyeztetéséért, illetve annak 
mentességi és felfüggesztési rendszeréért 
kellene felelnie, valamint központi szerepet 
kellene játszania az ebben a rendeletben 
foglalt különféle támogatási intézkedések 
vonatkozásában is. Minden munkájában a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell a gyermekek 
tanulmányozásából adódó potenciálisan 
jelentős terápiás hasznokat, beleértve a 
szükségtelen tanulmányozás elkerülésének 
igényét, követnie kell a meglévő közösségi 
követelményeket, beleértve a 2001/20/EK 
irányelvet, valamint a Nemzetközi 
Harmonizációs Konferenciának (ICH) a 
gyermekek számára kifejlesztett 
gyógyszerekről szóló E11 irányelvét, és el 
kell kerülnie, hogy bármiféle késlekedés 
legyen a gyógyszereknek más populációk 
számára történő engedélyezésében a 
gyermekeknél történő tanulmányozás 
követelményeiből eredően.

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságot, az 
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség), 
amely a kellő tapasztalattal és hatáskörrel 
rendelkezik a gyermekpopulációk kezelésére 
használt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésében és valamennyi aspektusuk 
értékelésében. A Gyermekgyógyászati 
Bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
értékeléséért és egyeztetéséért, illetve annak 
mentességi és felfüggesztési rendszeréért 
kellene felelnie, valamint központi szerepet 
kellene játszania az ebben a rendeletben 
foglalt különféle támogatási intézkedések 
vonatkozásában is. Minden munkájában a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell a gyermekeknek a  
gyermekbetegeknél jelenleg alkalmazott 
kezelésekhez képest jelentős terápiás 
hasznot képviselő  meghatározott 
gyógyszerkészítmények kifejlesztése céljából 
történő tanulmányozásából adódó 
potenciálisan jelentős terápiás hasznokat, 
beleértve a szükségtelen tanulmányozás 
elkerülésének igényét, követnie kell a 
meglévő közösségi követelményeket, 
beleértve a 2001/20/EK irányelvet, valamint 
a Nemzetközi Harmonizációs 
Konferenciának (ICH) a gyermekek számára 
kifejlesztett gyógyszerekről szóló E11 
irányelvét, és el kell kerülnie, hogy 
bármiféle késlekedés legyen a 
gyógyszereknek más populációk számára 
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történő engedélyezésében a gyermekeknél 
történő tanulmányozás követelményeiből 
eredően.

Er. en

Indokolás

Ugyanezen szerzőknek a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosításához kapcsolódik.

Jules Maaten módosítása

37. módosítás
(8) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságot, az 
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség), 
amely a kellő tapasztalattal és hatáskörrel 
rendelkezik a gyermekpopulációk kezelésére 
használt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésében és valamennyi aspektusuk 
értékelésében. A Gyermekgyógyászati 
Bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
értékeléséért és egyeztetéséért, illetve annak 
mentességi és felfüggesztési rendszeréért 
kellene felelnie, valamint központi szerepet 
kellene játszania az ebben a rendeletben 
foglalt különféle támogatási intézkedések 
vonatkozásában is. Minden munkájában a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell a gyermekek 
tanulmányozásából adódó potenciálisan 
jelentős terápiás hasznokat, beleértve a 
szükségtelen tanulmányozás elkerülésének 
igényét, követnie kell a meglévő közösségi 
követelményeket, beleértve a 2001/20/EK 
irányelvet, valamint a Nemzetközi 
Harmonizációs Konferenciának (ICH) a 
gyermekek számára kifejlesztett 
gyógyszerekről szóló E11 irányelvét, és el 
kell kerülnie, hogy bármiféle késlekedés 
legyen a gyógyszereknek más populációk 
számára történő engedélyezésében a 
gyermekeknél történő tanulmányozás 

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságot, az 
Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség), 
amely a kellő tapasztalattal és hatáskörrel 
rendelkezik a gyermekpopulációk kezelésére 
használt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésében és valamennyi aspektusuk 
értékelésében. A Gyermekgyógyászati 
Bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
értékeléséért és egyeztetéséért, illetve annak 
mentességi és felfüggesztési rendszeréért 
kellene felelnie, valamint központi szerepet 
kellene játszania az ebben a rendeletben 
foglalt különféle támogatási intézkedések 
vonatkozásában is. Minden munkájában a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a gyermekek 
vizsgálata potenciálisan jelentős terápiás 
haszonnal járjon a vizsgálatban részt vevő 
gyermekbetegekre nézve. A potenciális 
hasznot a klinikai vizsgálatokban való 
részvétel rövid és hosszú távú kockázataival 
kell összevetni a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülésének érdekében. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak követnie 
kell a meglévő közösségi követelményeket, 
beleértve a 2001/20/EK irányelvet, valamint 
a Nemzetközi Harmonizációs 
Konferenciának (ICH) a gyermekek számára 
kifejlesztett gyógyszerekről szóló E11 
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követelményeiből eredően. irányelvét, és el kell kerülnie, hogy 
bármiféle késlekedés legyen a 
gyógyszereknek más populációk számára 
történő engedélyezésében a gyermekeknél 
történő tanulmányozás követelményeiből 
eredően.

Er. en

Indokolás

A gyermekek szükségtelen vizsgálatát el kell kerülni, és bizonyos gyógyszereknek a 
gyermekbetegek növekedésére és fejlődésére potenciálisan gyakorolt hosszú távú hatásaival 
kapcsolatos aggodalmat ki kell fejezni.

Hiltrud Breyer módosítása

38. módosítás
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) Az Ügynökség számára meg kell 
állapítani azokat az eljárásokat, amelyek 
szerint a gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
egyeztetése és módosítása történik, azé a 
dokumentumé, amelyre a gyermekeknek 
szánt gyógyszerek fejlesztésének és 
engedélyezésének alapulnia kell. A 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
tartalmaznia kell a részleteket az időzítésről 
és a javasolt intézkedésekről a 
gyermekpopulációban használt 
gyógyszerkészítmények minőségének, 
biztonságának és hathatósságának 
megmutatására. Mivel a gyermekpopuláció 
valójában számos szubpopulációból áll, a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
konkretizálnia kell, hogy mely 
szubpopulációs igényeket kell 
tanulmányozni, milyen eszközökkel és 
mikorra.

(9) Az Ügynökség számára meg kell 
állapítani azokat az eljárásokat, amelyek 
szerint a gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
egyeztetése és módosítása történik, azé a 
dokumentumé, amelyre a gyermekeknek 
szánt gyógyszerek fejlesztésének és 
engedélyezésének alapulnia kell. A 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
tartalmaznia kell a részleteket az időzítésről 
és a javasolt intézkedésekről a 
gyermekpopulációban használt 
gyógyszerkészítmények minőségének, 
biztonságának és hathatósságának és 
jelentős terápiás hasznának bemutatására. 
Mivel a gyermekpopuláció valójában 
számos szubpopulációból áll, a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
konkretizálnia kell, hogy mely 
szubpopulációs igényeket kell 
tanulmányozni, milyen eszközökkel és 
mikorra.

Er. en
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Indokolás

A 12. cikk rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében.

Marios Matsakis módosítása

39. módosítás
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi kereteken 
belül annak biztosítását célozza, hogy a 
gyermekek számára történő 
gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, beleintegrálódva a 
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. Ily 
módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 
terveket a termékfejlesztés korai 
szakaszában be kell nyújtani, kellő időben 
ahhoz, hogy a gyermekeknél a vizsgálatok 
elvégezhetőek legyenek azt megelőzően, 
hogy az engedély iránti kérelmeket beadják.

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi kereteken 
belül annak biztosítását célozza, hogy a 
potenciálisan gyermekek körében 
felhasználásra kerülő gyógyszerek 
fejlesztése a gyógyszerkészítmények 
fejlesztésének szerves részévé váljon, 
beleintegrálódva a felnőtteknek szóló 
fejlesztési programba. Ily módon a 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveket a 
termékfejlesztés korai szakaszában be kell 
nyújtani, kellő időben ahhoz, hogy a 
gyermekeknél a vizsgálatok elvégezhetőek 
legyenek, amennyiben lehetséges, azt 
megelőzően, hogy az engedély iránti 
kérelmeket beadják.

Er. en

Holger Krahmer módosítása

40. módosítás
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi kereteken 
belül annak biztosítását célozza, hogy a 
gyermekek számára történő 
gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, beleintegrálódva a 
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. Ily 
módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi kereteken 
belül annak biztosítását célozza, hogy a 
gyermekek számára történő 
gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, beleintegrálódva a 
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. Ily 
módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 
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terveket a termékfejlesztés korai 
szakaszában be kell nyújtani, kellő időben 
ahhoz, hogy a gyermekeknél a vizsgálatok 
elvégezhetőek legyenek azt megelőzően, 
hogy az engedély iránti kérelmeket beadják.

terveket a termékfejlesztés korai 
szakaszában be kell nyújtani, kellő időben 
ahhoz, hogy a gyermekeknél a vizsgálatok 
elvégezhetőek legyenek, és, amikor csak 
lehetséges, azt megelőzően, hogy az 
engedély iránti kérelmeket beadják.

Er. en

Indokolás

Lásd a 17. cikkre vonatkozó módosítás indokolását.

Thomas Ulmer módosítása

41. módosítás
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi kereteken 
belül annak biztosítását célozza, hogy a 
gyermekek számára történő 
gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, beleintegrálódva a 
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. Ily 
módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 
terveket a termékfejlesztés korai
szakaszában be kell nyújtani, kellő időben 
ahhoz, hogy a gyermekeknél a vizsgálatok 
elvégezhetőek legyenek azt megelőzően, 
hogy az engedély iránti kérelmeket beadják.

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi kereteken 
belül annak biztosítását célozza, hogy a 
gyermekek számára történő 
gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, beleintegrálódva a 
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. Ily 
módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 
terveket a termékfejlesztés lehető legkorábbi 
pillanatában be kell nyújtani.

Er. de

Indokolás

A legkorábban kell benyújtani a gyermekgyógyászati vizsgálati tervet és az engedélyeztetési 
kérelmet a 2001/83/EK irányelv melléklete I. része, 5.2.3. szakasza szerint a gyógyszerkinetikai 
vizsgálatok felnőtteken történő elvégzése után.
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John Bowis módosítása

42. módosítás
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) Szükség van egy olyan követelmény 
bevezetésére az új 
gyógyszerkészítményeknél és az 
engedélyezett, szabadalommal vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvánnyal 
rendelkező gyógyszerkészítményeknél, hogy 
mutassák be a gyermekeknél - egy 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv szerint – elvégzett vizsgálatok 
eredményeit ahhoz, hogy a forgalomba 
hozatali engedély vagy egy új indikációra, új 
gyógyszerformára vagy új alkalmazási 
módra a jóváhagyást megkapják.

(11) Szükség van egy olyan követelmény 
bevezetésére az új 
gyógyszerkészítményeknél és az 
engedélyezett, szabadalommal vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvánnyal 
rendelkező gyógyszerkészítményeknél, hogy 
mutassák be a gyermekeknél - egy 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv szerint – elvégzett azon vizsgálatok 
rendelkezésre álló eredményeit, amelyek 
befejeződtek a forgalomba hozatali 
engedélykérelem vagy egy új indikációra, új 
gyógyszerformára vagy új alkalmazási 
módra vonatkozó kérelem beadásakor.

Er. en

Indokolás

Az az elv, amely szerint szükséges az összes gyermekekre vonatkozó eredménynek a felnőttekre 
vonatkozó eredményekkel együtt történő beadása, ellentétes a jelenlegi tudományos és etikai 
standardokkal. Ez a gyermekek körében végzett  idő előtti vagy indokolatlan vizsgálatokhoz 
vezethet, és késleltetheti az új gyógyszerek felnőttek körében történő bevezetését. A gyermekek 
toborzása a gyermekgyógyászati protokollokban gyakran lassú és nehézkes, és a vizsgálatok 
tovább tarthatnak az eredetileg tervezettnél.

Holger Krahmer módosítása

43. módosítás
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) Szükség van egy olyan követelmény 
bevezetésére az új 
gyógyszerkészítményeknél és az 
engedélyezett, szabadalommal vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvánnyal 
rendelkező gyógyszerkészítményeknél, hogy 
mutassák be a gyermekeknél - egy 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv szerint – elvégzett vizsgálatok 
eredményeit ahhoz, hogy a forgalomba 
hozatali engedély vagy egy új indikációra, új 

(11) Szükség van egy olyan követelmény 
bevezetésére az új 
gyógyszerkészítményeknél és az 
engedélyezett, szabadalommal vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvánnyal 
rendelkező gyógyszerkészítményeknél, hogy 
mutassák be a gyermekeknél - egy 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv szerint – elvégzett azon vizsgálatok 
rendelkezésre álló eredményeit, amelyek 
befejeződtek a forgalomba hozatali 
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gyógyszerformára vagy új alkalmazási 
módra a jóváhagyást megkapják..

engedélykérelem vagy egy új indikációra, új 
gyógyszerformára vagy új alkalmazási 
módra vonatkozó kérelem beadásakor.

Er. en

Indokolás

Lásd a 8. cikkre vonatkozó módosítás indokolását.

Marios Matsakis módosítása

44. módosítás
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) Annak biztosítására, hogy a 
gyermekekkel kapcsolatos kutatás csak 
terápiás igényeik kielégítését szolgálja, 
szükség van olyan eljárások kialakítására, 
amelyek révén az Ügynökség mentesíthet ez 
alól a követelmény alól konkrét termékeket 
vagy a gyógyszerkészítmények osztályait 
vagy azok egy részét, amit aztán az 
Ügynökség közzé tesz. Mivel a tudománnyal 
és az orvostudománnyal kapcsolatos 
ismeretek fejlődnek az idő előrehaladásával, 
módot kell adni arra, hogy a mentesítések 
jegyzékét módosítani lehessen. Ha azonban 
egy mentesítést hatálytalanítanak, a 
követelményt egy megadott ideig nem 
kellene alkalmazni, hogy legyen idő 
legalább egy gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv egyeztetésére és a vizsgálatok 
kezdeményezésére a gyermekek körében a 
forgalomba hozatali engedély kérelmezését 
megelőzően.

(12) Annak biztosítására, hogy a 
gyermekekkel kapcsolatos kutatás csak az 
abszolút terápiás igényeik kielégítését 
szolgálja, fontos olyan eljárások kialakítása, 
amelyek révén az Ügynökség mentesíthet az 
ilyen követelmény alól konkrét termékeket 
vagy a gyógyszerkészítmények osztályait 
vagy azok egy részét. Az Ügynökség 
valamennyi mentesítést közzé teszi, amint  
lehetséges. Mivel a tudománnyal és az 
orvostudománnyal kapcsolatos ismeretek 
fejlődnek az idő előrehaladásával, módot 
kell adni arra, hogy a mentesítések jegyzékét 
módosítani lehessen. Ha azonban egy 
mentesítést hatálytalanítanak, a 
követelményt egy megadott rövid ideig nem 
kellene alkalmazni, hogy legyen idő 
legalább egy gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv egyeztetésére és a vizsgálatok 
kezdeményezésére a gyermekek körében a 
forgalomba hozatali engedély kérelmezését 
megelőzően.

Er. en
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Evangelia Tzampazi módosítása

45. módosítás
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

Nem befolyásolja az angol változatot.

Er. el

Ria Oomen-Ruijten módosítása

46. módosítás
(14A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(14a) A Bizottságnak támogatnia kell egy 
kutatási program felállítását -
Gyógyszervizsgálat Európa gyermekei 
számára (MICE) -, hogy előmozdítsa a 
szabadalommal vagy kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvánnyal nem rendelkező 
gyógyszerek gyermekek körében történő 
felhasználására irányuló vizsgálatokat.

Er. en

Indokolás

Ez segítene biztosítani a gyermekek egészségének biztonságát, amikor szabadalommal vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvánnyal nem rendelkező gyógyszerekkel történő orvosi 
kezelésnek vetik alá őket.
Kapcsolódik a 39a. cikkre (új) vonatkozó  módosításhoz.

Marios Matsakis módosítása

47. módosítás
(18) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(18) Annak érdekében, hogy ösztönzés 
jöjjön létre a szellemi tulajdoni védelemmel 
már nem rendelkező engedélyezett termékek 
vonatkozásában, létre kell hozni egy újfajta 
forgalomba hozatali engedélyt: a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
forgalomba hozatali engedélyt. A 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
forgalomba hozatali engedélyt a forgalomba 

(18) Annak érdekében, hogy ösztönzés 
jöjjön létre a szellemi tulajdoni védelemmel 
már nem rendelkező engedélyezett termékek 
vonatkozásában, létre kell hozni egy újfajta 
forgalomba hozatali engedélyt: a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
forgalomba hozatali engedélyt. A 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
forgalomba hozatali engedélyt a forgalomba 
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hozatali engedély kiadásának meglévő 
eljárásaival kell megadni, de kifejezetten az 
olyan gyógyszerkészítményekre 
alkalmazandó, amelyeket kizárólag a 
gyermekeknél történő felhasználásra 
fejlesztettek ki. Lehetővé kell tenni, hogy 
annak a gyógyszerkészítménynek a neve, 
amelynek a gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló hozatali engedélyt 
kiadták, felhasználja a felnőttek számára 
engedélyezett megfelelő termék meglévő 
márkanevét, annak érdekében, hogy tőkét 
kovácsoljon a márka meglévő 
elismertségéből, miközben hasznot húz 
abból is, hogy az új forgalomba hozatali 
engedély miatt adatkizárólagosságot kap.

hozatali engedély kiadásának meglévő 
eljárásaival kell megadni, de kifejezetten az 
olyan gyógyszerkészítményekre 
alkalmazandó, amelyeket kizárólag a 
gyermekeknél történő felhasználásra 
fejlesztettek ki. Lehetővé kell tenni, hogy 
annak a gyógyszerkészítménynek a neve, 
amelynek a gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló hozatali engedélyt 
kiadták, felhasználja a felnőttek számára 
engedélyezett megfelelő termék meglévő 
márkanevét, annak érdekében, hogy tőkét 
kovácsoljon a márka meglévő 
elismertségéből, miközben hasznot húz
abból is, hogy az új forgalomba hozatali 
engedély miatt adatkizárólagosságot kap. A 
felnőttek számára történő termék 
engedélyeztetésre vonatkozó 
adatkizárólagosság maradjon érintetlen.

Er. en

Hiltrud Breyer módosítása

48. módosítás
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Amikor egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított két éven belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedély útján 
engedélyezett gyógyszerekre.

(21) Amikor egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított hat hónapon belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedély útján 
engedélyezett gyógyszerekre.

Er. en
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Indokolás

A rendelettervezet a gyermekek vonatkozásában korábban kielégítetlen egészségügyi 
szükségleteknek megfelelő gyógyszerkészítmények fejlesztésének bátorítását célozza. Ezzel 
ellentétesnek tűnik, hogy a vállalatoknak két év álljon rendelkezésükre arra, hogy piacra 
vigyenek egy gyógyszerkészítményt, miután az gyermekek körében történő felhasználásra 
engedélyezésre került.

Marios Matsakis módosítása

49. módosítás
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Amikor egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított két éven belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedély útján 
engedélyezett gyógyszerekre.

(21) Amikor egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított egy éven belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedély útján 
engedélyezett gyógyszerekre. Kivételes 
helyzetekben az illetékes hatóság 
hozzájárulhat az ettől a határidőtől való 
kellően megalapozott eltéréshez.

Er. en

Peter Liese módosítása

50. módosítás
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Amikor egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 

(21) Amikor egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
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forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított két éven belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedély útján 
engedélyezett gyógyszerekre.

forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított egy éven belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedély útján 
engedélyezett gyógyszerekre.

Er. de

Indokolás

A gyermekeknek szánt gyógyszerek biztonságának javítása kötelező. Ezért csak egyéves időkorlát 
legyen.

Evangelia Tzampazi módosítása

51. módosítás
(23) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(23) Alapvetően fontos annak biztosítása, 
hogy éljenek a mellékhatás-figyelés 
mechanizmusaival, a biztonsági adatoknak 
gyermekek körében történő gyűjtésével 
kapcsolatos sajátos kihívásoknak való 
megfelelés érdekében, beleértve a lehetséges 
hosszabb távú hatásokat. A gyermekeknél a 
hatásosság szükségessé tehet az 
engedélyezést követő kiegészítő 
vizsgálatokat is. Ezért egy további 
követelmény a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelem beadásakor az, hogy a 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv szerint folytatott kutatások eredményein 
kívül a kérelmezőnek jeleznie kell, hogy 
miként javasolja a gyógyszerkészítmény 
felhasználásánál a lehetséges ellentétes 
reakciók és a gyermekpopulációban 
megmutatkozó hatásosságának hosszú távú 
utóellenőrzését biztosítani. 
Kiegészítésképpen, amikor van külön ok az 
aggodalomra, rendelkezni kell arról, hogy a 
kérelmezőtől meg lehessen követelni egy 
kockázatkezelési rendszer benyújtását és 

(23) Alapvetően fontos annak biztosítása, 
hogy éljenek a mellékhatás-figyelés 
mechanizmusaival, a biztonsági adatoknak 
gyermekek körében történő gyűjtésével 
kapcsolatos sajátos kihívásoknak való 
megfelelés érdekében, beleértve a lehetséges 
hosszabb távú hatásokat. A gyermekeknél a 
hatásosság szükségessé tehet az 
engedélyezést követő kiegészítő 
vizsgálatokat is. Ezért egy további 
követelmény a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelem beadásakor az, hogy a 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv szerint folytatott kutatások eredményein 
kívül a kérelmezőnek jeleznie kell, hogy 
miként javasolja a gyógyszerkészítmény 
felhasználásánál a lehetséges ellentétes 
reakciók és a gyermekpopulációban 
megmutatkozó hatásosságának hosszú távú 
utóellenőrzését biztosítani. 
Kiegészítésképpen, amikor van külön ok az 
aggodalomra, rendelkezni kell arról, hogy a 
kérelmezőtől meg lehessen követelni egy 
kockázatkezelési rendszer benyújtását az 
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alkalmazását, és/ vagy részletes utólagos 
piaci vizsgálatok elvégzését, a forgalomba 
hozatali engedély feltételeként.

Ügynökséghez, és a jóváhagyását követően 
alkalmazását, és/ vagy részletes utólagos 
piaci vizsgálatok elvégzését, a forgalomba 
hozatali engedély feltételeként.

Er. el

Indokolás

Egy ellenőrzési mechanizmusra van szükség a betegek védelmének biztosításához.

Antonios Trakatellis módosítása

52. módosítás
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és ha 
a vizsgálatok eredményeiről szóló lényeges 
információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban beadásra került 
engedélyeztetésre a 2004/27/EK irányelv 
rendelkezéseivel összhangban és legalább 
15 tagállamban megkapta a forgalmazási 
engedélyt, és ha a vizsgálatok eredményeiről 
szóló lényeges információk szerepelnek a 
termék ismertetőjében, akkor abban a 
juttatásban részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

Er. el

Indokolás

Fontos az új gyógyszerkészítmények jóváhagyásának előmozdítása, és hogy ne hátráltassuk a 
fejlődést és azoknak a gyógyszertermékeknek az elérhetőségét, amelyek már legalább 15 
tagállamban forgalmazási engedélyt kaptak, azaz a Közösség tagállamainak a többségében.
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Holger Krahmer módosítása

53. módosítás
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványhoz hasonló hathónapos 
gyermekgyógyászati meghosszabbítási
tanúsítványt vagy a 2001/83/EK irányelv 
10. cikkében és a 726/2004/EK rendelet 14. 
cikke (11) bekezdésében előírt adat- és 
piacvédelmi időszakok hathónapos 
meghosszabbítását.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Miroslav Mikolášik módosítása

54. módosítás
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
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1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítványhoz hasonló 12-hónapos 
gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítványt, valamint a 2001/83/EK 
irányelv 10. cikkében és a 726/2004/EK 
rendelet 14. cikke (11) bekezdésében előírt 
adat- és piacvédelmi időszakok hathónapos 
meghosszabbítását.

Er. en

Indokolás

A gyógyszerkészítmények rendelkeznek szabadalommal és SPC-vel, valamint szabályozó 
adatvédelemmel. A szabadalom/SPC és a szabályozó adatvédelem nem adódhatnak össze, hanem 
éppen ellenkezőleg, párhuzamosak egymással. Legtöbb esetben, de nem minden esetben, az SPC 
jog a szabályozó adatvédelem után fog lejárni.  Vannak azonban olyan esetek is, amikor nincs 
SPC jog, csak szabadalom, vagy amikor a szabályozó adatvédelem jár le utoljára.  A teljes 
hatékonyság céljából a javasolt gyermekgyógyászati ösztönzőnek az összes jelenlegi szellemi 
tulajdoni védelem meghosszabbítását tartalmaznia kell egy adott termék vonatkozásában a fenti 
esetek kezelése érdekében. Ezért egy speciális jog, a gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítvány kerül létrehozásra, amely ugyanazon az alapon működik, mint a „hagyományos” 
SPC jogok.  Azon termékek esetében, amelyeket nem véd szabadalom vagy SPC, az egyedüli 
ösztönzést a szabályozó adatvédelem meghosszabbításának formája fogja jelenteni. A jelenlegi 
összes védelmi forma együttes meghosszabbítása nem nyújt dupla védelmet, csak párhuzamos 
védelmet, és szükséges ahhoz, hogy a gyermekgyógyászati szabályozás teljesen hatékony legyen: 
máskülönben, túl sok termék kerülne kirekesztésre a gyermekgyógyászati ösztönző előnyeiből.

Egy 12-hónapos időszak a javasolt hathónapos helyett erősebb kimenő üzenetet jelentene a 
versenyképes európai gyermekgyógyászati K+F támogatására, figyelembe véve az európai 
környezet sajátságos körülményeit. A 12-hónapos ösztönzési időszak azt is lehetővé tenné az EU 
számára, hogy behozza lemaradását a gyermekgyógyszerekre vonatkozó intézkedések elfogadása 
tekintetében. Ez megfelelne az EU elkötelezettségeinek, amelyeket a lisszaboni és a barcelonai 
versenyképességi napirend szerint vállalt, miközben fokozná a jobb gyógyszerek kifejlesztését a 
gyermekek számára Európában.

Thomas Ulmer módosítása

55. módosítás
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
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valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány öthónapos meghosszabbítását, 
egy további öthónapos hosszabbítási 
lehetőséggel.

Er. de

Indokolás

A kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítványnak (SPC) a Bizottság által javasolt hathónapos 
meghosszabbítása némileg túlzottnak tűnik.  A standard öthónapos SPC hosszabbítás megfelelő 
lenne a generikus verseny késleltetésére és árbevétel generálásra a gyermekgyógyászati 
vizsgálatok költségeinek kompenzálása céljából.  Az alacsony éves árbevételű (100 millió 
eurónál kevesebb az IMS Európát felölelő statisztikái szerint) termékek esetében azonban, 
jelentős emeléssel 10 hónapra szükséges növelni.

John Bowis módosítása

56. módosítás
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, és ha a 
vizsgálatok eredményeiről szóló lényeges 
információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

Er. en
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Indokolás

Bizonyos orvosi esetek csak egyes tagállamokban meghatározóak. Ezekben az esetekben 
indokolatlan lenne megkövetelni, hogy egy termék az összes tagállamban engedélyezve legyen, és 
így a hosszabbításnak csak azokra az államokra kell vonatkoznia, ahol a termék engedélyezve 
van.

Hiltrud Breyer módosítása

57. módosítás
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak és a 
jóváhagyott vizsgálati terv keretében 
elvégzett kutatás magában foglalt klinikai 
kísérleteket, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett, és ha a 
vizsgálatok eredményeiről szóló lényeges 
információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

Er. en

Indokolás

Ha a magánszektort akarjuk jutalmazni a gyermekgyógyszerek fejlesztése terén végzett 
befektetésekért, csak ott kell jutalmakat osztani, ahol jelentős beruházás történt, például a 
klinikai kutatás terén. Ha jutalmat adunk valamilyen gyermekgyógyászati vizsgálatért, az olyan 
rendellenes hatásokhoz vezethet, hogy a vállalatok elsősorban a nagy árbevételű gyógyszerek 
gyermekgyógyászati indikációit fogják keresni, és nem azokét a gyógyszerekét, amelyekre igazán 
szükségük van a gyerekeknek.

Anne Ferreira módosítása

58. módosítás
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Azok a gyógyszerek, amelyekre (24) Azok a gyógyszerek, amelyekre 
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érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

érvényes az a követelmény, hogy be kell 
nyújtani a gyermekgyógyászati adatokat, ha 
valamennyi, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő intézkedést betartottak, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett, és 
ha a vizsgálatok eredményeiről szóló 
lényeges információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor bizonyos feltételek 
mellett abban a juttatásban részesülnek, 
hogy megkapják az 1768/92/EGK tanácsi 
rendelet által létrehozott kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány hat hónapot 
meg nem haladó meghosszabbítását.

Er. fr

Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll a 63. cikk (1) bekezdésének módosításával.

Hiltrud Breyer módosítása

59. módosítás
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) Mivel a juttatás a gyermekek körében 
elvégzett vizsgálatokért, nem pedig annak 
bemutatásáért jár, hogy a termék 
biztonságos és hatásos a gyermekeknél, a 
juttatást akkor is meg kell adni, ha a 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezése nem történik meg. 
Mindazonáltal, a gyógyszereknek a 
gyermekpopulációban való felhasználására 
vonatkozó tájékoztatás javítása érdekében, a 
gyermekpopulációkban való felhasználás 
fontos információit bele kell foglalni az 
engedélyezett termékismertetőbe.

(25) Mivel a juttatás a gyermekek körében 
elvégzett sikeres vizsgálatokért jár, a 
juttatást csak akkor kell megadni, ha az a  
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez vezet. A gyógyszereknek a 
gyermekpopulációban való felhasználására 
vonatkozó tájékoztatás javítása érdekében, a 
gyermekpopulációkban való felhasználás 
fontos információit bele kell foglalni az 
engedélyezett termékismertetőbe.

Er. en

Indokolás

Ha a magánszektort akarjuk jutalmazni a gyermekgyógyszerek fejlesztése terén végzett 
befektetésekért, csak ott kell jutalmakat osztani, ahol a befektetés sikeres volt. Ha jutalmat adunk 
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valamilyen gyermekgyógyászati vizsgálatért, még akkor is, ha az nem sikeres, az olyan 
rendellenes hatásokhoz vezethet, hogy a vállalatok elsősorban a nagy árbevételű gyógyszerek 
gyermekgyógyászati indikációit fogják keresni, és nem azokét a gyógyszerekét, amelyekre igazán 
szükségük van a gyerekeknek.

Hiltrud Breyer módosítása

60. módosítás
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(26) A ritka betegségek gyógyszereire 
vonatkozó, 1999. december 16-i 
141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 szerint azok a 
gyógyszerkészítmények, amelyeket ritka 
betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősítenek, 
tízévi piaci kizárólagosságot kapnak a ritka 
betegség elleni indikációra vonatkozó 
forgalomba hozatali engedély megadásakor. 
Mivel az ilyen termékek gyakran nem 
részesülnek szabadalmi oltalomban, a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
meghosszabbítása, mint juttatás, nem 
alkalmazható, amikor viszont szabadalmi 
védettséget élveznek, a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
meghosszabbítása kettős ösztönzést 
jelentene. Ezért javasolt, hogy a ritka 
betegségek gyógyszereinek esetében a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
meghosszabbítása helyett a ritka betegségek 
gyógyszereinek piacán a kizárólagosságra 
megállapított tízévi időszakot tizenkét évre
kell meghosszabbítani, amennyiben a 
gyermekeknél való felhasználással 
kapcsolatos adatszolgáltatási 
követelménynek teljes mértékben 
megfelelnek.

(26) A ritka betegségek gyógyszereire 
vonatkozó, 1999. december 16-i 
141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet2 szerint azok a 
gyógyszerkészítmények, amelyeket ritka 
betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősítenek, 
tízévi piaci kizárólagosságot kapnak a ritka 
betegség elleni indikációra vonatkozó 
forgalomba hozatali engedély megadásakor. 
Mivel az ilyen termékek gyakran nem 
részesülnek szabadalmi oltalomban, a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
meghosszabbítása, mint juttatás, nem 
alkalmazható, amikor viszont szabadalmi 
védettséget élveznek, a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
meghosszabbítása kettős ösztönzést 
jelentene. Ezért javasolt, hogy a ritka 
betegségek gyógyszereinek esetében a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
meghosszabbítása helyett a ritka betegségek 
gyógyszereinek piacán a kizárólagosságra 
megállapított tízévi időszakot tíz év hat 
hónapra kell meghosszabbítani, amennyiben 
a gyermekeknél való felhasználással 
kapcsolatos adatszolgáltatási 
követelménynek teljes mértékben 
megfelelnek.

Er. en

Indokolás

A 10-éves kizárólagos forgalmazási jog, amelyet Európában a ritka gyógyszerek kapnak már 
  

1 HL L 18., 2000.1.22., 1.o
2 HL L 18., 2000.1.22., 1.o
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világviszonylatban a leghosszabb. A gyermekgyógyászati indikációkért nyújtott ösztönzők 
gyakran feleslegesek, mivel sok ritka gyógyszer célozza meg az anyagcsere betegségeket, 
amelyek gyermekkorban kezdődnek. Továbbá, a ritka gyógyszerek nagyon drágák, és gyakran 
nagyon nyereségesek. Ezért a kizárólagos forgalmazási jog meghosszabbítását hat hónapra kell 
csökkenteni.

Jules Maaten módosítása

61. módosítás
(28) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(28) A gyógyszerek gyermekeknél történő 
felhasználásával kapcsolatos információk 
hozzáférhetőségének növelésére, és a 
gyermekekkel végzett vizsgálatok lehetséges 
megismétlésének elkerülésére - ami nem 
járul hozzá a kollektív tudásanyaghoz - a 
2001/20/EK irányelv 11. cikke által 
előirányzott európai adatbázisnak 
tartalmaznia kell az összes folyamatban 
lévő, idő előtt leállított és befejezett 
gyermekgyógyászati vizsgálatot, amelyet 
akár a Közösségben, akár harmadik 
országokban folytattak le.

(28) A gyógyszerek gyermekeknél történő 
felhasználásával kapcsolatos információk 
hozzáférhetőségének növelésére, és a 
gyermekekkel végzett vizsgálatok lehetséges 
megismétlésének elkerülésére - ami nem 
járul hozzá a kollektív tudásanyaghoz - a 
2001/20/EK irányelv 11. cikke által 
előirányzott európai adatbázisnak 
tartalmaznia kell az összes folyamatban 
lévő, idő előtt leállított és befejezett 
gyermekgyógyászati vizsgálatot, amelyet 
akár a Közösségben, akár harmadik 
országokban folytattak le. A harmadik 
országokban gyermekek körében már 
lefolytatott vizsgálatokat nem kell 
megismételni. Azonban, ha elkerülhetetlen, 
kontroll vizsgálatokra lehetőséget kell 
biztosítani.

Er. en

Indokolás

El kell kerülni szükségtelen vizsgálatok elvégzését gyermekek körében, és ezért a 
gyermekbetegeknél harmadik országokban már elvégzett vizsgálatokat nem kell megismételni.

Evangelia Tzampazi módosítása

62. módosítás
(29) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(29) A gyermekek terápiás szükségleteiről 
leltárt kell készíteni, amelyet a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak kell – a 
Bizottsággal, a tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott konzultáció után –

(29) A gyermekek terápiás szükségleteiről 
leltárt kell készíteni, amelyet a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak kell – a 
Bizottsággal, a tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott konzultáció után –
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elfogadnia, majd rendszeresen frissítenie. A 
leltárnak be kell azonosítania a meglévő, 
gyermekek által használt gyógyszereket és 
ki kell emelnie a gyermekek terápiás 
igényeit, valamint a kutatás-fejlesztés 
prioritásait. Ily módon a vállalatok képesek 
lesznek az üzleti fejlesztési lehetőségek 
könnyebb felismerésére, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság jobban meg 
tudja ítélni a gyógyszerek és a vizsgálatok 
iránti igényt, amikor a gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv tervezeteit, a mentesítéseket 
és a halasztásokat értékeli, az egészségügyi 
szakembereknek és a pácienseknek pedig 
rendelkezésére állna egy olyan
információforrás, ami alátámaszthatja azt a 
döntésüket, hogy melyik gyógyszert 
válasszák.

elfogadnia, majd rendszeresen frissítenie. A 
leltárnak be kell azonosítania a meglévő, 
gyermekek által használt gyógyszereket és 
ki kell emelnie a gyermekek terápiás 
igényeit, valamint a kutatás-fejlesztés 
prioritásait. Ily módon a vállalatok képesek 
lesznek az üzleti fejlesztési lehetőségek 
könnyebb felismerésére, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság jobban meg 
tudja ítélni a gyógyszerek és a vizsgálatok 
iránti igényt, amikor a gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv tervezeteit, a mentesítéseket 
és a halasztásokat értékeli, az egészségügyi 
szakembereknek és a pácienseknek pedig 
rendelkezésére állna egy megbízható
információforrás, ami alátámaszthatja azt a 
döntésüket, hogy melyik gyógyszert 
válasszák.

Er. el

Evangelia Tzampazi módosítása

63. módosítás
(30) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(30) A gyermekpopuláció körében végzett 
klinikai vizsgálatok sajátos szakértelmet, 
sajátos módszertant és – egyes esetekben –
sajátos létesítményeket igényelhetnek, 
illetve a megfelelően képzett vizsgálóknak 
kell ezeket elvégezniük. Egy hálózat, amely 
a meglévő nemzeti és európai 
kezdeményezéseket és vizsgálóközpontokat 
egymással összeköti annak érdekében, hogy 
a szükséges európai szintű hatáskörök 
kiépüljenek, megkönnyítené az 
együttműködést és elkerülhető lenne a 
tanulmányok többszörösen történő 
elkészítése. E hálózatnak a kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
közösségi keretprogram tevékenységeivel 
összefüggésben hozzá kell járulnia az 
Európai Kutatási Térség alapjainak 
megerősítését célzó munkához, a 
gyermekpopuláció javát kell szolgálnia és az 

(30) A gyermekpopuláció körében végzett 
klinikai vizsgálatok sajátos szakértelmet, 
sajátos módszertant és – egyes esetekben –
sajátos létesítményeket igényelhetnek, 
illetve a megfelelően képzett vizsgálóknak 
kell ezeket elvégezniük. Egy hálózat, amely 
a meglévő nemzeti és európai 
kezdeményezéseket és vizsgálóközpontokat 
egymással összeköti és számba veszi a 
nemzetközi adatokat annak érdekében, hogy 
a szükséges európai szintű hatáskörök 
kiépüljenek, megkönnyítené az 
együttműködést és elkerülhető lenne a 
tanulmányok többszörösen történő 
elkészítése. E hálózatnak a kutatási, 
technológiafejlesztési és demonstrációs 
közösségi keretprogram tevékenységeivel 
összefüggésben hozzá kell járulnia az 
Európai Kutatási Térség alapjainak 
megerősítését célzó munkához, a 
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ipar számára erőforrásnak kell lennie. gyermekpopuláció javát kell szolgálnia és az 
ipar számára erőforrásnak kell lennie.

Er. el

Indokolás

Alapvető, hogy a lehető legnagyobb adatbázissal rendelkezzünk, és hogy világszinten ismerjük a 
kutatási tapasztalatokat.

Frédérique Ries módosítása

64. módosítás
1. CIKK

Ez a rendelet meghatározza az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésére vonatkozó szabályokat, a 
gyermekpopuláció sajátos terápiás 
igényeinek való megfelelés érdekében, 
anélkül, hogy gyermekeket szükségtelen 
klinikai kísérleteknek tennék ki, illetve 
összhangban a 2001/20/EK irányelvvel.

Ez a rendelet meghatározza az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésére vonatkozó szabályokat, a 
gyermekpopuláció sajátos terápiás 
igényeinek való megfelelés érdekében, 
anélkül, hogy gyermekeket szükségtelen 
klinikai kísérleteknek tennék ki (különösen 
azon gyógyszerkészítmények esetében, 
amelyeket már használnak ritka öröklött 
betegségekben szenvedő gyermekeknél), 
illetve összhangban a 2001/20/EK 
irányelvvel.

Er. fr

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé fogja tenni a konfliktusok elkerülését más létező törvényekkel és 
jogszabályokkal, amelyek értelmében a gyermekpopulációra vonatkozó klinikai adatok már 
követelményt jelentenek, különösen az olyan gyógyszerkészítmények esetében, amelyekről már 
bebizonyosodott, hogy értékesek a ritka öröklött betegségekben, mint például vérzékenységben 
szenvedő gyermekek számára.

Evangelia Tzampazi módosítása

65. módosítás
1. CIKK

Ez a rendelet meghatározza az emberi Ez a rendelet meghatározza az emberi 
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felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésére vonatkozó szabályokat, a 
gyermekpopuláció sajátos terápiás 
igényeinek való megfelelés érdekében, 
anélkül, hogy gyermekeket szükségtelen 
klinikai kísérleteknek tennék ki, illetve 
összhangban a 2001/20/EK irányelvvel.

felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények 
fejlesztésére vonatkozó szabályokat, a 
gyermekpopuláció sajátos terápiás 
igényeinek való megfelelés érdekében, 
anélkül, hogy gyermekeket szükségtelen 
klinikai vagy egyéb kísérleteknek tennék ki, 
illetve összhangban a 2001/20/EK 
irányelvvel.

Er. el

Indokolás

A kísérletek nem csak klinikaiak lehetnek, hanem laboratóriumiak és egyéb típusúak is.

Marios Matsakis módosítása

66. módosítás
2. CIKK, 1. PONT

(1) gyermekpopuláció a népességnek azt a 
részét jelenti, amelynek életkora a születés 
és 18 év között van;

(1) gyermekpopuláció a népességnek azt a 
részét jelenti, amelynek életkora a születés 
és 16 év között van;

Er. en

Adamos Adamou módosítása

67. módosítás
2A. CIKK (új)

2a. cikk 
A tagállamok összegyűjtik az elérhető 
adatokat a gyógyszerkészítményeknek a 
gyermekpopulációban történő valamennyi 
jelenlegi és szükséges felhasználásáról és, e 
rendelet hatálybalépésétől számított egy 
éven belül, közlik ezeket az adatokat az 
Ügynökséggel.

A Gyermekgyógyászati Bizottság útmutatást
ad az összegyűjtendő adatok tartalmáról és 
formájáról.
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Er. en

Indokolás

Kis változtatások a kifejezésekben és a megfogalmazásban, a fő különbség a hely, ahova a cikk 
beillesztésre kerül. A rendelet fő célkitűzése, hogy előmozdítsa a «gyermekpopuláció speciális 
terápiás igényeit» megcélzó gyógyszerek kifejlesztését, a 41-43. cikket, amelyik részben ezzel az 
előfeltétellel foglalkozik, a rendelet végéről előre kell hozni a nyitó bekezdésekbe.

Philippe Busquin módosítása

68. módosítás
2A. CIKK (új)

2a. cikk 
A tagállamok összegyűjtik az elérhető 
adatokat a gyógyszerkészítményeknek a 
gyermekpopulációban történő valamennyi 
jelenlegi és szükséges felhasználásáról és 
továbbítják az Ügynökségnek ezeket az 
adatokat e rendelet hatálybalépésétől 
számított két éven belül.

A Gyermekgyógyászati Bizottság útmutatást 
ad az összegyűjtendő adatok tartalmáról és 
formájáról.

Er. fr

Adamos Adamou módosítása

69. módosítás
2B. CIKK (új)

2b. cikk
1. A 2a. cikkben említett adatok alapján, és 
a Bizottsággal, a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően, a Gyermekgyógyászati Bizottság 
létrehozza a terápiás szükségletek leltárát.
Az Ügynökség közzé teszi a leltárt e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül, és rendszeresen frissíti azt.
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2. Az (1) bekezdésben említett leltár 
alapján, a Gyermekgyógyászati Bizottság 
meghatározza az azonosított kutatási 
igények prioritásait.

Er. en

Indokolás

Kis változtatások a kifejezésekben és a megfogalmazásban, a fő különbség a hely, ahova a cikk 
beillesztésre kerül. A rendelet fő célkitűzése, hogy előmozdítsa a «gyermekpopuláció speciális 
terápiás igényeit» megcélzó gyógyszerek kifejlesztését, a 41-43. cikket, amelyik részben ezzel az 
előfeltétellel foglalkozik, a rendelet végéről előre kell hozni a nyitó bekezdésekbe.

Philippe Busquin módosítása

70. módosítás
2B. CIKK (új)

2b. cikk 
1. A 2a. cikkben említett adatok alapján, és 
a Bizottsággal, a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően, a Gyermekgyógyászati Bizottság 
összeállítja a terápiás szükségletek leltárát.
Az Ügynökség közzé teszi a leltárt e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül, és rendszeresen frissíti azt.
2. A 2b. cikk (1) bekezdésben említett leltár 
alapján, a Gyermekgyógyászati Bizottság 
meghatározza a kutatási prioritásokat.

Er. fr

Adamos Adamou módosítása

71. módosítás
2C. CIKK (új)

2c. cikk
1. Az Ügynökség, a Gyermekgyógyászati 
Bizottság tudományos támogatásával, 
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kialakítja a nemzeti és európai hálózatok, a 
különféle gyermekbetegségek szakértőinek, 
és a gyermekpopulációban lefolytatott 
vizsgálatok terén speciális szakértelemmel 
rendelkező kutatók és központok európai 
hálózatát.

2. Az európai hálózat célkitűzései, többek 
között, a gyermekgyógyászati 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
vizsgálatok koordinálása, a szükséges 
tudományos és adminisztratív hozzáértés 
kialakítása európai szinten, és a vizsgálatok 
megkettőzésének elkerülése.

Az európai hálózat arra is törekedni fog, 
hogy a rendelkezésre álló erőforrások 
felhasználása optimalizálva legyen, 
nevezetesen a javasolt vizsgálatok 
kivitelezhetőségének és hatékonyságának 
igazolásával emberi és anyagi tekintetben, 
és annak biztosításával, hogy a vizsgálati 
protokollok alkalmasak arra, hogy fontos 
klinikai kérdésekre egyértelmű válaszokat 
szolgáltassanak a lehető legrövidebb időn 
belül.
3. E rendelet hatálybalépésétől számított 
egy éven belül, az Ügynökség 
igazgatótanácsa az ügyvezető igazgató 
javaslatára és a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően, elfogadja 
az európai hálózat bevezetésének és 
működtetésének alkalmazási stratégiáját. 
Ennek a hálózatnak, ahol helyénvaló, 
illeszkednie kell lennie az Európai Kutatási 
Térség alapjait erősítő munkába a 
Közösségi Kutatási, Technológiai 
Fejlesztési és Demonstrációs Tevékenységi 
Keretprogrammal összefüggésben.

Er. en

Indokolás

Kis változtatások a kifejezésekben és a megfogalmazásban, a fő különbség a hely, ahova a cikk 
beillesztésre kerül. A rendelet fő célkitűzése, hogy előmozdítsa a «gyermekpopuláció speciális 
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terápiás igényeit» megcélzó gyógyszerek kifejlesztését, a 41-43. cikket, amelyik részben ezzel az 
előfeltétellel foglalkozik, a rendelet végéről előre kell hozni a nyitó bekezdésekbe.

Philippe Busquin módosítása

72. módosítás
2C. CIKK (új)

2c. cikk 
E rendelet alkalmazásától számított egy 
éven belül a tagállamok létrehoznak egy 
európai gyermekgyógyászati kutatási 
programot a gyógyszerkészítmények, 
különösen azok, amelyek nem rendelkeznek 
szabadalommal vagy kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvánnyal, gyermekgyógyászati 
felhasználására irányuló vizsgálatok 
finanszírozása céljából. 
A program figyelembe veszi a 2b. cikk (2) 
bekezdésében említett prioritásokat.

Er. fr

Anne Ferreira módosítása

73. módosítás
1A. FEJEZET (új)

1a. fejezet
Szükségletek meghatározása

1. cikk
1. A tagállamok összegyűjtik az összes 
elérhető adatot a gyógyszerkészítmények 
valamennyi jelenlegi felhasználásáról és 
összeállítanak egy leltárt azokról a 
szükségletekről, amelyek nem kerülnek 
kielégítésre a gyermekpopulációban. 
Továbbítják az Ügynökségnek ezeket az 
adatokat az e rendelet hatálybalépését 
követő év folyamán.
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A Gyermekgyógyászati Bizottság útmutatást 
ad az összegyűjtendő adatok tartalmáról és 
formájáról.

2. cikk
1. A 2a. cikkben említett információk 
alapján, és a Bizottsággal, a tagállamokkal 
és az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság összeállítja a 
terápiás szükségletek leltárát.

Az Ügynökség közzé teszi a leltárt e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül, és rendszeresen frissíti azt 
(legalább évente egyszer).

2. A 2b. cikk (1) bekezdésben említett leltár 
alapján, a Gyermekgyógyászati Bizottság 
meghatározza a kutatási prioritásokat.

3. Amikor a terápiás szükségletek leltára 
összeállításra került, számba vételre kerül a 
betegségek elterjedtsége a 
gyermekpopulációban, a kezelendő 
betegségek súlyossága, az alternatív 
kezelések elérhetősége és alkalmassága a 
gyermekpopuláció betegségei 
vonatkozásában (beleértve ezen kezelések 
hathatósságát és kedvezőtlen-reakció 
profilját) és bármely kivételes 
gyermekgyógyászati biztonsági kérdés.

3. cikk

1. Az Ügynökség, a Gyermekgyógyászati 
Bizottság tudományos támogatásával, 
kialakítja a jelenlegi nemzeti és európai 
hálózatok, a gyermekpopulációban 
lefolytatott vizsgálatok terén speciális 
szakértelemmel rendelkező kutatók és 
központok európai hálózatát.
2. Az európai hálózat célkitűzései, többek 
között, a gyermekgyógyászati 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
vizsgálatok koordinálása, a szükséges 
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tudományos és adminisztratív hozzáértés 
kialakítása európai szinten, és az 
ismétlődések elkerülése a gyermekek 
vizsgálatában és tesztelésében. A hálózat az 
erőforrás-optimalizálást is biztosítja, 
tekintetbe veszi a vizsgálatok legkedvezőbb 
költséggel (emberi és pénzügyi) történő 
kivitelezhetőségét, és a protokollok 
megfelelőségét a tekintetben, hogy a 
klinikai kérdésekre választ adnak-e a lehető 
legrövidebb időn belül és a lehető 
legközvetlenebb formában.
3. E rendelet hatálybalépésétől számított 
egy éven belül, az Ügynökség 
igazgatótanácsa az ügyvezető igazgató 
javaslatára és a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően, elfogadja 
az európai hálózat bevezetésének és 
működtetésének alkalmazási stratégiáját. 
Ennek a hálózatnak, ahol helyénvaló, 
illeszkednie kell az Európai Kutatási Térség 
alapjait erősítő munkába a Közösségi 
Kutatási, Technológiai Fejlesztési és 
Demonstrációs Tevékenységi 
Keretprogrammal összefüggésben.

4. cikk
1. E rendelet hatálybalépésétől számított 
egy éven belül a tagállamok létrehoznak 
egy európai gyermekgyógyászati kutatási 
programot, melynek keretében a 
gyógyszerkészítmények (különösen azok, 
amelyek nem rendelkeznek szabadalommal 
vagy kiegészítő tanúsítvánnyal) 
felhasználására irányuló vizsgálatok 
kerülnek finanszírozásra.

A program figyelembe veszi a 2b. cikk (2) 
bekezdésében említett prioritásokat. 

Er. fr
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Indokolás

Ez a fejezet a gyógyszerkészítményeknek a gyermekpopuláció speciális terápiás igényeinek 
kielégítése céljából emberi felhasználásra történő kifejlesztésével foglalkozik. A céltalan 
vizsgálatokat el kell kerülni, és a gyógyszercégeket arra kell bátorítani, hogy jobb válaszokat 
adjanak ezekre a sajátos igényekre.

A cikkek – amelyek alapjában véve megismétlik a rendeletjavaslat 41., 42. és 43. cikkét - a 
gyógyszerkészítményeknek a gyermekpopuláció speciális terápiás igényeinek kielégítése céljából 
emberi felhasználásra történő kifejlesztésével foglalkoznak. A céltalan vizsgálatokat el kell 
kerülni, és a gyógyszercégeket arra kell bátorítani, hogy jobb válaszokat adjanak ezekre a 
sajátos igényekre.

Ha ezt kell tenni, akkor mind a tagállamoknak, mind az EU közhatóságainak biztosítaniuk kell, 
hogy minden igény kielégítésre kerül, függetlenül a gyógyszercégek által az ösztönzési 
mechanizmussal kapcsolatban mutatott érdeklődéstől. Így a gyermekek terápiás igényeinek 
azonosítását alapvető célkitűzéssé kell tenni, amely ugyancsak lehetővé fogja tenni a vizsgálati 
tervek és azok prioritásainak a jobb összeállítását.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

74. módosítás
3. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Egy Gyermekgyógyászati Bizottság 
létesül a 726/2004/EK rendelet alapján 
létrejött Európai Gyógyszerügynökségen 
belül (a továbbiakban: az Ügynökség).

1. Legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől 
számított hat hónapon belül, egy 
Gyermekgyógyászati Bizottság létesül a 
726/2004/EK rendelet alapján létrejött 
Európai Gyógyszerügynökségen belül (a 
továbbiakban: az Ügynökség).

Er. en

Indokolás

Az új gyógyszerek kifejlesztésének nem szabad késedelmet szenvednie.  Az EMEA már jelentős 
szakértelem fölött rendelkezik a gyermekgyógyászati szektorban. Ennek megfelelően a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak hat hónapon belül el kell tudnia kezdeni a munkát.

Philippe Busquin módosítása

75. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C. PONT
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(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék.

(c) tizenkét személy, akiket a Bizottság 
nevez ki az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően, az érdeknyilvánításra 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján, annak 
érdekében, hogy a gyermekorvosokat, a 
családorvosokat, a gyógyszerfelügyeleti és 
közegészségügyi szakembereket, a 
hozzátartozók szervezeteit és a jóléti 
testületeket képviseljék.

Er. fr

Anne Ferreira módosítása

76. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C. PONT

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék.

(c) tíz személy, akiket a Bizottság nevez ki 
az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően, az érdeknyilvánításra 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján, annak 
érdekében, hogy a gyermekorvosokat, a 
családorvosokat, a gyógyszerfelügyeleti és 
közegészségügyi szakembereket, a 
hozzátartozók szervezeteit és a jóléti 
testületeket képviseljék.

Er. fr

Indokolás

A Gyermekgyógyászati Bizottság összetételét ki kell szélesíteni, hogy a különböző kategóriákba 
tartozó gyermekápolással foglalkozó orvosok is belekerüljenek, annak érdekében, hogy a 
bizottságnak átfogó képe legyen a helyzetről és a gyermekgyógyászati szükségletekről. Azt is 
biztosítani kell, hogy az egyes megbeszéléseken megfelelő számban álljanak rendelkezésre 
emberek a szükséges döntések meghozatalához.

Hiltrud Breyer módosítása

77. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C. PONT 

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az Európai Parlamenttel folytatott 
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felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi
szervezetek érdekeit képviseljék.

konzultációt követően, az érdeknyilvánításra 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján, annak 
érdekében, hogy a gyermekorvosokat, a 
gyógyszerfelügyeleti szakembereket, 
valamint a közegészségügyi és a beteg-
érdekvédelmi szervezetek érdekeit 
képviseljék.

Er. en

Indokolás

A Parlamenttel konzultálni kell a további hat személy kinevezéséről. A beteg-szervezetek 
képviselete helyett, amelyeket gyakran nagyrészt gyógyszercégek finanszíroznak vagy azokhoz 
kapcsolódnak, inkább helyénvaló, hogy ezek a személyek a gyógyszerfelügyeleti, közegészségügyi 
szakemberek és a hozzátartozói szervezetek érdekeit képviseljék a gyermekorvosok érdekein felül.

Robert Sturdy módosítása

78. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C. PONT

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék.

(c) öt személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék. Egy 
hatodik, a Bizottság által kinevezett személy 
az EMEA Ritka Gyógyszerkészítmények 
Bizottságának (COMP) tagja kell hogy 
legyen.

Er. en

Indokolás

Gyermekek is szenvednek ritka betegségekben, amelyeket ritka gyógyszerkészítményekkel 
kezelnek. A ritka betegségek többsége (70-80 %-uk) genetikai eredetű, ami azt jelenti, hogy a 
gyermekeknek különösen szükségük van kezelésre – sok ritka gyógyszerkészítmény(t) 
gyermekgyógyászati indikációra kerül kifejlesztésre vagy szükséges kifejleszteni. Az EMEA 
szakosodott Ritka Gyógyszerkészítmények Bizottsága egy tagjának az Európai Bizottság általi 
kinevezése a Gyermekgyógyászati Bizottságot reprezentatívabbá fogja tenni a ritka 
betegségekben szenvedő gyermekek speciális igényeinek megértése és meghatározása 
tekintetében.
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Karin Jöns módosítása

79. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C. PONT

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék.

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat, egyéb, gyermekek 
gyógyítására szakosodott orvosokat, és a 
beteg-érdekvédelmi szervezetek érdekeit 
képviseljék.

Er. de

Indokolás

Nem csak a gyermekorvosoknak, hanem gyermekek kezelésére szakosodott más orvosoknak 
(onkológusoknak, kardiológusoknak, stb.) is lehetőséget kell kapniuk a Gyermekgyógyászati 
Bizottságban való részvételre.

Jules Maaten módosítása

80. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C. PONT

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék.

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat, gyógyszerészeket és a 
beteg-érdekvédelmi szervezetek érdekeit 
képviseljék.

Er. en

Indokolás

A gyógyszerészek különleges tudással rendelkeznek a gyógyszerészet területén, mert speciális 
képzésük révén a gyógyszerkészítmények szakértőivé válnak1. Ez a gyógyszerészeti szaktudás 
lényegi hozzájárulást jelentene a Gyermekgyógyászati Bizottság munkájához. Továbbá, a 
gyógyszerészek kulcsszerepet játszanak a betegek és gondozóik felvilágosításában a gyógyszeres 
kezelés legmegfelelőbb alkalmazása vonatkozásában, könnyű elérhetőségük folytán a betegek 
elsődlegesen hozzájuk fordulnak a gyógyszereikkel kapcsolatos kérdéseikkel és problémáikkal. 

  
1 85/433/EK irányelv
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Ezért a gyógyszerészek bevonása a Gyermekgyógyászati Bizottságba biztosítaná az érintettek 
átfogó képviseletét.

Antonios Trakatellis módosítása

81. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C. PONT

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék.

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyógyszerészeket, gyermekorvosokat és a 
beteg-érdekvédelmi szervezetek érdekeit 
képviseljék.

Er. el

Indokolás

Fontos, hogy a Gyermekgyógyászati Bizottságnak legyen egy tagja, aki a gyógyszerészeket 
képviseli. Tekintve, hogy a gyógyszerészek tudományos képzettséggel rendelkeznek a 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatban, közvetlenül érintettek a termék kiadásában, és 
kapcsolatban állnak a gyermekgyógyászati célra szolgáló gyógyszerkészítmények felvevőivel, 
helyzetüknél fogva jelentős mértékben hozzájárulhatnak a bizottság munkájához. A 
gyógyszerészek képviselőinek részvételét ezért nem szabad kizárni, hanem kifejezetten támogatni 
kell.

Mia De Vits módosítása

82. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, C. PONT

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék.

(c) hat személy, akiket a Bizottság nevez ki, 
az érdeknyilvánításra vonatkozó nyilvános 
felhívás alapján, annak érdekében, hogy a 
gyermekorvosokat és a beteg-érdekvédelmi 
szervezetek érdekeit képviseljék, valamint 
társadalombiztosítási és kölcsönös 
előnyöket nyújtó testületeket, amelyek 
egyedül vagy együtt felelősek a 
gyógyszerkészítmények vonatkozásában 
hozott döntések hatásainak költségvetési 
szempontból történő kezeléséért. Minden 
alkalommal két embert ebből a három 
érdekvédelmi csoportból kell jelölni.
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Er. fr

Indokolás

Az orvosi szakembereken és a betegek érdekeit képviselő tagokon felül, a tagállamok társadalom 
biztosítási rendszerei és az egészségügy-ellátás költségvetésének kezeléséért felelős 
egészségbiztosítási szolgáltatói képviselőinek helyet kell kapniuk a bizottságban annak 
érdekében, hogy a szemüket a bizottság döntéseinek költségvetési vonzatain tarthassák.

Thomas Ulmer módosítása

83. módosítás
4. CIKK, (1) BEKEZDÉS, CA. PONT (új)

(ca) a szakma két képviselőjét, a megfelelő 
szervezetek által teljes egyetértésben 
kinevezve.

Er. de

Indokolás

Helyénvaló, hogy a szakma, mint érintett fél, helyet kapjon és szavazzon egy ilyen bizottságban. 
Mivel csak két képviselő lenne, kicsi lenne a veszélye a csoportérdekek kiszolgálására irányuló 
politizálásnak.

Hiltrud Breyer módosítása

84. módosítás
5. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a véleménynek a tagok 
többségének a véleményét és az eltérő 
álláspontokat kell tartalmaznia, azokkal az 
indokokkal együtt, amelyekre ezek
alapulnak.

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a véleménynek

(a) a tagok többségének a véleményét és
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(b) az eltérő álláspontokat kell tartalmaznia, 

azokkal az indokokkal együtt, amelyekre 
ezek egyenként alapulnak.

A véleményt késedelem nélkül elérhetővé 
kell tenni a nyilvánosság számára.

Er. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy azokban az esetekben, amikor nem alakul ki konszenzus, a 
véleményben ki kell fejteni a többségi és a kisebbségi álláspontot is, valamint azokat az érveket, 
amelyekre azok alapulnak.

Továbbá, bármely véleményt nyilvánosságra kell hozni, amint lehetséges annak érdekében, hogy 
a bizottság működésének átláthatósága biztosítva legyen.

Philippe Busquin módosítása

85. módosítás
5. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a véleménynek a tagok 
többségének a véleményét és az eltérő 
álláspontokat kell tartalmaznia, azokkal az 
indokokkal együtt, amelyekre ezek 
alapulnak.

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a vélemény a tagok 
többsége által elfogadott vélemény legyen. 
A véleménynek említenie kell az eltérő 
álláspontokat, azokkal az indokokkal együtt, 
amelyekre ezek alapulnak.

A véleményt azonnal nyilvánosságra kell 
hozni.

Er. fr

Anne Ferreira módosítása

86. módosítás
5. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
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telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a véleménynek a tagok 
többségének a véleményét és az eltérő 
álláspontokat kell tartalmaznia, azokkal az 
indokokkal együtt, amelyekre ezek 
alapulnak.

telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a vélemény a tagok 
többsége által elfogadott vélemény legyen. 
A véleménynek említenie kell az eltérő 
álláspontokat, azokkal az indokokkal együtt, 
amelyekre ezek alapulnak.

A véleményt azonnal nyilvánosságra kell 
hozni.

Er. fr

Indokolás

A Gyermekgyógyászati Bizottság működésének teljes mértékben átláthatónak kell lennie. Az 
átláthatóság követelményének vonatkoznia kell a döntéshozatali folyamatra, a döntések 
indokolására és magukra a döntésekre. Az 5. cikknek ezt világossá kell tennie.

Dorette Corbey módosítása

87. módosítás
5. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a véleménynek a tagok 
többségének a véleményét és az eltérő 
álláspontokat kell tartalmaznia, azokkal az 
indokokkal együtt, amelyekre ezek 
alapulnak.

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a véleménynek 
tartalmaznia kell a tagok többségének a 
véleményét. A véleménynek meg kell 
említenie az eltérő álláspontokat, azokkal az 
indokokkal együtt, amelyekre ezek 
alapulnak.
A véleményt késedelem nélkül elérhetővé 
kell tenni a nyilvánosság számára.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás az átláthatóság növelését célozza.
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Marios Matsakis módosítása

88. módosítás
5. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a véleménynek a tagok 
többségének a véleményét és az eltérő 
álláspontokat kell tartalmaznia, azokkal az 
indokokkal együtt, amelyekre ezek 
alapulnak.

1. Amikor véleményét kialakítja, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság tőle 
telhetően törekszik a tudományos 
konszenzus elérésére. Ha ilyen konszenzust 
nem sikerül elérni, a véleménynek a tagok 
többségének a véleményét és az eltérő 
álláspontokat kell tartalmaznia, azokkal az 
indokokkal együtt, amelyekre ezek 
alapulnak. A véleményt a nyilvánosság 
számára elérhetővé kell tenni, amint 
lehetséges.

Er. en

Evangelia Tzampazi módosítása

89. módosítás
5. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. A Gyermekgyógyászati Bizottság összes 
ülésén részt vehetnek a Bizottság képviselői, 
az Ügynökség ügyvezető igazgatója vagy a 
képviselői.

3. A Gyermekgyógyászati Bizottság összes 
ülésén részt vehet a Bizottság két
képviselője, az Ügynökség ügyvezető 
igazgatója vagy a képviselője.

Er. el

Indokolás

A Bizottság és az Ügynökség kellő intézményi képviseletének biztosításáért.

Evangelia Tzampazi módosítása

90. módosítás
6. CIKK, (2) BEKEZDÉS

Minden olyan közvetett érdeket, amely 
kapcsolódhat a gyógyszeriparhoz, az 
Ügynökség által vezetett nyilvántartásba fel 
kell venni, és ezt a nagyközönség 

Minden olyan közvetlen vagy közvetett 
érdeket, amely kapcsolódhat a 
gyógyszeriparhoz, az Ügynökség által 
vezetett nyilvántartásba fel kell venni, és ezt 
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megtekintheti. A nyilvántartást évente kell 
frissíteni.

a nagyközönség megtekintheti. A 
nyilvántartást évente kell frissíteni.

Er. el

Indokolás

A nagyobb átláthatóság elérése érdekében.

Anne Ferreira módosítása

91. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT

(d) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítmény 
minőségéről, biztonságáról vagy
hatásosságáról;

(d) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról, hatásosságáról és terápiás 
hasznáról, összehasonlítva a szóban forgó 
gyermekpopulációban jelenleg alkalmazott 
erőforrásokkal;

Er. fr

Indokolás

A Gyermekgyógyászati Bizottság feladatának nem szabad a jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv szerint összegyűjtött adatok értékelésére korlátozódnia; véleményeket kell kiadnia 
az érintett gyógyszerkészítmények minőségére, biztonságára és hathatósságára vonatkozóan. A 
rendelet célkitűzéseiben előírtak szerint, a gyermekek által élvezett terápiás előnyt is figyelembe 
kell venni.

Hiltrud Breyer módosítása

92. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT

(d) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 

(d) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
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gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról vagy hatásosságáról;

gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról, hatásosságáról és a jelenlegi 
kezelésekhez képest jelentős terápiás 
hasznáról;

Er. en

Indokolás

A magyarázó feljegyzés és a 12. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján egyértelmű, hogy a 
gyógyszerkészítmények csak akkor kerüljenek gyermekek számára értékelésre, ha a 
gyermekbetegek számára potenciális terápiás előnnyel rendelkeznek a meglévő kezelésekhez 
képest. Véleményének kiadásakor ezért a Gyermekgyógyászati Bizottságnak a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra szánt gyógyszerkészítmény terápiás hasznának 
értékelésére is ki kell térnie.

Philippe Busquin módosítása

93. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT 

(d)  az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról vagy hatásosságáról;

(d)  az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról vagy hatásosságáról és 
terápiás hasznáról a jelenlegi 
erőforrásokkal összehasonlítva;

Er. fr

Marios Matsakis módosítása

94. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT

(d) az emberi felhasználásra szánt (d) az emberi felhasználásra szánt 
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gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról vagy hatásosságáról;

gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról vagy hatásosságáról és (a 
jelenlegi kezelésekhez viszonyított) 
hozzáadott terápiás értékéről;

Er. en

Dorette Corbey módosítása

95. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT

(d) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról vagy hatásosságáról;

(d) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról, hatásosságáról és (a jelenlegi 
kezelésekhez viszonyított) hozzáadott 
terápiás értékéről;

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi a hozzáadott terápiás érték fogalmát.

Adamos Adamou módosítása

96. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D) PONT

(d) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 

(d) az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek bizottsága vagy az illetékes 
hatóság kérésére, azoknak az adatoknak az 
értékelését, amelyek egy jóváhagyott 
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gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról vagy hatásosságáról;

gyermekgyógyászati vizsgálati terv kapcsán 
keletkeztek, és vélemény kialakítását a 
gyermekpopulációban történő felhasználásra 
szánt gyógyszerkészítmény minőségéről, 
biztonságáról, hatásosságáról és (a jelenlegi 
kezelésekhez viszonyított) hozzáadott 
terápiás értékéről;

Er. en

Indokolás

A hozzáadott terápiás érték fogalma a gyermekgyógyászati indikációk megadásának feltétele kell 
hogy legyen a vizsgálatok megkettőzésének elkerülése érdekében; a jelenlegi megfogalmazás 
nem veszi figyelembe a hozzáadott terápiás érték fogalmát.

Mia De Vits módosítása

97. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, E) PONT 

(e) a tanácsadást azoknak az adatoknak a 
tartalmát és formátumát illetően, amelyeket 
a 41. cikkben említett felméréshez kell 
gyűjteni, illetve egy leltár elkészítését a 42. 
cikkben említett terápiás szükségletekről;

(e) a tanácsadást azoknak az adatoknak a 
tartalmát és formátumát illetően, amelyeket 
a 41. cikkben említett felméréshez kell 
gyűjteni, illetve egy leltár elkészítését a 42. 
cikkben említett terápiás szükségletekről és 
a terápiás előnyt a jelenlegi erőforrásokhoz 
viszonyítva;

Er. fr

Indokolás

A „ terápiás haszon” fogalma a gyermekgyógyászati indikáció megadását irányító feltétel. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezt dokumentálnia kell és figyelembe kell vennie.

Peter Liese módosítása

98. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, HA) PONT (új)

(ha) egy termék megfelelőségének 
értékelését az  SPC (kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány) 8 hónappal történő 
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meghosszabbításához a termékek 
függetlenül auditált  értékesítési adatainak 
áttekintésével a 36. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Er. en

Indokolás

A 6 hónapos SPC hosszabbítás lehet, hogy nem elegendő ahhoz, hogy a vállalatokat bizonyos 
viszonylag ritka betegségek esetében a gyermekgyógyászati indikációk kifejlesztésébe történő 
beruházásra bátorítsa. Az Egyesült Államokban végrehajtott 6 hónapos SPC hosszabbítás nem 
hasonlítható össze az EU-ban fennálló helyzettel, mivel az árak jelentősen alacsonyabbak az EU-
ban. Emiatt bizonyos esetekben magasabb ösztönző tűnik szükségesnek. Másfelől a 6 hónap 
valószínűleg túlzott ösztönzést jelent azoknál a gyógyszereknél, amelyek  úgymond tarolnak a 
felnőtt piacon.

Mojca Drčar Murko módosítása

99. módosítás
7. CIKK, HA) PONT (új)

(ha) egy termék megfelelőségének 
értékelését az  SPC 6 hónappal történő 
meghosszabbításához a termékek 
függetlenül auditált értékesítési adatainak 
áttekintésével a 36. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Er. en

Indokolás

Ez alkalmassá teszi a Gyermekgyógyászati Bizottságot arra, hogy elvégezze egy termék 
értékesítési adatainak igazolására vonatkozó feladatát azzal a céllal, hogy elbírálja, vajon 
jogosult-e az SPC 6 hónapos meghosszabbítására a standard 3 hónap helyett.

Hegyi Gyula módosítása

100. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, HA) PONT (új)

(ha) egy termék megfelelőségének 
értékelését az  SPC 6 hónappal történő 
meghosszabbításához a termékek 
függetlenül auditált értékesítési adatainak 
áttekintésével a 36. cikk (1) bekezdésével 
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összhangban.

Er. en

Indokolás

Ez alkalmassá teszi a Gyermekgyógyászati Bizottságot arra, hogy elvégezze egy termék 
értékesítési adatainak igazolására vonatkozó feladatát azzal a céllal, hogy elbírálja, vajon 
jogosult-e az SPC 6 hónapos meghosszabbítására a standard 3 hónap helyett.

Linda McAvan módosítása

101. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, HA) PONT (új)

(ha) egy termék megfelelőségének 
értékelését az  SPC 6 hónappal történő 
meghosszabbításához a termékek 
függetlenül auditált értékesítési adatainak 
áttekintésével a 36. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Er. en

Indokolás

Ez alkalmassá teszi a Gyermekgyógyászati Bizottságot arra, hogy elvégezze egy termék 
értékesítési adatainak igazolására vonatkozó feladatát azzal a céllal, hogy elbírálja, vajon 
jogosult-e az SPC 6 hónapos meghosszabbítására a standard 3 hónap helyett.

Urszula Krupa módosítása

102. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, HA) PONT (új)

(ha) egy termék megfelelőségének 
értékelését az  SPC 6 hónappal történő 
meghosszabbításához a termékek 
függetlenül auditált értékesítési adatainak 
áttekintésével a 36. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Er. en
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Indokolás

Ez alkalmassá teszi a Gyermekgyógyászati Bizottságot arra, hogy elvégezze egy termék 
értékesítési adatainak igazolására vonatkozó feladatát azzal a céllal, hogy elbírálja, vajon 
jogosult-e az SPC 6 hónapos meghosszabbítására a standard 3 hónap helyett.

Edite Estrela módosítása

103. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, HA) PONT (új)

(ha) egy termék megfelelőségének 
meghatározását a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány hat hónappal történő 
meghosszabbításához a termékek 
függetlenül auditált értékesítési adatainak 
áttekintésével.

Er. pt

Indokolás

A Gyermekgyógyászati Bizottság ellenőrizheti a gyógyszerkészítmény által elért árbevételt, és 
elbírálhatja, vajon a termék jogosult-e a kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány hathónapos 
meghosszabbítására a normál három hónapos hosszabbítás helyett.

Genowefa Grabowska módosítása

104. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, HA) PONT (új)

(ha) egy termék megfelelőségének 
értékelését a kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hat hónappal történő 
meghosszabbításához a termékek 
függetlenül auditált értékesítési adatainak 
áttekintésével a 36. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Er. pl
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Indokolás

Ez a módosítás arra irányul, hogy a Gyermekgyógyászati Bizottságot azzal a feladattal ruházza 
fel, hogy igazolja a termék értékesítési adatait az SPC hathónapos meghosszabbítása céljából, a 
standard három hónapos hosszabbítás helyett.

Adamos Adamou módosítása

105. módosítás
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, HA) PONT (új)

(ha) a gyermekgyógyászati 
gyógyszerkészítmény szükségletek speciális 
leltárának létrehozását gyermekgyógyászati 
szakemberekkel konzultálva, és annak 
rendszeres felfrissítését.

Er. en

Indokolás

A hozzáadott terápiás érték fogalma a gyermekgyógyászati indikációk megadásának feltétele kell 
hogy legyen a vizsgálatok megkettőzésének elkerülése érdekében; a jelenlegi megfogalmazás 
nem veszi figyelembe a hozzáadott terápiás érték fogalmát.

Adamos Adamou módosítása

106. módosítás
7. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 1A. ALBEKEZDÉS (új)

Azok az esetek, ahol hozzáadott terápiás 
érték nem várható, a 12. cikk (1) bekezdése 
c) pontjában említett mentességek alá 
esnek.

Er. en

Indokolás

A hozzáadott terápiás érték fogalma a gyermekgyógyászati indikációk megadásának feltétele kell 
hogy legyen a vizsgálatok megkettőzésének elkerülése érdekében; a jelenlegi megfogalmazás 
nem veszi figyelembe a hozzáadott terápiás érték fogalmát.
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Hiltrud Breyer módosítása

107. módosítás
7. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Feladatainak teljesítése során a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell, hogy a javasolt 
vizsgálatoktól várható-e, hogy lényeges 
terápiás haszonnal járnak majd a 
gyermekpopuláció számára.

2. Feladatainak teljesítése során a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell, hogy a meghatározott 
gyógyszerterméken elvégezni javasolt 
vizsgálatoktól várható-e, hogy lényeges 
terápiás haszonnal járnak majd a 
gyermekpopuláció számára a 
gyermekbetegek körében jelenleg 
alkalmazott kezelésekhez képest. 

Er. en

Indokolás

A bekezdés módosítása arra irányul, hogy összhangba hozza azt a bizottsági javaslat 12. cikke 
(1) bekezdése c) pontja kialakításával.

Jules Maaten módosítása

108. módosítás
7. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Feladatainak teljesítése során a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell, hogy a javasolt 
vizsgálatoktól várható-e, hogy lényeges 
terápiás haszonnal járnak majd a 
gyermekpopuláció számára.

2. Feladatainak teljesítése során a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell, hogy a javasolt 
vizsgálatoktól várható-e, hogy lényeges 
terápiás haszonnal járnak majd a 
gyermekpopuláció számára. Szintén 
figyelembe kell vennie, többek között, a 
harmadik országok illetékes hatóságainak 
véleményeit, határozatait vagy tanácsait.

Er. en

Indokolás

A gyermekeken végzett szükségtelen vizsgálatokat el kell kerülni, és ezért a gyermekbetegeken 
harmadik országokban már elvégzett vizsgálatokat nem szabad megismételni.

Marios Matsakis módosítása

109. módosítás
7. CIKK, (2) BEKEZDÉS
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2. Feladatainak teljesítése során a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
mérlegelnie kell, hogy a javasolt 
vizsgálatoktól várható-e, hogy lényeges 
terápiás haszonnal járnak majd a 
gyermekpopuláció számára.

2. Feladatainak teljesítése során a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak elsőként
azt kell mérlegelnie, hogy a javasolt 
vizsgálatoktól várható-e, hogy lényeges 
terápiás haszonnal járnak majd a 
gyermekpopuláció számára.

Er. en

Dorette Corbey módosítása

110. módosítás
7. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A hozzáadott terápiás érték 
dokumentálására szolgáló összehasonlító 
vizsgálatokat bele kell venni az alkalmazás 
aktába.

Er. en

Marios Matsakis módosítása

111. módosítás
7. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A hozzáadott terápiás érték 
dokumentálására szolgáló összehasonlító 
vizsgálatokat bele kell venni az alkalmazás 
aktába.

Er. en

Adamos Adamou módosítása

112. módosítás
7. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A hozzáadott terápiás érték 
dokumentálására szolgáló összehasonlító 
vizsgálatokat bele kell venni az alkalmazás 
aktába.
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Er. en

Dorette Corbey módosítása

113. módosítás
7. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. Azok az esetek, ahol hozzáadott terápiás 
érték nem várható, a 12. cikk (1) bekezdése 
c) pontjában említett mentességek alá 
esnek.

Er. en

Indokolás

A módosítás összhangban áll a hozzáadott terápiás értéket figyelembe vevő 1. módosítással.

Philippe Busquin módosítása

114. módosítás
7. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A 12. cikk (1) bekezdése c) pontjában 
említett eltérések azokra az esetekre 
vonatkoznak, amelyeknél a fenti előny nem 
várható. 

Er. fr

Anne Ferreira módosítása

115. módosítás
7. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A 12. cikk (1) bekezdése c) pontjában 
említett eltérések azokra az esetekre 
vonatkoznak, amelyeknél a fenti előny nem 
várható.

Er. fr
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Indokolás

Ez a módosítás a rendeletjavaslatot önmagában konzisztenssé teszi a gyermekgyógyászati 
indikáció 12. cikk (1) bekezdése c) pontja szerinti engedélyezésével.

Anne Ferreira módosítása

116. módosítás
7. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A terápiás előny bemutatására szolgáló 
összehasonlító vizsgálato(ka)t tartalmaznia 
kell egy gyógyszerkészítmény forgalomba 
hozatala céljából beadott engedélyeztetési 
kérelemnek.

Er. fr

Indokolás

A „terápiás előny” fogalmának ezért a gyermekgyógyászati indikáció megadását irányító 
feltételnek kell lennie, és így azt dokumentálni kell az engedélyeztetési kérelemben, ezáltal a 
Gyermekgyógyászati Bizottság figyelembe veheti a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően.

Philippe Busquin módosítása

117. módosítás
7. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A terápiás előny bemutatására szolgáló 
összehasonlító vizsgálato(ka)t tartalmaznia 
kell egy gyógyszerkészítmény forgalomba 
hozatalára irányuló engedélyeztetési 
kérelemnek.

Er. fr

Evangelia Tzampazi módosítása

118. módosítás
7A. CIKK (új)
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7a. cikk
A gyermekeknek szánt 
gyógyszerkészítmények tekintetében a 
követelmények egy speciális leltárát kell 
összeállítani, rendszeresen frissíteni és az 
érdekelt felek (szakemberek, vállalkozások, 
betegek, stb.) számára elérhetővé tenni.

Er. el

Indokolás

Fontos egy olyan jegyzék összeállítása, amelyik valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhető.

Hiltrud Breyer módosítása

119. módosítás
8. CIKK, (1) BEKEZDÉS, A) PONT (új)

(a) az összes vizsgálat eredményeit és az 
összes részletes információt, amelyeket 
azért végeztek el, illetve gyűjtöttek össze, 
hogy dokumentálják, hogy a meghatározott 
gyógyszerkészítménynek várhatóan jelentős 
terápiás haszna lesz a gyermekpopuláció 
számára a gyermekbetegeknél jelenleg 
alkalmazott kezelésekhez képest;

Er. en

Indokolás

A magyarázó feljegyzés és a 12. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján egyértelmű, hogy a 
gyógyszerkészítmények csak akkor kerüljenek gyermekek számára értékelésre, ha a 
gyermekbetegek számára potenciális terápiás előnnyel rendelkeznek a meglévő kezelésekhez 
képest. Ezért a forgalmazási engedély iránti kérelemnek információt kell tartalmaznia a 
potenciális terápiás előnyre vonatkozóan.

John Bowis módosítása

120. módosítás
8. CIKK, (1) BEKEZDÉS, A) PONT (új)
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(a) az elvégzett gyermekvizsgálatok 
eredményeit, a folyamatban lévő és a
tervezett gyermekvizsgálatok elvégzésének 
időrendjét, és az Ügynökség véleményét 
ezekről a pontokról;

Er. en

Indokolás

Az elv, amely megköveteli az összes gyermekgyógyászati eredmény beadását a felnőtt 
eredményekkel együtt, ellentétes a jelenlegi tudományos és etikai standardokkal. Ez idő előtti és 
indokolatlan vizsgálatokhoz vezethet a gyermekeknél, és késleltetheti az új gyógyszerek 
bevezetését a felnőtteknél. A gyermekgyógyászati protokollokhoz a gyermekek toborzása gyakran 
nagyon lassú és nehézkes, és a vizsgálatok tovább tarthatnak az eredetileg tervezettnél.

Holger Krahmer módosítása

121. módosítás
8. CIKK, (1) BEKEZDÉS, A) PONT (új)

(a) az elvégzett gyermekvizsgálatok 
eredményeit, a folyamatban lévő és a 
tervezett gyermekvizsgálatok elvégzésének 
időrendjét, és az Ügynökség véleményét 
ezekről a pontokról;

Er. en

Indokolás

A jóváhagyott tudományos és etikai standardoknak megfelelően, az új gyógyszereket széles 
körben kell tesztelni felnőtteken, mielőtt a gyermekeken folytatott vizsgálatok 
megkezdődhetnének. Ennek következtében nem biztos, hogy valamennyi gyermekgyógyászati 
vizsgálat eredménye rendelkezésre fog állni a felnőtt készítmény forgalomba hozatali engedély-
kérelmének beadásakor. Ezért az idő előtti gyermekvizsgálatok és a felnőttek körében történő 
felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésének késedelme elkerülése érdekében, a 8. cikkben 
megállapított követelményt azokra az esetekre kell előírni, amikor a gyermekgyógyászati 
vizsgálatok folyamatban vannak a felnőttek körében történő felhasználás kérelmezésekor.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

122. módosítás
9. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

Ahol helyénvaló, a humán felhasználásra 
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szolgáló gyógyszerkészítmények és az 
állatgyógyászati készítmények forgalomba 
hozatali engedélye feltételeiben mutatkozó  
eltérések vizsgálatáról szóló 1085/2003/EK 
bizottsági rendelet kerüljön alkalmazásra.

Er. en

Indokolás

Kívánatos, hogy a lehető legnagyobb legyen a koherencia az EU gyógyszerészeti joganyagán 
belül. Ezért a 1085/2003/EK rendelet rendelkezését, amely az emberi felhasználásra szolgáló 
gyógyszerkészítmények és az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali engedélye 
feltételeinek változásait szabályozza, megfelelően alkalmazni kell egy meglévő engedéllyel 
kapcsolatos változásokra (pl. tablettáról szirup formára történő átállás esetén, vagy fordítva).

Antonios Trakatellis módosítása

123. módosítás
9. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

Az első bekezdés olyankor is alkalmazásra 
kerül, ha a kérelmező bemutatja, hogy a 
gyógyszerkészítmény jelentős terápiás, 
tudományos vagy technikai újítást jelent a 
726/2004/EK rendelet rendelkezéseinek, és 
különösen annak 3. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának megfelelően.

Er. el

Indokolás

Rendelkezést kell alkotni az olyan gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyének 
belefoglalásáról, amely jelentős terápiás, tudományos vagy technikai újítást jelent, ahogy az 
emberi és állatgyógyászati felhasználásra szolgáló gyógyszerkészítmények engedélyezésének és 
felülvizsgálatának közösségi eljárásait megállapító és az Európai Gyógyszerügynökséget 
létrehozó 726/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdése b) pontjában.  A rendelkezés erősíti a 
gyógyszerkészítmények innovációját.
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Marios Matsakis módosítása

124. módosítás
14. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

2. A kérelem kézhezvételétől számított 60 
napon belül, a Gyermekgyógyászati 
Bizottságnak véleményt kell elfogadnia 
arról, hogy a termék-specifikus mentesítést 
meg kell-e adni.

2. A kivételes esetek kivételével, a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül, a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak, egy 
referens kinevezése révén, véleményt kell 
elfogadnia arról, hogy a termék-specifikus 
mentesítést meg kell-e adni.

Er. en

Marios Matsakis módosítása

125. módosítás
14. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni. Az 
Ügynökségnek a kérelmezőt ennek 
megfelelően haladéktalanul tájékoztatnia 
kell. A kérelmezőt tájékoztatni kell azokról 
az okokról, amelyek alapján erre a 
következtetésre jutottak.

3. Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni. Az 
Ügynökségnek a kérelmezőt ennek 
megfelelően haladéktalanul és bármely 
esetben 10 munkanapot nem meghaladó 
időtartamon belül tájékoztatnia kell. A 
kérelmezőt tájékoztatni kell azokról az 
okokról, amelyek alapján erre a 
következtetésre jutottak.

Er. en

Hiltrud Breyer módosítása

126. módosítás
15. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

1a. Ezt a jegyzéket rendszeresen fel kell 
frissíteni (legalább hathavonta), és 
haladéktalanul elérhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára.

Er. en
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Indokolás

Fontos világossá tenni, hogy a mentességek jegyzéke rendszeresen frissítésre és nyilvánosságra 
hozatalra kerül az átláthatóság biztosítása céljából.

Marios Matsakis módosítása

127. módosítás
15. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Az Ügynökségnek jegyzéket kell vezetnie 
az összes mentesítésről.

1. Az Ügynökségnek jegyzéket kell vezetnie 
az összes mentesítésről. A jegyzéket 
rendszeresen fel kell frissíteni (legalább 
évente), és haladéktalanul elérhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára.

Er. en

Anne Ferreira módosítása

128. módosítás
15. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

1a. A jegyzéket - amely évente legalább 
egyszer frissítésre kerül - azonnal 
nyilvánosságra kell hozni.

Er. fr

Indokolás

A Gyermekgyógyászati Bizottságnak teljes mértékben átláthatóan kell működnie. Az átláthatóság 
követelményét alkalmazni kell a döntéshozatali folyamatokra, a döntések indoklására és 
magukra a döntésekre. Az 5. cikknek ezt világossá kell tennie, és elő kell írnia a jegyzék 
nyilvánosságra hozatalát.

Philippe Busquin módosítása

129. módosítás
15. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

1a. A jegyzéket – amelyet rendszeresen 
frissítenek – azonnal nyilvánosságra kell 
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hozni.

Er. fr

Thomas Ulmer módosítása

130. módosítás
17. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) A 8. és a 9. cikkben említett kérelmek 
esetében a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet a jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel 
együtt – kivéve, ha másképp nem indokolt –
legkésőbb a felnőtteken végzett, a 
2001/83/EK irányelv melléklete I. részének 
5.2.3. szakaszában megnevezett – humán 
farmakokinetikai vizsgálatok befejezését 
követően be kell nyújtani, annak 
biztosítására, hogy a véleményt ki lehessen 
adni a vonatkozó gyógyszerkészítménynek 
gyermekpopulációban történő 
felhasználásáról a vonatkozó forgalomba 
hozatali engedély vagy más kérelem 
értékelése során.

(1) A 8. és a 9. cikkben említett kérelmek 
esetében a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet a jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel 
együtt – kivéve, ha másképp nem indokolt –
legkorábban a felnőtteken végzett humán 
farmakokinetikai vizsgálatok II. 
szakaszának befejezését követően be kell 
nyújtani, annak biztosítására, hogy a 
vizsgálati terveket specifikus feltételekkel 
lehessen kialakítani, és így ki lehessen 
elégíteni a gyermekek bevonásával járó 
klinikai vizsgálatok követelményeit.

Er. de

Indokolás

Legkésőbb az I. fázis után a tesztelt gyógyszerkészítmények mintegy 90%-áról bebizonyosodik, 
hogy nem megfelelő. Ezért a II. fázisig nem lehet empirikus döntést hozni.

Jules Maaten módosítása

131. módosítás
17. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. A 8. és a 9. cikkben említett kérelmek 
esetében a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet a jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel 
együtt – kivéve, ha másképp nem indokolt –
legkésőbb a felnőtteken végzett, a 

1. A 8. és a 9. cikkben említett kérelmek 
esetében az összefoglalást is tartalmazó  
gyermekgyógyászati vizsgálati tervet a 
jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel együtt 
– kivéve, ha másképp nem indokolt –
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2001/83/EK irányelv melléklete I. részének 
5.2.3. szakaszában megnevezett – humán 
farmakokinetikai vizsgálatok befejezését 
követően be kell nyújtani, annak 
biztosítására, hogy a véleményt ki lehessen 
adni a vonatkozó gyógyszerkészítménynek 
gyermekpopulációban történő 
felhasználásáról a vonatkozó forgalomba 
hozatali engedély vagy más kérelem 
értékelése során.

legkésőbb a felnőtteken végzett, a 
2001/83/EK irányelv melléklete I. részének 
5.2.3. szakaszában megnevezett – humán 
farmakokinetikai vizsgálatok befejezését 
követően be kell nyújtani, annak 
biztosítására, hogy a véleményt ki lehessen 
adni a vonatkozó gyógyszerkészítménynek 
gyermekpopulációban történő 
felhasználásáról a vonatkozó forgalomba 
hozatali engedély vagy más kérelem 
értékelése során.

Er. en

Indokolás

Nincs utalás az Ügynökség által a 17. cikk (2) bekezdése szerint készített összefoglaló jelentés 
hasznosságára.  Az Ügynökség által készített összefoglaló jelentés elkészítését törölni kell, hogy 
jelentősen csökkenteni lehessen az adminisztratív értékelési időszakot, melynek hossza legfeljebb 
10 nap lehet. Helyette a kérelmező fog beadni egy összefoglaló jelentést a dokumentáció 
részeként.

Holger Krahmer módosítása

132. módosítás
17. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. A 8. és a 9. cikkben említett kérelmek 
esetében a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet a jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel 
együtt – kivéve, ha másképp nem indokolt –
legkésőbb a felnőtteken végzett, a 
2001/83/EK irányelv melléklete I. részének 
5.2.3. szakaszában megnevezett – humán 
farmakokinetikai vizsgálatok befejezését 
követően be kell nyújtani, annak 
biztosítására, hogy a véleményt ki lehessen 
adni a vonatkozó gyógyszerkészítménynek 
gyermekpopulációban történő 
felhasználásáról a vonatkozó forgalomba 
hozatali engedély vagy más kérelem 
értékelése során.

1. A 8. és a 9. cikkben említett kérelmek 
esetében a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet a jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel 
együtt a felnőtteken végzett, a 2001/83/EK 
irányelv melléklete I. részének 5.2.3. 
szakaszában megnevezett – humán 
farmakokinetikai vizsgálatok befejezését 
követően be lehet nyújtani, annak 
biztosítására, hogy a véleményt ki lehessen 
adni a vonatkozó gyógyszerkészítménynek 
gyermekpopulációban történő 
felhasználásáról a vonatkozó forgalomba 
hozatali engedély vagy más kérelem 
értékelése során. Amennyiben a 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
jóváhagyására vonatkozó kérelem egy 
későbbi szakaszban kerül benyújtásra, a 
kérelmet a 8. és a 9. cikk szerint benyújtó 
kérelmezőnek be kell adnia az elvégzett 
gyermekvizsgálatok eredményeit és a 
folyamatban lévő és a tervezett 
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gyermekvizsgálatok elvégzésének 
időrendjét. Az illetékes hatóságnak 
biztosítania kell a kérelmező 
nyomonkövetését ezekben a kérdésekben.

Er. en

Indokolás

Egy gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek a emberi gyógyszerkinetikai vizsgálatok 
befejezésekor történő beadása túl korainak fog bizonyulni sok gyógyszerkészítmény esetében, 
amelyeknél először alapos tesztelésre lesz szükség felnőttek körében, mielőtt a 
gyermekgyógyászati kifejlesztésre sor kerülne. Ezért szükséges rendelkezni a 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv egy későbbi szakaszban történő beadásának és 
jóváhagyásának lehetőségéről, annak biztosítása mellett, hogy a gyermekgyógyászati vizsgálatok 
a legmegfelelőbb időben kezdődhessenek el.  

Jules Maaten módosítása

133. módosítás
17. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Az (1) bekezdésben említett kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül az 
Ügynökségnek ellenőriznie kell a kérelem 
érvényességét és összefoglaló jelentést kell 
készíteni a Gyermekgyógyászati Bizottság 
számára.

2. Az (1) bekezdésben említett kérelem 
kézhezvételétől számított 10 napon belül az 
Ügynökségnek ellenőriznie kell a kérelem 
érvényességét.

Er. en

Indokolás

Nincs utalás az Ügynökség által a 17. cikk (2) bekezdése szerint készített összefoglaló jelentés 
hasznosságára.  Az Ügynökség által készített összefoglaló jelentés elkészítését törölni kell, hogy 
jelentősen csökkenteni lehessen az adminisztratív értékelési időszakot, melynek hossza legfeljebb 
10 nap lehet. Helyette a kérelmező fog beadni egy összefoglaló jelentést a dokumentáció 
részeként.

Jules Maaten módosítása

134. módosítás
17. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor az helyénvaló, az Ügynökség a 
kérelmezőtől kérheti további részletek és 
dokumentumok benyújtását, amely esetben a 
30 napos időkorlát felfüggesztésre kerül 

3. Amikor az helyénvaló, az Ügynökség a 
kérelmezőtől kérheti további részletek és 
dokumentumok benyújtását, amely esetben a 
10 napos időkorlát felfüggesztésre kerül 
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mindaddig, amíg a kért kiegészítő 
információkat meg nem adták.

mindaddig, amíg a kért kiegészítő 
információkat meg nem adták.

Er. en

Indokolás

Nincs utalás az Ügynökség által a 17. cikk (2) bekezdése szerint készített összefoglaló jelentés 
hasznosságára.  Az Ügynökség által készített összefoglaló jelentés elkészítését törölni kell, hogy 
jelentősen csökkenteni lehessen az adminisztratív értékelési időszakot, melynek hossza legfeljebb 
10 nap lehet. Helyette a kérelmező fog beadni egy összefoglaló jelentést a dokumentáció 
részeként.

Marios Matsakis módosítása

135. módosítás
18. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Az érvényes, javasolt 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
kézhezvételétől számított 60 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
véleményt kell alkotnia arról, hogy a 
javasolt vizsgálatok biztosítják-e a szükséges 
adatok megteremtését, azoknak a 
feltételeknek a meghatározásához, amelyek 
mellett a gyógyszerkészítmény
felhasználható a gyermekpopulációban vagy 
annak részeiben végzett kezelésekhez, 
valamint arról, hogy a várható terápiás 
hasznok igazolják-e a javasolt vizsgálatokat.

1. A kivételes helyzetek kivételével, az 
érvényes, javasolt gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv kézhezvételétől számított 60 
napon belül a Gyermekgyógyászati 
Bizottságnak véleményt kell alkotnia arról, 
hogy a javasolt vizsgálatok biztosítják-e a 
szükséges adatok megteremtését, azoknak a 
feltételeknek a meghatározásához, amelyek 
mellett a gyógyszerkészítmény 
felhasználható a gyermekpopulációban vagy 
annak részeiben végzett kezelésekhez, 
valamint arról, hogy a várható terápiás 
hasznok igazolják-e a javasolt vizsgálatokat.

Er. en

Marios Matsakis módosítása

136. módosítás
18. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 60 
napos időszakon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kérheti, hogy 
a kérelmező javasoljon módosításokat a 
tervben, amely esetben az (1) bekezdésben a 
végleges vélemény elfogadására vonatkozó, 
említett időkorlát meghosszabbodik, 

2. A kivételes helyzetek kivételével, az (1) 
bekezdésben meghatározott 60 napos 
időszakon belül a Gyermekgyógyászati 
Bizottság kérheti, hogy a kérelmező 
javasoljon módosításokat a tervben, amely 
esetben az (1) bekezdésben a végleges 
vélemény elfogadására vonatkozó, említett 
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legfeljebb 60 nappal. Az ilyen esetekben a 
kérelmező vagy a Gyermekgyógyászati 
Bizottság kérhet még egy megbeszélést 
ebben az időszakban. Az időkorlátot fel kell 
függeszteni mindaddig, amíg a kért 
kiegészítő információt be nem adták.

időkorlát meghosszabbodik, legfeljebb 60 
nappal. Az ilyen esetekben a kérelmező 
vagy a Gyermekgyógyászati Bizottság 
kérhet még egy megbeszélést ebben az 
időszakban. Az időkorlátot fel kell 
függeszteni mindaddig, amíg a kért 
kiegészítő információt be nem adták.

Er. en

Marios Matsakis módosítása

137. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Kivételes esetekben, amennyiben a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervvel 
egyetértő döntés után a kérelmezőnek 
nehézségei támadnak annak végrehajtásával 
– mint például az, hogy a terv nem 
valósítható meg, vagy ha a terv többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 30 
napon belül véleményt kell alkotnia, amely 
azok elutasítását vagy elfogadását 
tartalmazza. Amint a Gyermekgyógyászati 
Bizottság elfogadott egy – akár pozitív, akár 
negatív – véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Er. en

Evangelia Tzampazi módosítása

138. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
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végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, 30 napon belül,
amely azok elutasítását vagy elfogadását 
tartalmazza, és amennyiben helyénvalónak 
ítéli, egy határidőt javasol a módosított 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
kérelmező általi benyújtására. Amint a 
Gyermekgyógyászati Bizottság elfogadott 
egy – akár pozitív, akár negatív – véleményt, 
a 4. fejezetben meghatározott eljárást kell 
alkalmazni.

Er. el

Indokolás

Fontos, hogy a vizsgálatokat véglegesen ne hagyják abba, ha már elkezdődtek. A cél az, hogy a 
kérelmezőt új kutatási határidők kitűzésére sarkalljuk, és ezért specifikus időkorlátokat kell 
megállapítani.

Philippe Busquin módosítása

139. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia 30 napon belül, 
amely azok elutasítását vagy elfogadását 
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Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

tartalmazza. Amint a Gyermekgyógyászati 
Bizottság elfogadott egy – akár pozitív, akár 
negatív – véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Er. fr

Anne Ferreira módosítása

140. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia 30 napon belül, 
amely azok elutasítását vagy elfogadását 
tartalmazza. Amint a Gyermekgyógyászati 
Bizottság elfogadott egy – akár pozitív, akár 
negatív – véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Er. fr

Indokolás

A 18. cikkel ellentétben, ez a cikk túlságosan bizonytalan a vizsgálati terv módosítására 
vonatkozó időkorlát tekintetében.

Mia De Vits módosítása

141. módosítás
23. CIKK
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Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia 30 napon belül, 
amely azok elutasítását vagy elfogadását 
tartalmazza. Amint a Gyermekgyógyászati 
Bizottság elfogadott egy – akár pozitív, akár 
negatív – véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Er. fr

Indokolás

A hatékony rendszer létrehozásához pontos és nem túlságosan hosszú határidőkre van szükség a 
vizsgálati tervek áttanulmányozásához és a módosítási javaslatok megtételéhez.

Dorette Corbey módosítása

142. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 30 
napon belül véleményt kell alkotnia, amely 
azok elutasítását vagy elfogadását 
tartalmazza. Amint a Gyermekgyógyászati 
Bizottság elfogadott egy – akár pozitív, akár 
negatív – véleményt, a 4. fejezetben 
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eljárást kell alkalmazni. meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Határidők nincsenek meghatározva a javaslatban. A 18. cikkben a határidő egyértelműen 
meghatározásra került, azonban a 23. cikk esetében ez az egyértelműség hiányzik.

Hiltrud Breyer módosítása

143. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 30 
napon belül véleményt kell alkotnia, amely 
azok elutasítását vagy elfogadását 
tartalmazza. Amint a Gyermekgyógyászati 
Bizottság elfogadott egy – akár pozitív, akár 
negatív – véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Mivel a 18. cikk pontosan meghatározza a gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
áttanulmányozására biztosított időtartamot (60 nap), és a plusz időtartamot, amely a kiegészítő 
információk bekérésére rendelkezésre áll (60 nap), a gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
módosítása esetében ilyen időhatárok nem kerülnek megadásra. Ha 60 nap megfelelő a bizottság 
számára, hogy egy átfogó véleményt elfogadjon, akkor 30 napnak elegendőnek kell lennie arra, 
hogy a terv változtatásaira vonatkozó véleményét elfogadja.
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Milan Cabrnoch módosítása

144. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat, illetve a halasztás vagy a 
mentesség iránti kérelmet át kell tekintenie 
és véleményt kell alkotnia, amely a 
változtatások, a halasztás vagy a mentesség  
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Er. cs

Indokolás

A 23. cikk szerint a kérelmező jogosult annak kérelmezésére, hogy a Gyermekgyógyászati 
Bizottság fogadja el a változtatásokat, vagy a halasztás vagy mentesség kérelmezésére, és a 
Gyermekgyógyászati Bizottság jogosult áttekinteni a javasolt változtatásokat és a halasztás vagy 
mentesség iránti kérelmeket. Miután a Gyermekgyógyászati Bizottság elfogadta véleményét a 
javasolt változtatásokról, halasztásról vagy mentességről, a 26. cikkben (azaz a 4. fejezet) 
megállapított eljárást lehet használni, amely szerint az új véleményt felül lehet vizsgálni egy 
indokolt kérelem alapján. Ezért a Gyermekgyógyászati Bizottság számára nem helyénvaló 
bármiféle határidő megállapítása a gyermekgyógyászati vizsgálati terv bemutatására. Ha a 
Gyermekgyógyászati Bizottság úgy határoz, hogy nem fogadja el a gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv változtatásait, a kérelmezőnek egyértelműen a jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv szerint kell végrehajtania a vizsgálatokat, vagyis a változtatásokra, halasztásra 
vagy mentességre vonatkozó kérelem beadása előtt.
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Adamos Adamou módosítása

145. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 
változtatásokat át kell tekintenie és 30 
napon belül véleményt kell alkotnia, amely 
azok elutasítását vagy elfogadását 
tartalmazza. Amint a Gyermekgyógyászati 
Bizottság elfogadott egy – akár pozitív, akár 
negatív – véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Bizonyos határidők nem kerülnek meghatározásra a rendelettervezetben, míg mások túl 
hosszúak. Ez a módosítás a helyzet tisztázására törekszik.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

146. módosítás
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. A 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak ezeket a 

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel egyetértő döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak annak 
végrehajtásával – mint például az, hogy a 
terv nem valósítható meg, vagy többé már 
nem helyénvaló – a kérelmező javasolhat 
változtatásokat, vagy kérhet mentesítést 
vagy halasztást a Gyermekgyógyászati 
Bizottságtól, részletes indokok alapján. 60 
napon belül, a Gyermekgyógyászati 
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változtatásokat át kell tekintenie és 
véleményt kell alkotnia, amely azok 
elutasítását vagy elfogadását tartalmazza. 
Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Bizottságnak ezeket a változtatásokat át kell 
tekintenie és véleményt kell alkotnia, amely 
azok elutasítását vagy elfogadását 
tartalmazza. Amint a Gyermekgyógyászati 
Bizottság elfogadott egy – akár pozitív, akár 
negatív – véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

E rendelet más eljárási rendelkezéseivel összhangban helyénvaló a bizottság döntésére ugyanazt 
a határidőt megszabni.

Marios Matsakis módosítása

147. módosítás
24. CIKK, (3) BEKEZDÉS

Ha a Gyermekgyógyászati Bizottságot 
felkérik arra, hogy az (1) bekezdésnek 
megfelelően mondjon véleményt, azt a 
kérelem kézhezvételétől számított 60 napon 
belül meg kell tennie.

Ha a Gyermekgyógyászati Bizottságot 
felkérik arra, hogy az (1) bekezdésnek 
megfelelően mondjon véleményt, azt, a 
kivételes helyzetek kivételével, a kérelem 
kézhezvételétől számított 60 napon belül 
meg kell tennie.

Er. en

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

148. módosítás
26. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Az újbóli megvizsgálásra irányuló, az (1) 
bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak egy új 
referens kinevezése után újabb véleményt 
kell adnia, amely megerősíti, vagy 
felülbírálja a korábbi véleményt. A 
véleményt kellően meg kell indokolni és a 
következtetés indokait mellékelni kell az új 
véleményhez, amely véglegessé válik.

2. Az újbóli megvizsgálásra irányuló, az (1) 
bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak egy új 
referens kinevezése után, akinek képesnek 
kell lennie a kérelmező közvetlen 
kikérdezésére, újabb véleményt kell adnia, 
amely megerősíti, vagy felülbírálja a korábbi 
véleményt. A kérelmező is felajánlhatja, 
hogy kikérdezzék. A referensnek 
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haladéktalanul tájékoztatnia kell írásban a 
bizottságot a kérelmezővel történt 
kapcsolatfelvételek részleteiről. A 
véleményt kellően meg kell indokolni és a 
következtetés indokait mellékelni kell az új 
véleményhez, amely véglegessé válik.

Er. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a referens az egész bizottságot képviselje, és tájékoztassa azt a 
kérelmezővel való kapcsolatfelvételekről.

Milan Cabrnoch módosítása

149. módosítás
26. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Az újbóli megvizsgálásra irányuló, az (1) 
bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak egy új 
referens kinevezése után újabb véleményt 
kell adnia, amely megerősíti, vagy 
felülbírálja a korábbi véleményt. A 
véleményt kellően meg kell indokolni és a 
következtetés indokait mellékelni kell az új 
véleményhez, amely véglegessé válik.

2. Az újbóli megvizsgálásra irányuló, az (1) 
bekezdés szerinti kérelem kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak új 
véleményt kell adnia, a korábbi 
véleményétől függetlenül kialakítva, amely 
megerősíti, vagy felülbírálja a korábbi 
véleményt. A véleményt kellően meg kell 
indokolni és a következtetés indokait 
mellékelni kell az új véleményhez, amely 
véglegessé válik.

Er. cs

Indokolás

Tekintve, hogy a rendelet korábbi cikkeiben nem kerül említésre, hogy egy referens lesz 
kinevezve a Gyermekgyógyászati Bizottság véleményének összeállítására (az eljárási kérdéseket 
a Gyermekgyógyászati Bizottság működési szabályzata fogja meghatározni), nem helyénvaló 
kijelenteni azt, hogy a Gyermekgyógyászati Bizottságnak új referenst kell kineveznie.  Azt 
azonban hangsúlyozni kell, hogy az új véleményt a korábbi véleménytől függetlenül kell 
összeállítani. Pusztán egy új referens kinevezése nem jelent garanciát azoknak a tényeknek a 
független értékelésére, amelyek alapján a Gyermekgyógyászati Bizottság kiadja az új véleményét 
vagy megerősíti korábbi véleményét. Ugyancsak a működési szabályoknak kell meghatározniuk 
azt, hogy a Gyermekgyógyászati Bizottság hogyan kommunikáljon a kérelmezővel.
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Marios Matsakis módosítása

150. módosítás
26. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az Ügynökségnek haladéktalanul
határozatot kell hoznia. Ezt a határozatot a 
kérelmezővel közölni kell.

4. Az Ügynökségnek 30 napon belül
határozatot kell hoznia. Ezt a határozatot a 
kérelmezővel haladéktalanul közölni kell.

Er. en

Evangelia Tzampazi módosítása

151. módosítás
26. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az Ügynökségnek haladéktalanul
határozatot kell hoznia. Ezt a határozatot a 
kérelmezővel közölni kell.

4. Az Ügynökségnek a Gyermekgyógyászati 
Bizottság végleges határozatának 
kézhezvételétől számított 15 napon belül
határozatot kell hoznia. Ezt a határozatot a 
kérelmezővel közölni kell.

Er. el

Indokolás

A határidők egyértelműbb meghatározása.

Holger Krahmer módosítása

152. módosítás
26. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az Ügynökségnek haladéktalanul 
határozatot kell hoznia. Ezt a határozatot a 
kérelmezővel közölni kell.

4. Az Ügynökségnek haladéktalanul 
határozatot kell hoznia. Ezt a határozatot a 
kérelmezővel közölni kell írásban, részletes 
indoklással.

Er. en
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Indokolás

Az megfelelő átláthatóság biztosítása érdekében a felülvizsgálati eljárás során a döntés 
indoklását írásban kell kommunikálni a kérelmező felé.

Hiltrud Breyer módosítása

153. módosítás
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. A forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmek benyújthatók a 726/2004/EK 
rendelet 5−15. cikkében meghatározott 
eljárás szerint, ahogyan e rendelet 8. cikk (1) 
bekezdése említi, amelyek a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
megfelelően lefolytatott vizsgálatok 
eredményeként kiválasztott, egy vagy több 
gyermekgyógyászati indikációt 
tartalmaznak.

1. A forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmek benyújthatók a 726/2004/EK 
rendelet 5−15. cikkében meghatározott 
eljárás szerint, ahogyan e rendelet 8. cikk (1) 
bekezdése említi, amelyek a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
megfelelően lefolytatott vizsgálatok 
eredményeként kiválasztott, a 
gyermekbetegek jelenlegi kezeléseihez 
képest jelentős terápiás haszonnal 
rendelkező, egy vagy több 
gyermekgyógyászati indikációt 
tartalmaznak.

Er. en

Indokolás

Forgalomba hozatali engedélyt csak azok a termékek kapjanak, amelyek jelentős terápiás 
előnnyel rendelkeznek a jelenlegi kezelésekhez képest.

A gyermekgyógyászati indikációt igazoló vizsgálatok eredményeit mindig bele kell foglalni az 
alkalmazási előiratba és a betegtájékoztató kiadványba.

Annak érdekében, hogy az egészségügyi szakemberek és a hozzátartozók a legmegfelelőbb 
információkat kapják, a „negatív” eredménnyel zárult vizsgálatokat egyértelműen azonosítani 
kell és meg kell különböztetni azoktól a vizsgálatoktól, amelyek igazolták a gyermekgyógyászati 
indikációt.

Hiltrud Breyer módosítása

154. módosítás
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Amikor az engedélyt megadják, ezeknek a Amikor az engedélyt megadják, ezeknek a 



AM\568363HU.doc 77/73 PE 357.553v02-00

Külső fordítás

HU

vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba, és – ha 
helyénvaló – a termékről szóló ismertető 
csomagba, akár jóváhagyták a 
gyermekgyógyászati indikációkat, akár nem.

vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba, és a 
termékről szóló ismertető csomagba, akár 
jóváhagyták a gyermekgyógyászati 
indikációkat, akár nem.
A vizsgálatokat, amelyek nem 
eredményeznek gyermekgyógyászati 
indikációt, egyértelműen azonosítani kell, 
és meg kell különböztetni az alátámasztott 
gyermekgyógyászati indikációval 
rendelkező vizsgálatoktól.

Er. en

Indokolás

Lásd a 29. cikk, (1) bekezdése, 1. albekezdésére vonatkozó módosítást ugyanettől a szerzőtől.

Philippe Busquin módosítása

155. módosítás
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Amikor az engedélyt megadják, ezeknek a 
vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba, és – ha 
helyénvaló – a termékről szóló ismertető 
csomagba, akár jóváhagyták a 
gyermekgyógyászati indikációkat, akár nem.

Amikor a gyógyszerkészítmény forgalomba 
hozatali engedélyét megadják, ezeknek a 
vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba, és a 
termékről szóló ismertető csomagba, akár 
jóváhagyták a gyermekgyógyászati 
indikációkat, akár nem. A vizsgálatokat, 
amelyek nem eredményeznek 
gyermekgyógyászati indikációt, 
egyértelműen azonosítani kell, és el kell 
különíteni a gyermekgyógyászati indikációt 
eredményező vizsgálatoktól.

Er. fr

Anne Ferreira módosítása

156. módosítás
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Amikor az engedélyt megadják, ezeknek a Amikor a gyógyszerkészítmény forgalomba 
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vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba, és – ha 
helyénvaló – a termékről szóló ismertető 
csomagba, akár jóváhagyták a 
gyermekgyógyászati indikációkat, akár nem.

hozatali engedélyét megadják, ezeknek a 
vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba, és a 
termékről szóló ismertető csomagba, akár 
jóváhagyták a gyermekgyógyászati 
indikációkat, akár nem. A vizsgálatokat, 
amelyek nem eredményeznek 
gyermekgyógyászati indikációt, 
egyértelműen azonosítani kell, és el kell 
különíteni a gyermekgyógyászati indikációt 
eredményező vizsgálatoktól.

Er. fr

Indokolás

A 29. cikk (1) bekezdésének megfelelően, a gyermekgyógyászati indikáció megadásához vezető 
vizsgálatok eredményeit bele kell foglalni az alkalmazási előiratba és a csomagolásban található 
kiadványba. Ez a belefoglalás üdvözlendő, és általánosan alkalmazni kellene, nem csak „ha 
helyénvaló”. Továbbá, az egészségügyi szakemberek és a hozzátartozók számára elérhetővé tett 
információk tisztázása céljából a negatív vizsgálatokat egyértelműen azonosítani kell és el kell 
különíteni azoktól a vizsgálatoktól, amelyek egy indikáció megadását eredményezték.

Mia De Vits módosítása

157. módosítás
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Amikor az engedélyt megadják, ezeknek a 
vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba, és – ha 
helyénvaló – a termékről szóló ismertető 
csomagba, akár jóváhagyták a 
gyermekgyógyászati indikációkat, akár 
nem.

Amikor az engedélyt megadják, ezeknek a 
vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba és, feltéve, 
hogy az illetékes hatóság az információt a 
betegek számára hasznosnak tartja, a 
termékről szóló ismertető csomagba, ha 
azokat a gyermekgyógyászati indikációkat 
valóban jóváhagyták.

Er. fr

Indokolás

A betegek legcsekélyebb összezavarásának megakadályozása és a gyógyszerkészítmények 
csomagolásában található tájékoztató kiadvány világosabbá tétele érdekében, az összes 
szükségtelen információt el kell távolítani és csak az érintett gyermekgyógyászati indikációk (ha 
azokat jóváhagyták) szempontjából releváns kutatási eredményekre kell hivatkozni.



AM\568363HU.doc 79/73 PE 357.553v02-00

Külső fordítás

HU

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

158. módosítás
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Amikor az engedélyt megadják, ezeknek a 
vizsgálatoknak az eredményeit bele kell 
foglalni az alkalmazási előiratba, és – ha 
helyénvaló – a termékről szóló ismertető 
csomagba, akár jóváhagyták a 
gyermekgyógyászati indikációkat, akár nem.

Amikor az engedélyt megadják, ezeknek a 
vizsgálatoknak az összes eredményét bele 
kell foglalni az alkalmazási előiratba, és – ha 
helyénvaló – a termékről szóló ismertető 
csomagba, akár jóváhagyták a 
gyermekgyógyászati indikációkat, akár nem.

Er. en

Indokolás

Tisztázás - a gyermekeken elvégzett vizsgálatok összes eredménye - pozitív vagy negatív -
értékelhető és bele kell foglalni az alkalmazási előiratba.

Anne Laperrouze módosítása

159. módosítás
33. CIKK, (1) BEKEZDÉS

Amikor egy gyógyszerkészítmény megkapja 
a forgalomba hozatali engedélyt, egy olyan 
indikációval, amely jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
megfelelően lefolytatott vizsgálatok 
eredményein alapul, a címkén a gyógyszer 
neve után egy felső indexben szerepelnie 
kell egy „P” betűnek, kékkel szedve, egy 
csillag körvonalaival körbevéve, amely 
szintén kék színű, bármely 
gyermekgyógyászati kiszerelés esetében.

Amikor egy gyógyszerkészítmény megkapja 
a forgalomba hozatali engedélyt, egy olyan 
indikációval, amely jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
megfelelően lefolytatott vizsgálatok 
eredményein alapul, a címkén a gyógyszer 
neve alatt szerepelnie kell az európai 
emblémának, bármely gyermekgyógyászati 
kiszerelés esetében.

Az embléma gyermekeknek kiírt 
rajzpályázaton kerül kiválasztásra. Az 
embléma a gyógyszerkészítménynek az 
egészséghez való hozzájárulását 
szimbolizálja.
A rajzpályázat megszervezése az Ügynökség 
feladata.

Er. fr
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Indokolás

A gyermekek jelentik a jogszabály célcsoportját.  Az ilyen verseny lehetőséget adna az 
Ügynökség szerepének és létezésének kiemelésére, és nemcsak az Ügynökség, hanem az Európai 
Unió aggályainak kihangsúlyozására.

Linda McAvan módosítása

160. módosítás
33. CIKK, (1) BEKEZDÉS

Amikor egy gyógyszerkészítmény megkapja 
a forgalomba hozatali engedélyt egy 
gyermekgyógyászati indikációval, amely 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervnek megfelelően lefolytatott vizsgálatok 
eredményein alapul, a címkén a gyógyszer 
neve után egy felső indexben szerepelnie 
kell egy „P” betűnek, kékkel szedve, egy 
csillag körvonalaival körbevéve, amely 
szintén kék színű, bármely 
gyermekgyógyászati kiszerelés esetében.

Bármely gyógyszerkészítménynek, amely
megkapja a forgalomba hozatali engedélyt 
egy gyermekgyógyászati indikációval, a 
címkéjén a következő szövegnek kell 
szerepelnie ”gyermekgyógyászati 
felhasználásra engedélyezett (x-x éves 
kor)”.

Er. en

Indokolás

A Gyermekgyógyászati Felhasználású Forgalombahozatali Engedély (PUMA) egy betűvel 
történő megkülönböztetésének eredeti indítéka a PUMA használatának ösztönzése volt. 
Konzultációt követően a Bizottság azt javasolta, hogy ezt ki kell szélesíteni minden olyan 
termékre, amely a gyermekgyógyászati vizsgálati tervet követően gyermekgyógyászati 
indikációval rendelkezik. Ez többet jelent az azonosítás kérdésénél. Ha most ez a filozófia, akkor 
annak érdekében, hogy ne diszkrimináljuk a régebbi termékeket és elkerüljük a fogyasztó 
összezavarását, az azonosítást alkalmazni kell valamennyi gyermekgyógyászati felhasználásra 
engedélyezett termékre (függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e indikációval felnőttek körében 
történő felhasználásra is).
A P betűt nem lehet használni, mert azt már használják a gyógyszertárban forgalmazott termékek 
megjelölésére az egyik tagállamban (UK) és nem kapcsolódik a gyermekekhez legalább egy 
másikban (Németország). Megbeszélések folytak egy szimbólum használatáról helyette. Ez 
nehezen menne. Egyetlen, nemek szempontjából semleges,  szimbólumra lenne szükség a 0-18 
éves korosztály képviseletére, amely nem idegeníti el/zavarja össze a gondozókat vagy az 
alcsoportokat. (A serdülők közismerten ellenkeznek, amikor gyógyszert kell bevenniük – a címkén 
bármi, ami egy kisbabára hasonlít valószínűleg eltántorítja őket.) Ésszerű kompromisszumot 
jelenthet egy rövid közlemény feltüntetése a címkén.
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Philippe Busquin módosítása

161. módosítás
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított hat hónapon 
belül a terméket – a gyermekgyógyászati 
indikáció figyelembevételével – piacra kell 
vinnie.

Er. fr

Hiltrud Breyer módosítása

162. módosítás
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított hat hónapon
belül a terméket – a gyermekgyógyászati 
indikáció figyelembevételével – piacra kell 
vinnie.

Er. en

Indokolás

A rendelettervezet arra szolgál, hogy bátorítsa olyan gyógyszerkészítményeknek a kifejlesztését, 
amelyek kielégítenek gyermekek körében korábban kielégítetlen orvosi igényeket. Ezzel 
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ellentétesnek tűnik, hogy a cégek két évet kapjanak egy gyógyszerkészítmény forgalomba 
hozatalára, miután az megkapta a gyermekgyógyászati indikációt.

Anne Ferreira módosítása

163. módosítás
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított hat hónapon 
belül a terméket – a gyermekgyógyászati 
indikáció figyelembevételével – piacra kell 
vinnie.

Er. fr

Indokolás

A rendeletjavaslat a gyermekek egészségét kívánja javítani Európában a gyermekgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekre vonatkozó kutatás-fejlesztés támogatása és 
engedélyezésük hatékonyabbá tétele révén, a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények forgalmazására vonatkozó időkorlát felállításával lehetségessé fog válni, 
hogy a gyermekek egészsége javuljon Európában. Ezért aránytalannak tűnik két évet 
megállapítani, amin belül az adott cég forgalomba hozhatja a gyógyszerkészítményét, amelyik 
engedélyt kapott a gyermekgyógyászati indikációra, és így elrabolni a gyermekektől a fontosnak 
tartott terápiás eszközt.

Dorette Corbey módosítása

164. módosítás
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
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termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított hat hónapon  
belül a terméket – a gyermekgyógyászati 
indikáció figyelembevételével – piacra kell 
vinnie.

Er. en

Indokolás

A rendelet arra szolgál, hogy bátorítsa olyan gyógyszerek kifejlesztését, amelyek kielégítenek 
gyermekek körében korábban kielégítetlen orvosi igényeket. Ezzel ellentétesnek tűnik, hogy a 
cégek két évet kapjanak egy gyógyszer forgalomba hozatalára, miután az megkapta a 
gyermekgyógyászati indikációt.

Marios Matsakis módosítása

165. módosítás
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított egy éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Er. en

Adamos Adamou módosítása

166. módosítás
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
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gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított egy éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Er. en

Indokolás

A célokkal ellentétesnek tűnik, hogy a cégek két évet kapjanak egy gyógyszer forgalomba 
hozatalára, miután az megkapta a gyermekgyógyászati indikációt (34. cikk).

Peter Liese módosítása

167. módosítás
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik és ezek a 
termékek, más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított egy éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati indikáció 
figyelembevételével – piacra kell vinnie.

Er. de

Indokolás

A gyermekeknek szánt gyógyszerek biztonságának javítása kötelező. Ezért csak egyéves időkorlát 
legyen.

Philippe Busquin módosítása

168. módosítás
35. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Amikor van külön ok az aggodalomra, az 2. Egy gyermekgyógyászati indikációnál a 
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illetékes hatóság megkövetelheti, a 
forgalomba hozatali engedély kiadásának 
feltételeként, azt, hogy kockázatkezelési 
rendszert hozzanak létre vagy konkrét 
utólagos piaci vizsgálatokat végezzenek el 
és nyújtsanak be véleményezés céljából. A 
kockázatkezelési rendszer olyan 
tevékenységekből és intervenciós 
intézkedésekből áll, amelyek célja a 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok elkerülése vagy minimalizálása, 
beleértve az ilyen intervenciós intézkedések 
hatékonyságát is.

forgalomba hozatali engedély megadása az 
érintett cég által felállított kockázatkezelési 
rendszer függvénye. Ha helyénvaló, az 
illetékes hatóság megkövetelheti speciális 
vizsgálatok elvégzését is. A kockázatkezelési 
rendszer olyan tevékenységekből és 
intervenciós intézkedésekből áll, amelyek 
célja a gyógyszerkészítményekkel 
kapcsolatos kockázatok elkerülése vagy 
minimalizálása, beleértve az ilyen 
intervenciós intézkedések hatékonyságát is.

Er. fr

Anne Ferreira módosítása

169. módosítás
35. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Amikor van külön ok az aggodalomra, az 
illetékes hatóság megkövetelheti, a 
forgalomba hozatali engedély kiadásának 
feltételeként, azt, hogy kockázatkezelési 
rendszert hozzanak létre vagy konkrét 
utólagos piaci vizsgálatokat végezzenek el 
és nyújtsanak be véleményezés céljából. A 
kockázatkezelési rendszer olyan 
tevékenységekből és intervenciós 
intézkedésekből áll, amelyek célja a 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok elkerülése vagy minimalizálása, 
beleértve az ilyen intervenciós intézkedések 
hatékonyságát is.

2. Egy gyermekgyógyászati indikációnál a 
forgalomba hozatali engedély megadása az 
érintett cég által felállított kockázatkezelési 
rendszer függvénye. Ha szükséges, az 
illetékes hatóság megkövetelheti speciális 
vizsgálatok elvégzését is. A kockázatkezelési 
rendszer olyan tevékenységekből és 
intervenciós intézkedésekből áll, amelyek 
célja a gyógyszerkészítményekkel 
kapcsolatos kockázatok elkerülése vagy 
minimalizálása, beleértve az ilyen 
intervenciós intézkedések hatékonyságát is.

Er. fr

Indokolás

Egy sor közelmúltbeli gyógyszerfelügyeleti ügy emlékeztet arra, hogy a gyógyszerkészítmények 
használatáról, különösen gyermekeknél, sohasem lehet eleget beszélni.
A rendeletjavaslat üdvözlendő abbéli szándékát tekintve, hogy bátorítani kívánja a gyermekeknek 
szánt gyógyszerkészítmények vizsgálatát a forgalomba hozatalukat megelőzően, de a 
gyógyszerfelügyeleti része nem megfelelő.  A 35. cikk gyakorlatilag nem ír elő új intézkedéseket a 



PE 357.553v02-00 86/160 AM\568363HU.doc

Külső fordítás

HU

felnőtteknek szánt gyógyszerek esetében már meglévőkön túl.  A kérelmezőknek mindössze az a 
dolguk, hogy részletezzék „a gyógyszerkészítmény gyermekgyógyászati felhasználása során a 
hathatósság és a lehetséges mellékhatások nyomonkövetésére szolgáló intézkedéseket”, amit a 
cikk (1) bekezdése ír elő. Az illetékes hatóság ragaszkodhat a specifikus vizsgálatokhoz vagy 
„egy kockázatkezelési rendszerhez” a forgalomba hozatali engedély megadása után, de csak 
akkor, ha „konkrét oka van az aggodalomnak”, amint azt a cikk (2) bekezdése leszögezi. Egy 
ilyen kockázatkezelési rendszert, amit a 35. cikk (4) bekezdésében előírt iránymutatások 
pontosan meghatároznak, ki kell terjeszteni a gyermekgyógyászatban alkalmazott valamennyi 
gyógyszerkészítményre.

Hiltrud Breyer módosítása

170. módosítás
35. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

2. Amikor van külön ok az aggodalomra, az 
illetékes hatóság megkövetelheti, a 
forgalomba hozatali engedély kiadásának 
feltételeként, azt, hogy kockázatkezelési 
rendszert hozzanak létre vagy konkrét 
utólagos piaci vizsgálatokat végezzenek el 
és nyújtsanak be véleményezés céljából. A 
kockázatkezelési rendszer olyan 
tevékenységekből és intervenciós 
intézkedésekből áll, amelyek célja a 
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos 
kockázatok elkerülése vagy minimalizálása, 
beleértve az ilyen intervenciós intézkedések 
hatékonyságát is.

2. Amikor van külön ok az aggodalomra, az 
illetékes hatóságnak meg kell követelnie, a 
forgalomba hozatali engedély kiadásának 
feltételeként, azt, hogy kockázatkezelési 
rendszert hozzanak létre és, ha 
szükségesnek tűnik, konkrét utólagos piaci 
vizsgálatokat végezzenek el és nyújtsanak be 
véleményezés céljából. A kockázatkezelési 
rendszer olyan tevékenységekből és 
intervenciós intézkedésekből áll, amelyek 
célja a gyógyszerkészítményekkel 
kapcsolatos kockázatok elkerülése vagy 
minimalizálása, beleértve az ilyen 
intervenciós intézkedések hatékonyságát is.

Er. en

Indokolás

A közelmúltbeli gyógyszerfelügyeleti ügyeknek emlékeztetniük kell arra, hogy gyógyszereket 
sohasem szabad szükségtelenül alkalmazni, különösen gyermekek esetében. Ebben a 
vonatkozásban a gyógyszerfelügyeleti követelmények nem megfelelőek. Kockázatkezelési 
rendszert kell kiterjeszteni a gyermekeknél alkalmazott valamennyi gyógyszerre, és ahol 
szükséges, a hatóságoknak képesnek kell lenniük specifikus forgalomba hozatal utáni vizsgálatok 
elvégeztetésére.
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Hiltrud Breyer módosítása

171. módosítás
35. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A forgalmazás előtt és után jelentett, a 
mellékhatásokra vonatkozó 
gyógyszerfelügyeleti adatokból össze kell 
állítani egy nyilvántartást, amelyet 
elérhetővé tesznek a nyilvánosság számára.

Er. en

Indokolás

A gyógyszerfelügyeleti adatokat a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni.

Hiltrud Breyer módosítása

172. módosítás
35. CIKK, (2B) BEKEZDÉS (új)

2b. Bármikor kapjon is egy gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyt egy 
gyermekgyógyászati indikációra, egy 
jóváhagyott vizsgálati tervnek megfelelően 
elvégzett vizsgálatok alapján, a 
csomagolásnak, beleértve a 
betegtájékoztatót is, egyértelműen fel kell 
tüntetnie a vonatkozó figyelmeztetéseket és 
óvintézkedéseket azoknál a gyógyszereknél, 
amelyek súlyos mellékhatásokat válthatnak 
ki.

Er. en

Indokolás

A súlyos kedvezőtlen hatásokat egyértelműen meg kell említeni a csomagoláson, hogy a betegek 
és a hozzátartozóik figyelmeztetve legyenek.

Marios Matsakis módosítása

173. módosítás
35. CIKK, (4A) BEKEZDÉS (új)
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4a. A forgalmazás előtt és után jelentett, a 
kedvezőtlen gyógyszerreakciókra vonatkozó 
adatokból össze kell állítani egy 
nyilvántartást, amely nyilvános.

Er. en

Linda McAvan módosítása

174. módosítás
35. CIKK, (4A) BEKEZDÉS (új)

4a. Ha egy gyógyszerkészítmény 
engedélyezve van gyermekgyógyászati 
indikációra, és a forgalomba hozatali 
engedély birtokosa már kamatoztatta a 36., 
37. vagy 38. cikk rendelkezéseit, ha a 
forgalomba hozatali engedély birtokosa 
felhagy a gyógyszerkészítmény 
forgalmazásával, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának meg kell engednie 
egy harmadik félnek, hogy felhasználja a 
gyógyszerkészítmény aktájában lévő 
gyógyszerészeti, pre-klinikai és klinikai 
dokumentációt a 2001/83/EK irányelv 10. 
cikke (c) pontja alapján. A forgalomba 
hozatali engedély birtokosának 
tájékoztatnia kell az Ügynökséget arról a 
szándékáról, hogy felhagy a 
forgalmazással, és az Ügynökség 
nyilvánosságra fogja hozni ezt a tényt.

Er. en

Indokolás

Fennáll a veszélye, hogy a forgalomba hozatali engedély birtokosa vissza fogja vonni a terméket 
a piacról, miután a kiegészítő szabadalmi oltalmi időszak / a kizárólagos forgalmazási jog/ a 
piacvédelem lejárt.  A jelenlegi gyógyszerészeti jogszabályok értelmében semmi sem kötelezi a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát arra, hogy egy engedélyezett terméket a piacon tartson. 
Ezért fontos annak biztosítása, hogy a termék továbbra is elérhető legyen.  Az új cikk lehetőséget 
teremt egy másik potenciális forgalomba hozatali engedély birtokosnak, hogy felhasználja a 
vonatkozó dokumentációt (és így elkerülje a fejlesztési munka megismétlését) azzal a céllal, hogy 
forgalomba hozatali engedélyt kapjon a visszavont termékre.
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Anne Ferreira módosítása

175. módosítás
35A. CIKK (új)

35a. cikk
A gyermekgyógyászati indikációval 
engedélyezett gyógyszerkészítmény 
forgalmazása előtt és után jelentett, a 
kedvezőtlen gyógyszerreakciókra vonatkozó 
adatokból össze kell állítani egy 
nyilvántartást, amely a nyilvánosság 
számára hozzáférhető.

Er. fr

Indokolás

Ez az új cikk azt az igényt tükrözi, hogy az összesített gyógyszerfelügyeleti adatokat elérhetővé és 
nyilvánossá kell tenni.

Philippe Busquin módosítása

176. módosítás
35A. CIKK (új)

35a. cikk
A forgalmazás előtt és után jelentett, a 
kedvezőtlen gyógyszerreakciókra vonatkozó 
adatokból össze kell állítani egy 
nyilvántartást, amely a nyilvánosság 
számára hozzáférhető.

Er. fr

Dorette Corbey módosítása

177. módosítás
35A. CIKK (új)

35a. cikk
A forgalmazás előtt és után jelentett, a 
kedvezőtlen gyógyszerreakciókra vonatkozó 
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adatokból össze kell állítani egy 
nyilvántartást, amely a nyilvánosság 
számára hozzáférhető.  

Er. en

Philippe Busquin módosítása

178. módosítás
35B. CIKK (új)

35b. cikk
Bármikor kapjon is egy gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyt egy 
gyermekgyógyászati indikációra, egy 
jóváhagyott vizsgálati tervnek megfelelően 
elvégzett vizsgálatok alapján, a 
csomagolásnak, beleértve a 
betegtájékoztatót is, egyértelműen fel kell 
tüntetnie a vonatkozó figyelmeztetéseket és 
óvintézkedéseket azoknál a gyógyszereknél, 
amelyek súlyos mellékhatásokat válthatnak 
ki.

Er. fr

Dorette Corbey módosítása

179. módosítás
35B. CIKK (új)

35b. cikk
Bármikor kapjon is egy gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyt egy 
gyermekgyógyászati indikációra, egy 
jóváhagyott vizsgálati tervnek megfelelően 
elvégzett vizsgálatok alapján, a 
csomagolásnak, beleértve a 
betegtájékoztatót is, egyértelműen fel kell 
tüntetnie a vonatkozó figyelmeztetéseket és 
óvintézkedéseket azoknál a gyógyszereknél, 
amelyek súlyos mellékhatásokat válthatnak 
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ki.

Er. en

Anne Ferreira módosítása

180. módosítás
35B. CIKK (új)

35b. cikk
Bármikor kapjon is egy gyógyszer 
forgalomba hozatali engedélyt egy 
gyermekgyógyászati indikációra, egy 
jóváhagyott vizsgálati tervnek megfelelően 
elvégzett vizsgálatok alapján, a 
csomagolásnak, beleértve a 
betegtájékoztatót is, egyértelműen fel kell 
tüntetnie a vonatkozó figyelmeztetéseket és 
óvintézkedéseket azoknál a gyógyszereknél, 
amelyek súlyos mellékhatásokat válthatnak 
ki.

Er. fr

Indokolás

A súlyos mellékhatásokat egyértelműen az orvosok, a betegek és a hozzátartozóik tudomására 
kell hozni, beleértve a csomagoláson való feltüntetésüket is.

Miroslav Mikolášik módosítása

181. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány
birtokosának jogában áll, hogy az 
1768/92/EGK rendelet 13. cikkének (1) 
bekezdésében és 13. cikkének (2) 
bekezdésében említett időszakot hat

1. A 8. és a 9. cikknek megfelelően, amikor
a jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervnek e rendelet 29. cikke (3) bekezdése 
szerint megfelelőnek talált összes vizsgálat 
eredménye benyújtásra kerül, a forgalomba 
hozatali engedély birtokosa jogosult egy 
gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítványra e rendelet 52. cikkével 
összhangban és a 2001/83/EK irányelv 10. 
cikkében és a 726/2004/EK rendelet 14. 
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hónappal meghosszabbítsa. cikke (11) bekezdésében említett időszakok 
tizenkét hónapos meghosszabbítására.

Er. en

Indokolás

A gyógyszerkészítmények rendelkeznek szabadalommal és SPC-vel, valamint szabályozó 
adatvédelemmel. A szabadalom/SPC és a szabályozó adatvédelem nem adódhatnak össze, hanem 
éppen ellenkezőleg, párhuzamosak egymással. Legtöbb esetben, de nem minden esetben, az SPC 
jog a szabályozó adatvédelem után fog lejárni.  Vannak azonban olyan esetek is, amikor nincs 
SPC jog, csak szabadalom, vagy amikor a szabályozó adatvédelem jár le utoljára.  A teljes 
hatékonyság céljából a javasolt gyermekgyógyászati ösztönzőnek az összes jelenlegi szellemi 
tulajdoni védelem meghosszabbítását tartalmaznia kell egy adott termék vonatkozásában a fenti 
esetek kezelése érdekében. Ezért egy speciális jog, a gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítvány kerül létrehozásra, amely ugyanazon az alapon működik, mint a „hagyományos” 
SPC jogok.  Azon termékek esetében, amelyeket nem véd szabadalom vagy SPC, az egyedüli 
ösztönzést a szabályozó adatvédelem meghosszabbításának formája fogja jelenteni. A jelenlegi 
összes védelmi forma együttes meghosszabbítása nem nyújt dupla védelmet, csak párhuzamos 
védelmet, és szükséges ahhoz, hogy a gyermekgyógyászati szabályozás teljesen hatékony legyen: 
máskülönben, túl sok termék kerülne kirekesztésre a gyermekgyógyászati ösztönző előnyeiből.

Egy 12-hónapos időszak a javasolt hathónapos helyett erősebb kimenő üzenetet jelentene a 
versenyképes európai gyermekgyógyászati K+F támogatására, figyelembe véve az európai 
környezet sajátságos körülményeit. A 12-hónapos ösztönzési időszak azt is lehetővé tenné az EU 
számára, hogy behozza lemaradását a gyermekgyógyszerekre vonatkozó intézkedések elfogadása 
tekintetében. Ez megfelelne az EU elkötelezettségeinek, amelyeket a lisszaboni és a barcelonai 
versenyképességi napirend szerint vállalt, miközben fokozná a jobb gyógyszerek kifejlesztését a 
gyermekek számára Európában.

Philippe Busquin módosítása

182. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa, 
feltéve hogy:
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- a jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv gyermekgyógyászati 
indikációt eredményezett;
- a betegség gyakorisága kisebb, mint 
10/1000.
Amennyiben ezek a feltételek nem 
teljesülnek, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
megfelelően felmerült költségek 
adókedvezményre jogosítanak.
A gyakorisági adatok vonatkozásában, a 
gyűjtési módszereket és a forrásokat 
útmutató formájában kell meghatározni.

Er. fr

Mia De Vits módosítása

183. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa az 
olyan gyermekgyógyászati indikáció 
esetében, amelynek gyakorisága kisebb, 
mint 10/1000.  Ha a gyakoriság nagyobb, a 
kiegészítő oltalom csak három hónappal 
hosszabbítható meg. 

Er. fr

Indokolás

Azon gyógyszerek ösztönzőinek csökkentése, amelyek már nem rendelkeznek szabadalommal 
vagy tanúsítvánnyal, arányosabbnak tűnne a kitűzött cél tekintetében, a kifejtett erőfeszítések 
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jutalmazása céljából; ezt alátámasztja az a tény is, hogy - a legtöbb esetben - a 
gyermekgyógyászati gyógyszerkészítmények kutatása kevésbé függ az alapkutatástól, mint a 
gyógyszeradagolással, a növényi alapú gyógyszerekkel és a mellékhatás elemzéssel kapcsolatos 
kérdésektől.

Anne Ferreira módosítása

184. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
birtokosának jogában áll, hogy az 
1768/92/EGK rendelet 13. cikkének (1) 
bekezdésében és 13. cikkének (2) 
bekezdésében említett időszakot hat 
hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa, 
feltéve, hogy a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint
elvégzett kutatómunka lendületet adott a 
klinikai kutatásnak.

Az első albekezdést kell alkalmazni akkor 
is, amikor a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
megvalósítása nem vezet egy 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez, viszont az elvégzett 
vizsgálatok eredményei bekerülnek az 
alkalmazási előiratba és – ha szükséges –
az érintett gyógyszerkészítmény 
termékismertető csomagjába.

Az (1) bekezdésben előírt hathónapos 
meghosszabbítás nem kerül odaítélésre, ha 
a jóváhagyott vizsgálati terv csak a nem-
klinikai kutatásnak adott lendületet.

Er. fr

Thomas Ulmer módosítása

185. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
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gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot öt hónappal meghosszabbítsa.

Ezenfelül, ezen időszak további öt hónapos 
meghosszabbításában részesülnek majd 
azok a termékek, amelyek összesített éves 
forgalma az Európai Unióban nem éri el a 
100 millió eurót (IMS statisztika). A termék 
forgalma három évvel a jelenlegi kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány lejárta előtt 
kerül meghatározásra, és az érintett vállalat 
által szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva.

Er. de

Indokolás

A kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítványnak (SPC) a Bizottság által javasolt hathónapos 
meghosszabbítása némileg túlzottnak tűnik.  A standard öthónapos SPC hosszabbítás megfelelő 
lenne a generikus verseny késleltetésére és árbevétel generálásra a gyermekgyógyászati 
vizsgálatok költségeinek kompenzálása céljából.  Az alacsony éves árbevételű termékek esetében 
azonban jelentős emelés szükséges.

Jules Maaten módosítása

186. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot négy hónappal meghosszabbítsa. 
Ezenfelül, ezen időszak további négy 
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hónapos meghosszabbításában részesülnek 
majd azok a termékek, amelyek összesített 
éves forgalma az Európai Unióban nem éri 
el a 100 millió eurót. A termék forgalma 
három évvel a jelenlegi kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány lejárta előtt 
kerül meghatározásra, és az érintett vállalat 
által szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva. 

Er. en

Indokolás

Az SPC-nek a Bizottság által javasolt hathónapos meghosszabbítása túlzott. A standard rögzített 
négyhónapos SPC hosszabbítás megfelelő lenne a generikus verseny késleltetésére és árbevétel 
generálásra a gyermekgyógyászati vizsgálatok költségeinek kompenzálása céljából. Az alacsony 
éves árbevételű termékek 8 hónapos hosszabbítási javaslatra lennének jogosultak.
Ez a 4+4 rendszer csökkenti a lehetőségét az egészségügyi ellátási költségek szükségtelen 
növekedésének, amit a közepestől a magasig terjedő árbevételű versenyképes generikus termékek 
piacra jutásának késleltetése vált ki.
Ez egy egyszerű rendszer. A vállalatnak csak az auditált értékesítési adatait és azoknak a 
Gyermekgyógyászati Bizottság általi igazolását kell benyújtania. Nincs szükség a költségek és az 
értékesítés részletes profitelemzésére, mint a ritka gyógyszerekre vonatkozó rendelet esetében, 
amelynek az igazgatása túlzottan nagy terhet ró a Bizottságra, és amelyet ellenez a 
gyógyszeripar.  Az értékesítési adatokat a kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány lejárata 
előtt 3 évvel kell beadni, hogy a kereskedelmi és a jogi kiszámíthatóság biztosítva legyen mind a 
fejlesztő, mind a generikus vállalatok számára.

Peter Liese módosítása

187. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot négy hónappal meghosszabbítsa. 
Ezenfelül, ezen időszak további négy 
hónapos meghosszabbításában részesülnek 
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majd azok a termékek, amelyek összesített 
éves forgalma az Európai Unióban nem éri 
el a 100 millió eurót. A termék forgalma 
három évvel a jelenlegi kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány lejárta előtt 
kerül meghatározásra, és az érintett vállalat 
által szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva.

Er. en

Indokolás

A 6 hónapos SPC hosszabbítás lehet, hogy nem elegendő ahhoz, hogy a vállalatokat bizonyos 
viszonylag ritka betegségek esetében a gyermekgyógyászati indikációk kifejlesztésébe történő 
beruházásra bátorítsa. Az Egyesült Államokban végrehajtott 6 hónapos SPC hosszabbítás nem 
hasonlítható össze az EU-ban fennálló helyzettel, mivel az árak jelentősen alacsonyabbak az EU-
ban. Emiatt bizonyos esetekben magasabb ösztönző tűnik szükségesnek. Másfelől a 6 hónap 
valószínűleg túlzott ösztönzést jelent azoknál a gyógyszereknél, amelyek  úgymond tarolnak a 
felnőtt piacon.

Hegyi Gyula módosítása

188. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot három hónappal
meghosszabbítsa. Ezenfelül, ezen időszak 
további három hónapos 
meghosszabbításában részesülnek majd 
azok a termékek, amelyek összesített éves 
forgalma az Európai Unióban nem éri el a 
100 millió eurót. A termék forgalma három 
évvel a jelenlegi kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány lejárta előtt kerül 
meghatározásra, és az érintett vállalat által 
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szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva.

Er. en

Indokolás

Ez egy egyszerű rendszer. A vállalatnak csak az auditált értékesítési adatait és azoknak a 
Gyermekgyógyászati Bizottság általi igazolását kell benyújtania. Nincs szükség a költségek és 
az értékesítés részletes profitelemzésére, mint a ritka gyógyszerekre vonatkozó rendelet 
esetében, amelynek az igazgatása túlzottan nagy terhet ró a Bizottságra, és amelyet ellenez a 
gyógyszeripar.  Az értékesítési adatokat a kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány lejárata 
előtt 3 évvel kell beadni, hogy a kereskedelmi és a jogi kiszámíthatóság biztosítva legyen mind 
a fejlesztő, mind a generikus vállalatok számára.

Urszula Krupa módosítása

189. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot három hónappal
meghosszabbítsa. Ezenfelül, ezen időszak 

Az SPC-nek a Bizottság által javasolt hathónapos meghosszabbítása túlzott. A standard 
rögzített három hónapos SPC hosszabbítás megfelelő lenne a generikus verseny késleltetésére 
és árbevétel generálásra a gyermekgyógyászati vizsgálatok költségeinek kompenzálása 
céljából. Az alacsony éves árbevételű termékek lennének jogosultak a tényleges hathónapos 
hosszabbítási javaslatra.
A Bizottság hatásvizsgálata a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok költségeit 1 és 4 millió 
euró közöttire értékelte. Más tanulmányok azt mutatták, hogy a vizsgálatok költsége 
alacsonyabb. Az SPC 3 hónapos meghosszabbítása a 100 millió eurós és a fölötti árbevételű 
termékek esetében legalább 25 millió euró árbevétel többletet eredményez szemben a 
vizsgálatok legfeljebb 4 millió eurós költségével.  Azoknak a termékeknek, amelyek árbevétele 
nem éri el a 100 millió eurót, további 3 hónapos hosszabbítást lehet adni, hogy árbevételeikből 
a vizsgálati költségek fedezése biztosítva legyen. Ez a 3+3 rendszer csökkenti a lehetőségét az 
egészségügyi ellátási költségek szükségtelen növekedésének, amit a közepestől a magasig 
terjedő árbevételű versenyképes generikus termékek piacra jutásának késleltetése vált ki.
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további három hónapos 
meghosszabbításában részesülnek majd 
azok a termékek, amelyek összesített éves 
forgalma az Európai Unióban nem éri el a 
100 millió eurót. A termék forgalma három 
évvel a jelenlegi kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány lejárta előtt kerül 
meghatározásra, és az érintett vállalat által 
szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva.

Er. en

Indokolás

Arányosság
Az SPC-nek a Bizottság által javasolt hathónapos meghosszabbítása túlzott. A standard rögzített 
három hónapos SPC hosszabbítás megfelelő lenne a generikus verseny késleltetésére és 
árbevétel generálásra a gyermekgyógyászati vizsgálatok költségeinek kompenzálása céljából. Az 
alacsony éves árbevételű termékek lennének jogosultak a tényleges hathónapos hosszabbítási 
javaslatra.
A Bizottság hatásvizsgálata a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok költségeit 1 és 4 millió 

euró közöttire értékelte. Más tanulmányok azt mutatták, hogy a vizsgálatok költsége 
alacsonyabb. Az SPC 3 hónapos meghosszabbítása a 100 millió eurós és a fölötti árbevételű 
termékek esetében legalább 25 millió euró árbevétel többletet eredményez szemben a vizsgálatok 
legfeljebb 4 millió eurós költségével.  Azoknak a termékeknek, amelyek árbevétele nem éri el a 
100 millió eurót, további 3 hónapos hosszabbítást lehet adni, hogy árbevételeikből a vizsgálati 
költségek fedezése biztosítva legyen. Ez a 3+3 rendszer csökkenti a lehetőségét az egészségügyi 
ellátási költségek szükségtelen növekedésének, amit a közepestől a magasig terjedő árbevételű 
versenyképes generikus termékek piacra jutásának késleltetése vált ki.
Ez egy egyszerű rendszer. A vállalatnak csak az auditált értékesítési adatait és azoknak a 
Gyermekgyógyászati Bizottság általi igazolását kell benyújtania. Nincs szükség a költségek és az 
értékesítés részletes profitelemzésére, mint a ritka gyógyszerekre vonatkozó rendelet esetében, 
amelynek az igazgatása túlzottan nagy terhet ró a Bizottságra, és amelyet ellenez a 
gyógyszeripar.  Az értékesítési adatokat a kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány lejárata 
előtt 3 évvel kell beadni, hogy a kereskedelmi és a jogi kiszámíthatóság biztosítva legyen mind a 
fejlesztő, mind a generikus vállalatok számára.

Adamos Adamou módosítása

190. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
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alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot három hónappal
meghosszabbítsa. Ezenfelül, ezen időszak 
további három hónapos 
meghosszabbításában részesülnek majd 
azok a termékek, amelyek összesített éves 
forgalma az Európai Unióban nem éri el a 
100 millió eurót. A termék forgalma három 
évvel a jelenlegi kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány lejárta előtt kerül 
meghatározásra, és az érintett vállalat által 
szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva.

Er. en

Indokolás

Az SPC-nek a Bizottság által javasolt hathónapos meghosszabbítása túlzott. A standard rögzített 
három hónapos SPC hosszabbítás megfelelő lenne a generikus verseny késleltetésére és 
árbevétel generálásra a gyermekgyógyászati vizsgálatok költségeinek kompenzálása céljából. Az 
alacsony éves árbevételű termékek lennének jogosultak a tényleges hathónapos hosszabbítási
javaslatra.

Linda McAvan módosítása

191. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot három hónappal
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meghosszabbítsa. Ezenfelül, ezen időszak 
további három hónapos 
meghosszabbításában részesülnek majd 
azok a termékek, amelyek összesített éves 
forgalma az Európai Unióban nem éri el a 
100 millió eurót. A termék forgalma három 
évvel a jelenlegi kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány lejárta előtt kerül 
meghatározásra, és az érintett vállalat által 
szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva.

Er. en

Indokolás

1.1.1. Arányosság
Az SPC-nek a Bizottság által javasolt hathónapos meghosszabbítása túlzott. A standard 
rögzített három hónapos SPC hosszabbítás megfelelő lenne a generikus verseny 
késleltetésére és árbevétel generálásra a gyermekgyógyászati vizsgálatok költségeinek 
kompenzálása céljából. Az alacsony éves árbevételű termékek lennének jogosultak a 
tényleges hathónapos hosszabbítási javaslatra.
A Bizottság hatásvizsgálata a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatok költségeit 1 és 4 

millió euró közöttire értékelte. Más tanulmányok azt mutatták, hogy a vizsgálatok költsége 
alacsonyabb. Az SPC 3 hónapos meghosszabbítása a 100 millió eurós és a fölötti 
árbevételű termékek esetében legalább 25 millió euró árbevétel többletet eredményez 
szemben a vizsgálatok legfeljebb 4 millió eurós költségével.  Azoknak a termékeknek, 
amelyek árbevétele nem éri el a 100 millió eurót, további 3 hónapos hosszabbítást lehet 
adni, hogy árbevételeikből a vizsgálati költségek fedezése biztosítva legyen. Ez a 3+3 
rendszer csökkenti a lehetőségét az egészségügyi ellátási költségek szükségtelen 
növekedésének, amit a közepestől a magasig terjedő árbevételű versenyképes generikus 
termékek piacra jutásának késleltetése vált ki.
Ez egy egyszerű rendszer. A vállalatnak csak az auditált értékesítési adatait és azoknak a 
Gyermekgyógyászati Bizottság általi igazolását kell benyújtania. Nincs szükség a költségek 
és az értékesítés részletes profitelemzésére, mint a ritka gyógyszerekre vonatkozó rendelet 
esetében, amelynek az igazgatása túlzottan nagy terhet ró a Bizottságra, és amelyet ellenez 
a gyógyszeripar.  Az értékesítési adatokat a kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
lejárata előtt 3 évvel kell beadni, hogy a kereskedelmi és a jogi kiszámíthatóság biztosítva 
legyen mind a fejlesztő, mind a generikus vállalatok számára.

Edite Estrela módosítása

192. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
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megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett időszakot 
három hónappal meghosszabbítsa.

Ezen időszakon felül további három 
hónapos szabadalom meghosszabbításban 
részesülnek majd azok a termékek, amelyek 
összesített éves forgalma az Európai 
Unióban nem éri el a 100 millió eurót. A 
termék forgalmának (mely három évvel a 
jelenlegi kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány lejárta előtt kerül kiszámításra) 
független auditáláson kell alapulnia.

Er. pt

Indokolás

A kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány javasolt hathónapos meghosszabbítása túlzott. Egy 
rögzített három hónapos időszak elég akkora árbevétel generálására, amely kompenzálja a 
gyermekgyógyászati vizsgálatok költségeit.  Az alacsony éves árbevételű termékek lennének 
jogosultak a hathónapos hosszabbításra.

Genowefa Grabowska módosítása

193. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot három hónappal
meghosszabbítsa. Ezenfelül, ezen időszak 
további három hónapos 
meghosszabbításában részesülnek majd 
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azok a termékek, amelyek összesített éves 
forgalma az Európai Unióban nem éri el a 
100 millió eurót. A termék forgalma három 
évvel a jelenlegi kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány lejárta előtt kerül 
meghatározásra, és az érintett vállalat által 
szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva.

Er. pl

Indokolás

A Bizottság javaslata a kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány hathónapos 
meghosszabbítására jóval több nyereséget generálna a felmerülő költségeknél. A piaci 
kizárólagosság időszakának ezeknek a költségeknek a kompenzálása érdekében javasolt három 
hónapos standard meghosszabbítása elegendő hosszúságú időszak, amely alatt a rivális 
generikus termékek nem juthatnak a piacra és a képződött nyereség kompenzálni fogja a klinikai 
vizsgálatok költségeit. A piaci kizárólagosság hathónapos meghosszabbítása az alacsonyabb 
árbevételű termékek esetében lesz biztosítva.
A „3+3” rendszer csökkenti a lehetőségét az egészségügyi ellátási költségek növekedésének, 
amit a magas vagy átlagos árbevételű versenyképes generikus termékek piacra jutásának 
késleltetése vált ki.
A javasolt rendszer világos és nem bonyolult. Mindössze függetlenül auditált értékesítési adatok 
beadása szükséges hozzá, amelyeket a Gyermekgyógyászati Bizottság igazol.

Mojca Drčar Murko módosítása

194. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot három hónappal
meghosszabbítsa. Ezenfelül, ezen időszak 
további három hónapos 
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meghosszabbításában részesülnek majd 
azok a termékek, amelyek összesített éves 
forgalma az Európai Unióban nem éri el a 
100 millió eurót. A termék forgalma három 
évvel a jelenlegi kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány lejárta előtt kerül 
meghatározásra, és az érintett vállalat által 
szolgáltatott, függetlenül auditált éves 
értékesítésekre lesz alapozva.

Er. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt 6 hónapos SPC hosszabbítás túlzott. A drága szabadalom alatt álló 
termékek piaci kizárólagosságának meghosszabbítása az egészségügyi ellátás költségeinek 
aránytalan megnövekedését eredményezné. Egy rögzített három hónapos SPC hosszabbítás 
elegendő lenne a generikus verseny késleltetésére és a gyermekgyógyászati vizsgálatok költségeit 
kompenzáló árbevétel generálására.  Az alacsony éves árbevételű termékek lennének jogosultak 
a tényleges hathónapos hosszabbítási javaslatra. A vállalatnak mindössze auditált értékesítési 
adatokat kell beadnia, amelyeket a Gyermekgyógyászati Bizottságnak kell igazolnia.

Holger Krahmer módosítása

195. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány
birtokosának jogában áll, hogy az 
1768/92/EGK rendelet 13. cikkének (1) 
bekezdésében és 13. cikkének (2) 
bekezdésében említett időszakot hat 
hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosa jogosult egy 
gyermekgyógyászati hosszabbítási 
tanúsítványra e rendelet 52. cikkével 
összhangban vagy a 2001/83/EK irányelv 
10. cikkében vagy a 726/2004/EGK rendelet 
14. cikke (11) bekezdésében említett 
időszakok hat hónappal történő 
meghosszabbítására, a fentiek közül az, 
amelyik később telik le. Ezt az információt 
haladéktalanul nyilvánosságra kell hozni.

Er. en
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Indokolás

A gyógyszerkészítmények általában rendelkeznek szabadalommal/SPC-vel, és szabályozó 
adatvédelemmel, amelyek nem adódhatnak össze. Legtöbb esetben, de nem minden esetben, az 
SPC az utolsóként lejáró jog és meghosszabbításra kerül gyermekgyógyászati ösztönző 
biztosítása céljából. Vannak azonban olyan hasznos gyógyszerkészítmények, amelyek nem 
juthatnak SPC-hez csak alap szabadalom védelmet élvezhetnek: a rendeletnek lehetővé kell 
tennie a szabadalom meghosszabbítását ezekben az esetekben a gyermekgyógyászati ösztönző 
biztosítása céljából. Más gyógyszerkészítmények esetében a szabályozó adatvédelem az egyetlen 
vagy az utoljára lejáró védelem: ezekben az esetekben a rendeletnek lehetővé kell tennie a 
szabályozó adatvédelem meghosszabbítását gyermekgyógyászati ösztönzőként. Máskülönben, túl 
sok olyan termék kerülne kirekesztésre a gyermekgyógyászati ösztönzőkből, amelyek esetében a 
gyermekgyógyászati vizsgálatok elvégzése kötelező.

Dorette Corbey módosítása

196. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot hat hónappal meghosszabbítsa.

1. Amikor a 8. és a 9. cikkek szerinti 
alkalmazás tartalmazza a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terveknek 
megfelelően elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, a szabadalom vagy a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány birtokosának 
jogában áll, hogy az 1768/92/EGK rendelet 
13. cikkének (1) bekezdésében és 13. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
időszakot meghosszabbítsa 1-től 6 hónapig 
terjedően. A meghosszabbítás 
időtartamának meghatározásánál mind a 
költségek, mind a hasznok (értékesítés) 
figyelembe vételre kerülnek. E rendelet 
elfogadását követő hat hónapon belül, a 
Bizottság elfogadja az e bekezdés 
alkalmazásához szükséges rendelkezéseket 
és szabályokat.  A hosszabbítási időszak 
hosszának meghatározására vonatkozó 
szabályok a 847/2000/EK bizottsági 
rendelet 2. cikke (2) bekezdésén alapulnak.

Er. en
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Indokolás

1. Az előnynek (a szabadalmi időszak meghosszabbítása) arányban kell állnia a költségekkel. 
Erős jelzések vannak arra nézve, hogy a hathónapos előny jelentősen túlszárnyalja a költségeket 
a legtöbb termék esetében. Ésszerű befektetés megtérülési rátát kell biztosítani. A nagy 
árbevételt elérő termék esetében egy hónap is elegendő, a korlátozott forgalmú termékeknél 
szükség lehet hat hónapra.  A legtöbb termék a kettő között lesz.  A 847/2000/EK bizottsági 
rendelet a ritka gyógyszer rendeletet követve jó példát ad a költség-haszon számításra.
2. A jutalom ne legyen halmozható.

Hiltrud Breyer módosítása

197. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Az első albekezdést kell alkalmazni akkor is, 
amikor a jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv megvalósítása nem vezet egy 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez, viszont az elvégzett 
vizsgálatok eredményei bekerülnek az 
alkalmazási előiratba és – ha szükséges – az 
érintett gyógyszerkészítmény 
termékismertető csomagjába. 

Az első albekezdést csak akkor kell 
alkalmazni, ha:

(a) a jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv megvalósítása egy 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez vezet, és
(b) a jóváhagyott vizsgálati terv szerint 
elvégzett kutatás magában foglalt klinikai 
kísérleteket, és
(c) az elvégzett vizsgálatok eredményei 
bekerülnek az alkalmazási előiratba és – ha 
szükséges – az érintett gyógyszerkészítmény 
termékismertető csomagjába.

Er. en

Indokolás

Ha a magánszektort akarjuk jutalmazni a gyermekgyógyszerek fejlesztése terén végzett 
befektetésekért, csak ott kell jutalmakat osztani, ahol a vizsgálat sikeres volt és jelentős 
beruházás történt. Ha jutalmat adunk valamilyen gyermekgyógyászati vizsgálatért, az olyan 
rendellenes hatásokhoz vezethet, hogy a vállalatok elsősorban a nagy árbevételű gyógyszerek 



AM\568363HU.doc 107/73 PE 357.553v02-00

Külső fordítás

HU

gyermekgyógyászati indikációit fogják keresni, és nem azokét a gyógyszerekét, amelyekre igazán 
szükségük van a gyermekeknek.

Holger Krahmer módosítása

198. módosítás
36. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2A. ALBEKEZDÉS (új)

A Bizottságnak útmutatót kell összeállítania 
e cikk alkalmazása tekintetében, 
konzultálva a tagállamokkal, az 
Ügynökséggel és az érintett felekkel.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Dorette Corbey módosítása

199. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak egytől hat 
hónapig terjedő meghosszabbítását csak 
akkor lehet megadni, ha a termék 
valamennyi tagállamban engedélyezett.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Adamos Adamou módosítása

200. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
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bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

bekezdésben említett időszak három- vagy
hathónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Genowefa Grabowska módosítása

201. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak három- vagy
hathónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

Er. pl

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Mojca Drčar Murko módosítása

202. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak három- vagy
hathónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett. 

Er. en
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Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Urszula Krupa módosítása

203. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.  

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak három- vagy
hathónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Linda McAvan módosítása

204. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak három- vagy
hathónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Hegyi Gyula módosítása

205. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS
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3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak három- vagy
hathónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

Er. en

Peter Liese módosítása

206. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak négy- vagy 
nyolchónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Jules Maaten módosítása

207. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak négy- vagy 
nyolchónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett. 

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.
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Thomas Ulmer módosítása

208. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak öt- vagy 
tízhónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

Er. de

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

John Bowis módosítása

209. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását azokban a tagállamokban 
lehet megadni, ahol a termék engedélyezett.

Er. en

Indokolás

Bizonyos orvosi esetek csak egyes tagállamokban meghatározóak. Ezekben az esetekben 
indokolatlan lenne megkövetelni, hogy egy termék az összes tagállamban engedélyezve legyen, és 
így a hosszabbításnak csak azokra az államokra kell vonatkoznia, ahol a termék engedélyezve 
van.

Antonios Trakatellis módosítása

210. módosítás
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS
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3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

3. Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat használják, az (1) 
bekezdésben említett időszak hathónapos 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék engedélyezésre 
benyújtásra került valamennyi tagállamban 
a 2004/27/EK irányelv rendelkezéseivel 
összhangban, és legalább 15 tagállamban 
forgalmazási engedélyt kapott. 

Er. el

Indokolás

Fontos az új gyógyszerkészítmények jóváhagyásának előmozdítása, és hogy ne hátráltassuk a 
fejlődést és azoknak a gyógyszertermékeknek az elérhetőségét, amelyek már legalább 15 
tagállamban forgalmazási engedélyt kaptak, azaz a Közösség tagállamainak a többségében.

Hiltrud Breyer módosítása

211. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, az (1) 
bekezdésben előírt hosszabbítás sem 
adódhat hozzá más szabadalmakhoz vagy a 
gyermekgyógyászati indikációval vagy 
készítménnyel kapcsolatos adat- vagy 
forgalmazási védelemhez a 2004/27/EK 
irányelv 10. cikke (1) bekezdése és a 
726/2004/EK rendelet 14. cikke (11) 
bekezdése szerint.

Er. en
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Indokolás

A jutalmazási rendszer nem vezethet a jutalmak felhalmozódásához.  A jogszabálynak világosan 
le kell szögeznie, hogy a gyermekgyógyászati vizsgálatok költségeinek kompenzálására szolgáló 
kiegészítő védelem nem fog újból megadásra kerülni a szellemi tulajdon védelme valamely más 
formájának alkalmazásán keresztül. Hasonlóképpen, az SPC hosszabbítás nem kerül megadásra, 
ha a termék már részesült a második szabadalmi oltalomban vagy az adatkizárólagosságban egy 
gyermekgyógyászati felhasználás vagy készítmény vonatkozásában.

John Bowis módosítása

212. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, vagy olyan 
termékekre, melyek hatóanyaga már 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználásra vagy készítményre 
vonatkozó szabadalom előnyeiben, vagy 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználás tekintetében az 
adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely formájában az EU-
ban.
Hasonlóképpen, a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány meghosszabbításában 
részesült gyógyszerkészítmények nem 
részesülhetnek a szellemi tulajdonjogi 
védelem, az adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely más nemzeti vagy 
közösségi formájában a 
gyermekgyógyászati felhasználás vagy a 
hatóanyag megjelenése tekintetében.

Er. en
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Indokolás

Az új jutalmazási rendszer ne kettőzze meg a korábbi jutalmakat, és az SPC hosszabbítás ne 
kerüljön megadásra, ha a termék már rendelkezik egy másodlagos szabadalommal 
gyermekgyógyászati felhasználásra.

Urszula Krupa módosítása

213. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, vagy olyan 
termékekre, melyek hatóanyaga már 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználásra vagy készítményre 
vonatkozó szabadalom előnyeiben, vagy 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználás tekintetében az 
adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely formájában az EU-
ban.
Hasonlóképpen, a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány meghosszabbításában 
részesült gyógyszerkészítmények nem 
részesülhetnek a szellemi tulajdonjogi 
védelem, az adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely más nemzeti vagy 
közösségi formájában a 
gyermekgyógyászati felhasználás vagy a 
hatóanyag megjelenése tekintetében.

Er. en
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Nem halmozódó
Ezzel az új jutalmazási rendszerrel nem szabad visszaélni a korábbi jutalmak megkettőzése 
révén. Következésképpen a jogszabálynak világosan le kell szögeznie, hogy a 
gyermekgyógyászati vizsgálatokat kompenzáló új kiegészítő védelem nem kerül újból biztosításra 
a verseny elleni piaci védelem valamely más formájának alkalmazásán keresztül. 
Hasonlóképpen, az SPC hosszabbítás ne kerüljön megadásra, ha a termék már részesült egy 
másodlagos szabadalomban egy gyermekgyógyászati felhasználásra vagy gyermekgyógyászati 
készítményre vonatkozóan, mivel a verseny elleni védelme már biztosítva van.  A nemzeti 
szabadalmi hivataloknak, amelyek az SPC-t megadják, a szabadalom birtokosát fel kell kérniük, 
hogy nyilatkozzon a gyermekgyógyászati felhasználásokkal és készítményekkel kapcsolatosan   
meglévő szabadalmi jogokról az új SPC hosszabbítás megadása előtt.

Adamos Adamou módosítása

214. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, vagy olyan 
termékekre, melyek hatóanyaga már 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználásra vagy készítményre 
vonatkozó szabadalom előnyeiben, vagy 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználás tekintetében az 
adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely formájában az EU-
ban.  
Hasonlóképpen, a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány meghosszabbításában 
részesült gyógyszerkészítmények nem 
részesülhetnek a szellemi tulajdonjogi 
védelem, az adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely más nemzeti vagy 
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közösségi formájában a 
gyermekgyógyászati felhasználás vagy a 
hatóanyag megjelenése tekintetében.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Linda McAvan módosítása

215. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, vagy olyan 
termékekre, melyek hatóanyaga már 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználásra vagy készítményre 
vonatkozó szabadalom előnyeiben, vagy 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználás tekintetében az 
adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely formájában az EU-
ban.
Hasonlóképpen, a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány meghosszabbításában 
részesült gyógyszerkészítmények nem 
részesülhetnek a szellemi tulajdonjogi 
védelem, az adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely más nemzeti vagy 
közösségi formájában a 
gyermekgyógyászati felhasználás vagy a 
hatóanyag megjelenése tekintetében.

Er. en
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1.1.2. Nem halmozódó
Ezzel az új jutalmazási rendszerrel nem szabad visszaélni a korábbi jutalmak megkettőzése 
révén. Következésképpen a jogszabálynak világosan le kell szögeznie, hogy a 
gyermekgyógyászati vizsgálatokat kompenzáló új kiegészítő védelem nem kerül újból biztosításra 
a verseny elleni piaci védelem valamely más formájának alkalmazásán keresztül. 
Hasonlóképpen, az SPC hosszabbítás ne kerüljön megadásra, ha a termék már részesült egy 
másodlagos szabadalomban egy gyermekgyógyászati felhasználásra vagy gyermekgyógyászati 
készítményre vonatkozóan, mivel a verseny elleni védelme már biztosítva van.  A nemzeti 
szabadalmi hivataloknak, amelyek az SPC-t megadják, a szabadalom birtokosát fel kell kérniük, 
hogy nyilatkozzon a gyermekgyógyászati felhasználásokkal és készítményekkel kapcsolatosan   
meglévő szabadalmi jogokról az új SPC hosszabbítás megadása előtt.

Hegyi Gyula módosítása

216. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, vagy olyan 
termékekre, melyek hatóanyaga már 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználásra vagy készítményre 
vonatkozó szabadalom előnyeiben, vagy 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználás tekintetében az 
adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely formájában az EU-
ban.
Hasonlóképpen, a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány meghosszabbításában 
részesült gyógyszerkészítmények nem 
részesülhetnek a szellemi tulajdonjogi 
védelem, az adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely más nemzeti vagy 
közösségi formájában a 
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gyermekgyógyászati felhasználás vagy a 
hatóanyag megjelenése tekintetében.

Er. en

Indokolás

Ezzel az új jutalmazási rendszerrel nem szabad visszaélni a korábbi jutalmak megkettőzése 
révén. Következésképpen a jogszabálynak világosan le kell szögeznie, hogy a 
gyermekgyógyászati vizsgálatokat kompenzáló új kiegészítő védelem nem kerül újból biztosításra 
a verseny elleni piaci védelem valamely más formájának alkalmazásán keresztül. 
Hasonlóképpen, az SPC hosszabbítás ne kerüljön megadásra, ha a termék már részesült egy 
másodlagos szabadalomban egy gyermekgyógyászati felhasználásra vagy gyermekgyógyászati 
készítményre vonatkozóan, mivel a verseny elleni védelme már biztosítva van.  A nemzeti 
szabadalmi hivataloknak, amelyek az SPC-t megadják, a szabadalom birtokosát fel kell kérniük, 
hogy nyilatkozzon a gyermekgyógyászati felhasználásokkal és készítményekkel kapcsolatosan   
meglévő szabadalmi jogokról az új SPC hosszabbítás megadása előtt.

Dorette Corbey módosítása

217. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, vagy olyan 
termékekre, melyek hatóanyaga már 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználásra vagy készítményre 
vonatkozó szabadalom előnyeiben, vagy 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználás tekintetében az 
adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely formájában az EU-
ban.
Hasonlóképpen, a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány meghosszabbításában 
részesült gyógyszerkészítmények nem 
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részesülhetnek a szellemi tulajdonjogi 
védelem, az adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely más nemzeti vagy 
közösségi formájában a 
gyermekgyógyászati felhasználás vagy a 
hatóanyag megjelenése tekintetében.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Edite Estrela módosítása

218. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, vagy olyan 
gyógyszerkészítményekre, melyek 
hatóanyaga már részesült szabadalmi 
oltalomban vagy gyermekgyógyászati 
felhasználás tekintetében kizárólagos 
forgalmazási jogban az EU-ban.

Er. pt

Indokolás

Ezzel a jutalmazási rendszerrel nem szabad visszaélni. Egyértelműen meg kell állapítani a 
jogszabályban, hogy a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatokért járó új kiegészítő kompenzációs 
védelem nem fog újból megadásra kerülni a piaci védelem valamely más formájának alkalmazásán 
keresztül.
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Genowefa Grabowska módosítása

219. módosítás
36. CIKK, (4) BEKEZDÉS

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint.

4. Az (1), (2) és (3) bekezdések olyan 
termékekre vonatkoznak, amelyeket a 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány vagy olyan 
védjegy oltalmaz, amely kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványra jogosít. 
Ezek a bekezdések nem alkalmazhatók az 
olyan gyógyszerkészítményekre, amelyek 
ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítményeknek minősülnek a 
141/2000/EK rendelet szerint, vagy olyan 
termékekre, melyek hatóanyaga már 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználásra vagy készítményre 
vonatkozó szabadalom előnyeiben, vagy 
részesült a gyermekgyógyászati 
felhasználás tekintetében az 
adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely formájában az EU-
ban.

Hasonlóképpen, a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány meghosszabbításában 
részesült gyógyszerkészítmények nem 
részesülhetnek a szellemi tulajdonjogi 
védelem, az adatkizárólagosság vagy a piaci 
kizárólagosság bármely más nemzeti vagy 
közösségi formájában a 
gyermekgyógyászati felhasználás vagy a 
hatóanyag megjelenése tekintetében.

Er. pl

Indokolás

Ezzel az új jutalmazási rendszerrel nem szabad visszaélni a korábbi jutalmak megkettőzése 
révén. Következésképpen a jogszabálynak világosan le kell szögeznie, hogy a 
gyermekgyógyászati vizsgálatokat kompenzáló új kiegészítő védelem nem kerül újból biztosításra 
a verseny elleni piaci védelem valamely más formájának alkalmazásán keresztül. 
Hasonlóképpen, az SPC hosszabbítás ne kerüljön megadásra, ha a termék már részesült egy 
másodlagos szabadalomban egy gyermekgyógyászati felhasználásra vagy gyermekgyógyászati 
készítményre vonatkozóan, mivel a verseny elleni védelme már biztosítva van.  A nemzeti 



AM\568363HU.doc 121/73 PE 357.553v02-00

Külső fordítás

HU

szabadalmi hivataloknak, amelyek az SPC-t megadják, a szabadalom birtokosát fel kell kérniük, 
hogy nyilatkozzon a gyermekgyógyászati felhasználásokkal és készítményekkel kapcsolatosan   
meglévő szabadalmi jogokról az új SPC hosszabbítás megadása előtt.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

220. módosítás
36. CIKK, (4A) BEKEZDÉS (új)

4a. Az (1) bekezdésben megállapított 
hosszabbítás gyógyszerkészítményenként 
csak egyszer alkalmazható.

Er. en

Indokolás

Helyénvaló annak tisztázása, hogy az ösztönzők és a jutalmak nem adódhatnak össze.

Philippe Busquin módosítása

221. módosítás
37. CIKK

37. cikk törölve
Amikor a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelem benyújtása a 141/2000/EK 
rendelet szerint ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítménynek minősülő 
gyógyszerkészítményre történik, és ez a 
kérelem tartalmazza egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
elvégzett összes vizsgálat adatait, és az 
ennek a rendeletnek a 29. cikke (3) 
bekezdésében említett nyilatkozatot ezt 
követően belefoglalják a megadott 
forgalomba hozatali engedélybe, a 
141/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdésében említett tízéves időszakot 
tizenkét évre kell növelni.
Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, 
amikor a jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv megvalósítása nem vezet egy 
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gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez, viszont az elvégzett 
vizsgálatok eredményei bekerülnek az 
alkalmazási előiratba és – ha szükséges –
az érintett gyógyszerkészítmény 
termékismertető csomagjába.

Er. fr

Hiltrud Breyer módosítása

222. módosítás
37. CIKK, (1) BEKEZDÉS

Amikor a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelem benyújtása a 141/2000/EK 
rendelet szerint ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítménynek minősülő 
gyógyszerkészítményre történik, és ez a 
kérelem tartalmazza egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
elvégzett összes vizsgálat adatait, és az 
ennek a rendeletnek a 29. cikke (3) 
bekezdésében említett nyilatkozatot ezt 
követően belefoglalják a megadott 
forgalomba hozatali engedélybe, a 
141/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdésében említett tízéves időszakot 
tizenkét évre kell növelni.

Amikor a forgalomba hozatali engedély 
iránti kérelem benyújtása a 141/2000/EK 
rendelet szerint ritka betegségek elleni 
gyógyszerkészítménynek minősülő 
gyógyszerkészítményre történik, és ez a 
kérelem tartalmazza egy jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
elvégzett összes vizsgálat adatait, és az 
ennek a rendeletnek a 29. cikke (3) 
bekezdésében említett nyilatkozatot ezt 
követően belefoglalják a megadott 
forgalomba hozatali engedélybe, a 
141/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdésében említett tízéves időszakot tíz 
évre és hat hónapra kell növelni.

Er. en

Indokolás

A 10-éves kizárólagos forgalmazási jog, amelyet Európában a ritka gyógyszerek kapnak, már 
világviszonylatban a leghosszabb. A gyermekgyógyászati indikációkért nyújtott ösztönzők 
gyakran feleslegesek, mivel sok ritka gyógyszer célozza meg az anyagcsere betegségeket, 
amelyek gyermekkorban kezdődnek. Továbbá, a ritka gyógyszerek nagyon drágák, és gyakran 
nagyon nyereségesek. Ezért a kizárólagos forgalmazási jog meghosszabbítását hat hónapra kell 
csökkenteni, és csak akkor alkalmazni, ha a gyermekgyógyászati vizsgálat sikeres volt és 
magában foglalta a klinikai kutatást.
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Hiltrud Breyer módosítása

223. módosítás
37. CIKK, (2) BEKEZDÉS

Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, 
amikor a jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv megvalósítása nem vezet egy 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez, viszont az elvégzett 
vizsgálatok eredményei bekerülnek az 
alkalmazási előiratba és – ha szükséges – az 
érintett gyógyszerkészítmény 
termékismertető csomagjába.

Az első bekezdést csak akkor kell 
alkalmazni, ha:

(a) a jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv megvalósítása egy 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezéséhez vezet, és

(b) a jóváhagyott vizsgálati terv keretében 
végzett kutatás magában foglalt klinikai 
vizsgálatokat, és
(c) az elvégzett vizsgálatok eredményei 
bekerülnek az alkalmazási előiratba és – ha 
szükséges – az érintett gyógyszerkészítmény 
termékismertető csomagjába.

Er. en

Indokolás

A 10-éves kizárólagos forgalmazási jog, amelyet Európában a ritka gyógyszerek kapnak, már 
világviszonylatban a leghosszabb. A gyermekgyógyászati indikációkért nyújtott ösztönzők 
gyakran feleslegesek, mivel sok ritka gyógyszer célozza meg az anyagcsere betegségeket, 
amelyek gyermekkorban kezdődnek. Továbbá, a ritka gyógyszerek nagyon drágák, és gyakran 
nagyon nyereségesek. Ezért a kizárólagos forgalmazási jog meghosszabbítását hat hónapra kell 
csökkenteni, és csak akkor alkalmazni, ha a gyermekgyógyászati vizsgálat sikeres volt és 
magában foglalta a klinikai kutatást.

Philippe Busquin módosítása

224. módosítás
38. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 726/2004/EK rendelet 5-15. 

1. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 726/2004/EK rendelet 5-15. 
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cikkével összhangban megadnak, az annak a 
rendeletnek a 14. cikke (11) bekezdésében 
említett adat- és piacvédelmi időszakokat 
kell alkalmazni.

cikkével összhangban megadnak, az annak a 
rendeletnek a 14. cikke (11) bekezdésében 
említett adat- és piacvédelmi időszakokat 
kell alkalmazni, feltéve, hogy a betegség 
gyakorisága kisebb, mint 10/1000.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, vagy 
amennyiben a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
keretében elvégzett vizsgálatok nem 
eredményeztek gyermekgyógyászati 
indikációt, a felmerült kutatási költségek 
adókedvezményre jogosítanak fel.

Er. fr

Hiltrud Breyer módosítása

225. módosítás
38. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 726/2004/EK rendelet 5-15. 
cikkével összhangban megadnak, az annak a 
rendeletnek a 14. cikke (11) bekezdésében 
említett adat- és piacvédelmi időszakokat 
kell alkalmazni.

1. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 726/2004/EK rendelet 5-15. 
cikkével összhangban megadnak, az annak a 
rendeletnek a 14. cikke (11) bekezdésében 
említett adat- és piacvédelmi időszakokat 
kell alkalmazni, feltéve, hogy az érintett  
betegség gyakorisága kisebb, mint 10/1000.

Er. en

Indokolás

A kiegészítő adat- és piacvédelmi időszakok csak azokra a gyógyszerekre vonatkozzanak, 
amelyek a nem nagyon gyakori betegségek kezelésére szolgálnak.

Anne Ferreira módosítása

226. módosítás
38. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 726/2004/EK rendelet 5-15. 

1. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 726/2004/EK rendelet 5-15. 
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cikkével összhangban megadnak, az annak a 
rendeletnek a 14. cikke (11) bekezdésében 
említett adat- és piacvédelmi időszakokat 
kell alkalmazni.

cikkével összhangban megadnak, az annak a 
rendeletnek a 14. cikke (11) bekezdésében 
említett adat- és piacvédelmi időszakokat 
kell alkalmazni, feltéve, hogy a betegség 
gyakorisága kisebb, mint 10/1000.

Er. fr

Indokolás

A gyakorlatban meg kell különböztetni azokat az eseteket, amikor a gyógyszerkészítmények 
értékesítéséből elegendő bevétel származik, mert a gyermekpopuláció nagy, és azokat az 
eseteket, amikor az érintett gyermekek száma alacsony és speciális ösztönzőre van szükség. 
Ahogy a ritka gyógyszerkészítményekről szóló rendelet esetében is, helyénvaló meghatározni egy 
betegség gyakorisági küszöböt, amely alatt az ösztönzőt alkalmazni kell. Bár pontos gyakorisági 
adatok nem minden tagállamban állnak rendelkezésre, néhányuk rendelkezik olyan adatokkal, 
amelyeket fel lehet használni ahhoz, hogy kikövetkeztessünk egy nagyságrendet az Unió egészére 
vonatkozóan.

Mia De Vits módosítása

227. módosítás
38. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 726/2004/EK rendelet 5-15. 
cikkével összhangban megadnak, az annak 
a rendeletnek a 14. cikke (11) bekezdésében 
említett adat- és piacvédelmi időszakokat
kell alkalmazni.

1. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 726/2004/EK rendelet 5-15. 
cikkével összhangban megadnak, egy öt 
plusz két éves adat- és piacvédelmi 
időszakot kell alkalmazni.

Er. fr

Indokolás

A visszaélés megakadályozása érdekében, és azért, hogy biztosítani lehessen a 
gyógyszerkészítményekhez való hozzáférést, indokoltnak és ésszerűnek tűnik a 726/2004/EK 
rendelet 14. cikke (11) bekezdésében előírt védelmi időszak (nyolc plusz két év) korlátozása öt 
plusz két évre.  Azon gyógyszerek ösztönzőinek ilyen csökkentése, amelyek már nem rendelkeznek 
szabadalommal vagy tanúsítvánnyal, arányosabbnak tűnne a kitűzött cél tekintetében, a kifejtett 
erőfeszítések jutalmazása céljából; ezt alátámasztja az a tény is, hogy - a legtöbb esetben - a 
gyermekgyógyászati gyógyszerkészítmények kutatása kevésbé függ az alapkutatástól, mint a 
gyógyszeradagolással, a növényi alapú gyógyszerekkel és a mellékhatás elemzéssel kapcsolatos 
kérdésektől.
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Philippe Busquin módosítása

228. módosítás
38. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
adnak meg, az annak az irányelvnek a 10. 
cikke (1) bekezdésében említett adat- és 
piacvédelmi időszakokat kell alkalmazni.

2. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
adnak meg, az annak az irányelvnek a 10. 
cikke (1) bekezdésében említett adat- és 
piacvédelmi időszakokat kell alkalmazni, 
feltéve, hogy a betegség gyakorisága kisebb, 
mint 10/1000.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, vagy 
amennyiben a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
keretében elvégzett vizsgálatok nem 
eredményeztek gyermekgyógyászati 
indikációt, a felmerült kutatási költségek 
adókedvezményre jogosítanak fel.
A gyakorisági adatok vonatkozásában, a 
gyűjtési módszereket és a forrásokat 
útmutató formájában kell meghatározni.

Er. fr

Hiltrud Breyer módosítása

229. módosítás
38. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
adnak meg, az annak az irányelvnek a 10. 
cikke (1) bekezdésében említett adat- és 
piacvédelmi időszakokat kell alkalmazni.

2. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
adnak meg, az annak az irányelvnek a 10. 
cikke (1) bekezdésében említett adat- és 
piacvédelmi időszakokat kell alkalmazni, 
feltéve, hogy az érintett betegség 
gyakorisága kisebb, mint 10/1000.
Az Ügynökségnek útmutatót kell 
összeállítania a gyakorisági adatok 
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forrásainak és elemzésének 
meghatározására.

Er. en

Indokolás

A kiegészítő adat- és piacvédelmi időszakok csak azokra a gyógyszerekre vonatkozzanak, 
amelyek a nem nagyon gyakori betegségek kezelésére szolgálnak.

Anne Ferreira módosítása

230. módosítás
38. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
adnak meg, az annak az irányelvnek a 10. 
cikke (1) bekezdésében említett adat- és 
piacvédelmi időszakokat kell alkalmazni.

2. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
adnak meg, az annak az irányelvnek a 10. 
cikke (1) bekezdésében említett adat- és 
piacvédelmi időszakokat kell alkalmazni, 
feltéve, hogy a betegség gyakorisága kisebb, 
mint 10/1000.

Er. fr

Indokolás

Lásd a 38. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Mia De Vits módosítása

231. módosítás
38. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
adnak meg, az annak az irányelvnek a 10. 
cikke (1) bekezdésében említett adat- és 
piacvédelmi időszakokat kell alkalmazni.

2. Amikor egy gyermekgyógyászati 
felhasználásra szóló forgalomba hozatali 
engedélyt a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokkal összhangban 
adnak meg, egy öt plusz két éves adat- és 
piacvédelmi időszakokat kell alkalmazni.
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Er. fr

Indokolás

Lásd a 38. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Anne Ferreira módosítása

232. módosítás
38. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A gyakorisági adatok vonatkozásában, 
a gyűjtési módszereket és a forrásokat 
útmutató formájában kell meghatározni.

Er. fr

Indokolás

Lásd a 38. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Mia De Vits módosítása

233. módosítás
39. CIKK, (3) BEKEZDÉS

3. Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított 18 hónapon belül a Bizottságnak 
közzé kell tennie egy részletes leltárt az 
összes olyan intézkedésekről, amelyeket a 
Közösség és a tagállamok a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények kutatásának, és 
kifejlesztésének illetve elérhetőségének 
támogatására biztosítanak. Ezt a leltárt 
rendszeresen frissíteni kell.

3. Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított 18 hónapon belül a Bizottságnak 
közzé kell tennie egy részletes leltárt az 
összes olyan intézkedésekről, amelyeket a 
Közösség és a tagállamok a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények kutatásának, és 
kifejlesztésének illetve elérhetőségének 
támogatására biztosítanak. Ezt a leltárt 
rendszeresen frissíteni kell.

A hatékony ösztönzőrendszer 
létrehozásához azonban elengedhetetlen, 
hogy a Bizottság továbbra is képes legyen, 
az említett 18 hónapos időszak letelte után, 
a különböző ösztönzőtípusok hatásainak 
értékelésére, és – ha szükséges – a jutalmak 
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visszavonására.

Er. fr

Indokolás

Az ösztönzőrendszer mögötti célkitűzés megvalósításához a Bizottságnak fent kell tartania egy 
bizonyos fokú hatáskört a kedvezményezett cégek nyomon követésére és értékelésére.  A 
potenciális visszaélések megakadályozása érdekében a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, 
hogy visszavonjon jutalmakat gyógyszergyártó cégektől, átirányítva az erőforrásokat nem 
kutatási célokra a gyermekgyógyszerek területén. Egy ilyen hatékony monitoring és értékelési 
rendszer nélkül fennáll a veszély, hogy a gyógyszergyártó cégek teljesen szabad kezet kapnának.

Peter Liese módosítása

234. módosítás
39A. CIKK (új)

39a. cikk 
1. E rendelet elfogadásától számított hat 
hónapon belül, egy gyermekeknek szánt 
gyógyszerkészítmények kutatására irányuló 
európai programot kell létrehozni a 
szabadalommal vagy kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvánnyal nem rendelkező 
jelenlegi gyógyszerészeti készítményekhez 
vagy jelenlegi hatóanyagokhoz kapcsolódó 
vizsgálatok támogatására.
2. E közösségi program elnevezése MICE 
(Gyógyszervizsgálat Európa Gyermekei 
Számára) legyen.
3. A Szerződésnek megfelelően eljárva, az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
döntést kell hoznia a javaslatról az 
együttdöntési eljárás szerint.
4. A programot az Ügynökségnek kell 
adminisztrálnia, amely – a Bizottság 
megbízásából – specifikus javaslattételi 
felhívásokat tesz közzé. A javaslattételi 
felhívások, amikor csak lehetséges, olyan 
finanszírozási feltételekre lesznek alapozva, 
amelyek az elvégzendő vizsgálatok 
költségeit teljes egészében, vagy legalábbis 
nagyrészt fedezni fogják.
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Er. de

Indokolás

A rendeletjavaslat célkitűzését - a gyermekgyógyszerek biztonságának javítását - a javaslat 
egymagában nem fogja megvalósítani. Szükséges a vonatkozó közösségi program: a MICE 
elfogadása is. A módosítás megfogalmazása megerősíti a referens megközelítését, pontosabban 
fejezi ki azt.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

235. módosítás
39A. CIKK (új)

39a. cikk 
Egy közösségi programot, 
Gyógyszervizsgálat Európa Gyermekei 
Számára (MICE) kell létrehozni, amint 
lehetséges a szabadalommal vagy kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvánnyal nem 
rendelkező jelenlegi gyógyszerészeti 
készítményekhez vagy jelenlegi 
hatóanyagokhoz kapcsolódó vizsgálatok 
támogatására.

Er. en

Indokolás

Ahogy a Bizottság javaslata meghatározza a preambulumbekezdésekben, nagyon fontos lenne 
egy közösségi program a szabadalommal nem rendelkező gyógyszerekkel kapcsolatos 
vizsgálatok finanszírozására az európai gyógyszeripar globális versenyképessége szempontjából. 
A MICE-re vonatkozó közösségi program jogi alapjának hiányában, a leggyorsabb és a legjobb 
módja e gondolat megvalósításának a MICE bevonása a 7. Kutatás-Fejlesztési Keretprogramba.

Ria Oomen-Ruijten módosítása

236. módosítás
39A. CIKK (új)

39a. cikk
A Bizottság támogatni fogja egy kutatási 
program felállítását - Gyógyszervizsgálat 
Európa Gyermekei Számára (MICE) –
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hogy előmozdítsa a szabadalommal vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvánnyal nem rendelkező gyógyszerek 
gyermekgyógyászati felhasználására 
irányuló vizsgálatokat.

Er. en

Indokolás

Ez segíteni fog a gyermekek egészsége biztonságának garantálásában, amikor orvosi kezelésük 
során olyan gyógyszereket alkalmaznak, amelyek nem rendelkeznek szabadalommal vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvánnyal.

Linda McAvan módosítása

237. módosítás
40. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. A jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervekben szereplő vizsgálatok 
megfelelő részleteinek – beleértve azokat a 
vizsgálatokat is, amelyeket harmadik 
országokban folytatnak – bele kell kerülniük 
a 2001/20/EK irányelv 11. cikke által 
létrehozott európai adatbázisba.

1. A jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervekben szereplő vizsgálatok 
megfelelő részleteinek – beleértve azokat a 
vizsgálatokat is, amelyeket harmadik 
országokban folytatnak – bele kell kerülniük 
a 2001/20/EK irányelv 11. cikke által 
létrehozott európai adatbázisba. Ettől a 
rendelkezéstől való eltérés útján, az 
Ügynökség ezen információ egy részét 
elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.
Egy jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel összhangban elvégzett 
valamennyi vizsgálat, akár befejeződtek idő 
előtt, akár nem, eredményeinek részleteit, 
valamint a gyermekgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények 
kutatásának és kifejlesztésének és 
elérhetőségének támogatása céljából a 
Közösség és a tagállamok által 
finanszírozott valamennyi vizsgálat 
eredményeinek részleteit, beleértve bármely 
vizsgálatot, melynek finanszírozása a 
Gyógyszervizsgálat Európa Gyermekei 
Számára program keretében történt, az 
Ügynökségnek közzé kell tennie együtt, 
amikor csak alkalmazható, az ugyanabba a 
terápiás osztályba, amely lefedi ugyanazt a 
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javasolt gyermekgyógyászati felhasználást, 
tartozó gyógyszerkészítményekre vonatkozó 
összes következtetéssel.

Er. en

Indokolás

A közelmúltban több olyan eset volt, amikor gyógyszergyártó cégek klinikai elhallgattak 
vizsgálatokból származó adatokat, mert azok nem a hathatósságot demonstrálták a vizsgálati 
populációban, hanem a kedvezőtlen hatások megnövekedett kockázatát. Ezek az esetek mind a 
gyermekpopulációban végzett klinikai vizsgálatoknál fordultak elő.  Az egészségügyi 
szakembereknek hozzá kell férniük a vizsgálati adatokhoz, különösen a gyermekgyógyászati 
vizsgálatoknál, mivel hiányosak az információk a gyógyszerek gyermekek körében történő 
felhasználására vonatkozóan.

A klinikai vizsgálatok adatbázisaihoz való nyilvános hozzáférés szükségessége egyre növekvő 
mértékben kerül felismerésre. Legalább egy tagállam (Spanyolország) rendelkezik nemzeti 
jogszabállyal, amely megköveteli az adott tagállamban elvégzett összes klinikai vizsgálat 
közzétételét, és az Egyesült Királyság kifejezte szándékát egy jogszabály kidolgozására, amely 
azonos hatállyal bír majd. Egy törvényjavaslat került benyújtásra az USA-ban (2005. évi törvény 
a klinikai vizsgálatokhoz való méltányos hozzáférésről), amely nyilvános adatbázist fog 
létrehozni az USA-ban elvégzett összes klinikai vizsgálat eredményeiből.

Alátámasztható, hogy a 2001/20/EK irányelv által létrehozott teljes klinikai vizsgálati adatbázist 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. Ezt nem lehet elérni ezzel a rendelettel. 
Viszont a rendelet foglalkozhat, és foglalkoznia is kell a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálati 
adatok nyilvános hozzáférhetőségének kérdésével.

Linda McAvan módosítása

238. módosítás
40. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. A Bizottság – az Ügynökség javaslatára és 
a tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció alapján –
iránymutatást készít az (1) bekezdésben 
említett, a 2001/20/EK irányelv 11. cikke 
által létrehozott európai adatbázisba 
bekerülő információk jellegéről.

2. A Bizottság – az Ügynökség javaslatára és 
a tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció alapján –
iránymutatást készít az (1) bekezdésben 
említett, a 2001/20/EK irányelv 11. cikke 
által létrehozott európai adatbázisba 
bekerülő információk jellegéről, az (1) 
bekezdés és e bekezdés alkalmazása 
nyomán a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teendő információk 
tartalmáról és az Ügynökség felelősségéről 
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és feladatáról ebben a vonatkozásban.

Er. en

Indokolás

Lásd a 40. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

239. módosítás
40. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A Bizottságnak iránymutatást kell 
kialakítania azon esetek szabályozására, 
amikor az (1) és (2) bekezdésnek 
megfelelően összegyűjtött információkhoz 
hozzáférést kell biztosítani a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak vagy 
külső szakértőknek (tudományos 
társaságok és betegszervezetek).

Er. en

Indokolás

A tudományos világot és a betegszervezeteket is el kell látni hasznos információkkal. A Bizottság 
útmutatójának meg kell ezt határoznia a 2001/20/EK irányelvben megállapított szellemi 
tulajdonjogok kellő figyelembevételével.

Philippe Busquin módosítása

240. módosítás
41. CIKK

41. cikk törölve
A tagállamoknak össze kell gyűjteniük a 
rendelkezésre álló adatokat a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekpopulációban történő összes 
jelenlegi felhasználásáról és – ennek a 
rendeletnek a hatálybalépésétől számított 2 
éven belül – ezeket az adatokat az 
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Ügynökségnek megadják.
A Gyermekgyógyászati Bizottság 
iránymutatást ad a gyűjtendő adatok 
tartalmát és formáját illetően.

Er. en

Adamos Adamou módosítása

241. módosítás
41. CIKK

41. cikk törölve
A tagállamoknak össze kell gyűjteniük a 
rendelkezésre álló adatokat a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekpopulációban történő összes 
jelenlegi felhasználásáról és – ennek a 
rendeletnek a hatálybalépésétől számított 2 
éven belül – ezeket az adatokat az 
Ügynökségnek megadják.
A Gyermekgyógyászati Bizottság 
iránymutatást ad a gyűjtendő adatok 
tartalmát és formáját illetően.

Er. en

Hiltrud Breyer módosítása

242. módosítás
41. CIKK, (1) BEKEZDÉS

A tagállamoknak össze kell gyűjteniük a 
rendelkezésre álló adatokat a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekpopulációban történő összes 
jelenlegi felhasználásáról és – ennek a 
rendeletnek a hatálybalépésétől számított 2 
éven belül – ezeket az adatokat az 
Ügynökségnek megadják.

A tagállamoknak össze kell gyűjteniük a 
rendelkezésre álló adatokat a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekpopulációban történő összes 
jelenlegi és szükséges felhasználásáról és –
ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított 1 éven belül – ezeket az adatokat 
az Ügynökségnek megadják.

Er. en
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Indokolás

A rendelet fő célkitűzése, az 1. cikkben meghatározottak szerint, «a gyermekpopuláció speciális 
terápiás igényeit» szolgáló gyógyszerek kifejlesztésének előmozdítása.

Ha a rendelet el akarja érni a kinyilvánított célját, akkor először össze kell állítani a 
szükségletek leltárát és meg kell határozni a prioritásokat.

Marios Matsakis módosítása

243. módosítás
41. CIKK, (1) BEKEZDÉS

A tagállamoknak össze kell gyűjteniük a 
rendelkezésre álló adatokat a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekpopulációban történő összes 
jelenlegi felhasználásáról és – ennek a 
rendeletnek a hatálybalépésétől számított 2 
éven belül – ezeket az adatokat az 
Ügynökségnek megadják.

A tagállamoknak össze kell gyűjteniük a 
rendelkezésre álló adatokat a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekpopulációban történő összes 
jelenlegi felhasználásáról és – ennek a 
rendeletnek a hatálybalépésétől számított 1 
éven belül – ezeket az adatokat az 
Ügynökségnek megadják.

Er. en

Adamos Adamou módosítása

244. módosítás
42. CIKK, (1) ÉS (2) BEKEZDÉS

42. cikk törölve

1. Az Ügynökség értékeli a 41. cikkben 
említett adatokat, különös tekintettel a 
kutatási prioritások meghatározására.

2. Az (1) bekezdésben említett értékelés, 
illetve más, rendelkezésre álló információk 
alapján, valamint a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció után a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak leltárt 
kell készítenie a terápiás igényekről.
Az Ügynökségnek a leltárt az ezen rendelet 



PE 357.553v02-00 136/160 AM\568363HU.doc

Külső fordítás

HU

hatálybalépésétől számított 3 éven belül 
közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie 
kell azt.

Er. en

Philippe Busquin módosítása

245. módosítás
42. CIKK, (1) ÉS (2) BEKEZDÉS

1. Az Ügynökség értékeli a 41. cikkben 
említett adatokat, különös tekintettel a 
kutatási prioritások meghatározására.

törölve 

2. Az (1) bekezdésben említett értékelés, 
illetve más, rendelkezésre álló információk 
alapján, valamint a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció után a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak leltárt 
kell készítenie a terápiás igényekről.
Az Ügynökségnek a leltárt az ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 3 éven belül 
közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie 
kell azt.

Er. fr

Hiltrud Breyer módosítása

246. módosítás
42. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Az Ügynökség értékeli a 41. cikkben 
említett adatokat, különös tekintettel a 
kutatási prioritások meghatározására.

1. Az Ügynökség értékeli a 41. cikkben 
említett adatokat, különös tekintettel a 
kutatási prioritások meghatározására, e 
rendelet hatálybalépésétől számított 2 éven 
belül.

Er. en
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Indokolás

Egyértelmű határidőt kell megszabni az Ügynökségnek a tagállamoktól hozzá beérkező adatok 
értékelésére.

Antonios Trakatellis módosítása

247. módosítás
42. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Az Ügynökség értékeli a 41. cikkben 
említett adatokat, különös tekintettel a 
kutatási prioritások meghatározására.

1. Az Ügynökség értékeli a 41. cikkben 
említett adatokat, beleértve a harmadik 
országokban elvégzett kísérletekből 
származó adatokat, különös tekintettel a 
kutatási prioritások meghatározására.

Er. el

Indokolás

Lényeges, hogy az információk és adatok, amelyeket az Ügynökség összegyűjt a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervekben szereplő kísérletek vonatkozásában, a harmadik 
országokban elvégzett kísérletekről is tartalmazzanak információkat és adatokat.

Hiltrud Breyer módosítása

248. módosítás
42. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

2. Az (1) bekezdésben említett értékelés, 
illetve más, rendelkezésre álló információk 
alapján, valamint a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció után a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak leltárt 
kell készítenie a terápiás igényekről.

2. Az (1) bekezdésben említett értékelés, 
illetve más, rendelkezésre álló információk 
alapján, valamint a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció után a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak leltárt 
kell készítenie a terápiás igényekről, 
beleértve a kutatási prioritásokat.

Er. en

Indokolás

A szükségletek leltára ne egyszerűen a gyógyszereknek a gyermekpopulációban alkalmazott 
jelenlegi felhasználásainak a felsorolása legyen, hanem a prioritásokat is azonosítsa.  A leltárt 
két év után kell közzétenni.
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Evangelia Tzampazi módosítása

249. módosítás
42. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

2. Az (1) bekezdésben említett értékelés, 
illetve más, rendelkezésre álló információk 
alapján, valamint a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció után a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak leltárt 
kell készítenie a terápiás igényekről.

2. Az (1) bekezdésben említett értékelés, 
illetve más, rendelkezésre álló információk 
alapján, valamint a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultáció után a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak prioritási 
sorrend szerinti leltárt kell készítenie a 
terápiás igényekről.

Er. el

Indokolás

Nem elegendő összeállítani a leltárt, a terápiás szükségleteket fontossági sorrendbe kell állítani.

Jules Maaten módosítása

250. módosítás
42. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Az Ügynökségnek a leltárt az ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 3 éven belül 
közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie 
kell azt.

Az Ügynökségnek a leltárt az ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 1 éven belül 
közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie 
kell azt.

Er. en

Indokolás

A gyermekek terápiás igényeinek javasolt jegyzékét a Bizottság, EU és nemzeti szakértők azonnal 
állítsák össze, és ne csak a rendelet hatálybalépésétől számított 3 éven belül.  A 
Gyermekgyógyászati Bizottság szakértelmét így jobban ki lehet bontakoztatni a kutatási 
prioritásoknak a jegyzék alapján történő azonosításával.

Marios Matsakis módosítása

251. módosítás
42. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS
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Az Ügynökségnek a leltárt az ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 3 éven belül 
közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie 
kell azt.

Az Ügynökségnek a leltárt az ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 2 éven belül 
közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie 
kell azt.

Er. en

Hiltrud Breyer módosítása

252. módosítás
42. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Az Ügynökségnek a leltárt az ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 3 éven belül 
közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie 
kell azt.

Az Ügynökségnek a leltárt az ezen rendelet 
hatálybalépésétől számított 2 éven belül 
közzé kell tennie, és rendszeresen frissítenie 
kell azt.

Er. en

Indokolás

A szükségletek leltára ne egyszerűen a gyógyszereknek a gyermekpopulációban alkalmazott 
jelenlegi felhasználásainak a felsorolása legyen, hanem a prioritásokat is azonosítsa.  A leltárt 
két év után kell közzétenni.

Adamos Adamou módosítása

253. módosítás
43. CIKK

43. cikk törölve

1. Az Ügynökségnek, a Gyermekgyógyászati 
Bizottság tudományos támogatása mellett, 
ki kell fejleszteni a meglévő nemzeti és 
európai hálózatokból, vizsgálókból és 
központokból egy európai hálózatot, amely 
konkrét szakértelemmel rendelkezik a 
gyermekpopulációban végzett vizsgálatok 
teljesítésében.

2. Az európai hálózat célkitűzései között 
lenne többek között az is, hogy koordinálja 
a gyermekgyógyászati 
gyógyszerkészítmények vizsgálatait, hogy 
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európai szinten kiépítse a tudományos és 
igazgatási szakismereteket, hogy 
elkerülhetővé váljanak a gyermekekkel 
végzett vizsgálatok és tesztek 
párhuzamosságai.

3. Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított egy éven belül az Ügynökség 
igazgatótanácsa – az ügyvezető igazgató 
javaslatára és a Bizottsággal, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően – elfogadja 
az európai hálózat beindításának és 
működtetésének megvalósítási stratégiáját. 
Ahol lehetséges, e hálózatnak 
összeegyeztethetőnek kell lennie a többéves 
kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs közösségi keretprogram 
tevékenységeivel összefüggésben az
Európai Kutatási Térség alapjainak 
megerősítését célzó munkával.

Er. en

Marios Matsakis módosítása

254. módosítás
43. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Az európai hálózat célkitűzései között 
lenne többek között az is, hogy koordinálja a 
gyermekgyógyászati 
gyógyszerkészítmények vizsgálatait, hogy 
európai szinten kiépítse a tudományos és 
igazgatási szakismereteket, hogy 
elkerülhetővé váljanak a gyermekekkel 
végzett vizsgálatok és tesztek 
párhuzamosságai.

2. Az európai hálózat célkitűzései között 
lenne többek között az is, hogy koordinálja a 
gyermekgyógyászati 
gyógyszerkészítmények vizsgálatait, hogy 
európai szinten kiépítse a tudományos és 
igazgatási szakismereteket, hogy 
elkerülhetővé váljanak a gyermekekkel 
végzett vizsgálatok és tesztek 
párhuzamosságai. Az európai hálózat 
mindenkor arra fog törekedni, hogy a 
rendelkezésre álló erőforrások 
kihasználása optimális legyen.

Er. en
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Philippe Busquin módosítása

255. módosítás
43. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. A hálózatnak az erőforrások 
optimalizálását is biztosítania kell, 
figyelmet kell fordítania a vizsgálatok 
legkedvezőbb költséggel (emberi és 
pénzügyi) történő megvalósíthatóságára és 
a protokollok alkalmasságára a tekintetben, 
hogy a klinikai kérdésekre választ adjanak 
amilyen gyorsan és egyértelműen csak 
lehet.

Er. fr

Hiltrud Breyer módosítása

256. módosítás
43. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. Az európai hálózatnak azt is célul kell 
kitűznie, hogy biztosítsa a rendelkezésre 
álló erőforrások optimalizálását, 
nevezetesen a javasolt vizsgálatok 
megvalósíthatóságának és a hatékonyságuk 
igazolásával az emberi és pénzügyi 
költségek tekintetében, és annak 
biztosításával, hogy a vizsgálati protokollok 
alkalmasak arra, hogy egyértelmű 
válaszokat adjanak fontos klinikai 
kérdésekre a lehető legrövidebb időn belül.

Er. en

John Bowis módosítása

257. módosítás
44. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Az (1) bekezdésben leírt összes 
gyermekgyógyászati vizsgálatot figyelembe 
kell vennie a Gyermekgyógyászati 

2. Az (1) bekezdésben leírt összes 
gyermekgyógyászati vizsgálat, és az e 
rendelet hatálybalépése előtt megkezdett  
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Bizottságnak, amikor a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervekkel, mentesítésekkel és 
halasztásokkal kapcsolatos kérelmeket 
értékeli, és az illetékes hatóságoknak, 
amikor a 8., 9. vagy 31. cikk értelmében 
benyújtott kérelmeket értékelik. 

összes gyermekgyógyászati vizsgálat 
jogosult a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervbe történő bevonásra, és ezeket
figyelembe kell vennie a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak, amikor a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervekkel, 
mentesítésekkel és halasztásokkal 
kapcsolatos kérelmeket értékeli, és az 
illetékes hatóságoknak, amikor a 8., 9. vagy 
31. cikk értelmében benyújtott kérelmeket 
értékelik.

Er. en

Indokolás

A javaslatnak nem szabad a gyermekgyógyászati vizsgálatok elvégzésétől elrettenteni rövid 
távon. Ez a módosítás egyértelművé fogja tenni, hogy a rendelet hatálybalépése előtt megkezdett 
gyermekgyógyászati vizsgálatok, amelyek egy harmadik országban nem kerültek benyújtásra 
értékelés céljából, egy jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati terv részének lesznek tekintve 
a rendelet elfogadásakor.

Thomas Ulmer módosítása

258. módosítás
47. CIKK

Az 726/2004/EK rendelet 67. cikkében előírt 
közösségi hozzájárulásnak fedeznie kell a 
Gyermekgyógyászati Bizottság munkájának 
összes aspektusát, beleértve a szakértők és 
az Ügynökség által biztosított tudományos 
támogatását, beleértve a 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
értékelését, az ebben a rendeletben előírt 
tudományos tanácsadást és 
díjmentességeket, és támogatnia kell az 
Ügynökségnek a jelen rendelet 40. és 43. 
cikkek szerinti tevékenységeit.

Az 726/2004/EK rendelet 67. cikkében előírt 
közösségi hozzájárulásnak fedeznie kell a 
Gyermekgyógyászati Bizottság munkájának 
aspektusait, beleértve a szakértők és az 
Ügynökség által biztosított tudományos 
támogatását, beleértve a 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
értékelését, az ebben a rendeletben előírt 
tudományos tanácsadást és 
díjmentességeket, és támogatnia kell az
Ügynökségnek a jelen rendelet 40. és 43. 
cikkek szerinti tevékenységeit.

Továbbá, egy speciális gyermekgyógyászati 
vizsgálati programot kell létrehozni, az 
egészségügyi politika erőforrásainak 
felhasználásával, a szabadalmon kívüli 
gyógyszerek kutatására.
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Er. de

Indokolás

Különösen a gyermekgyógyászati gyógyszerkészítmények területén, alapvető fontosságúak a 
pénzügyi ösztönzők és a támogatás a szabadalom alá nem tartozó gyógyszerekkel kapcsolatos 
kutatások vonatkozásában. Ezért nem elég beindítani egy kezdeményezést csak a Hetedik 
Kutatási Keretprogramban.

Adamos Adamou módosítása

259. módosítás
47A. CIKK (új)

47a. cikk
A közösségi hozzájárulás a MICE program 
keretében végzett vizsgálatokat is támogatni 
fogja, amelyekben a tudományos 
kutatásnak meghatározó szerepe lesz.

Er. en

Indokolás

A rendelkezésre álló szakértelem ellenére, egyre nehezebbnek bizonyul az új terápiák 
értékeléséhez szükséges nemzetközi együttműködési vizsgálatok elvégzéséhez az erőforrások 
biztosítása. Meggyőződésünk, hogy lennie kell egy sokkal erőteljesebb megközelítésnek is a nem 
engedélyezett és szabadalom alá nem tartozó gyógyszerek helyzetére vonatkozóan. 
Meggyőződésünk, hogy a gyermekgyógyászati kutatás Európában történő javítására irányuló 
átfogó tervnek túl kell mutatnia az Ügynökség koordináló szerepkörének finanszírozásán, és 
helytelen ezeket a vonatkozásokat teljesen a meghatározatlan jövőbeni jogszabályokra hagyni. 
Attól tartunk, hogy a jelenlegi javaslat főként  új és/vagy még szabadalmi oltalom alatt álló 
gyógyszerek gyermekgyógyászati kifejlesztését stimulálná, és kevéssé befolyásolná a nem 
engedélyezett és szabadalommal vagy kiegészítő oltalommal már nem rendelkező gyógyszerek 
helyzetét.

Anne Laperrouze módosítása

260. módosítás
49. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított hat éven belül a Bizottságnak 
közzé kell tennie egy általános jelentést az 
alkalmazásának eredményeként szerzett 

2. Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított nyolc éven belül a Bizottságnak 
közzé kell tennie egy általános jelentést a 
rendelkezései egészében történő 
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tapasztalatokról, beleértve különösen egy 
leltárt mindazokról a 
gyógyszerkészítményekről, amelyekre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
engedélyt a hatálybalépése óta adták ki.

alkalmazásának eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, beleértve különösen egy 
leltárt mindazokról a 
gyógyszerkészítményekről, amelyekre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
engedélyt a hatálybalépése óta adták ki.

Er. fr

Indokolás

Kellő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy e jogszabály alkalmazásáról releváns értékelést lehessen 
készíteni a hatásának felmérése és a lehetséges változtatások javaslatának céljából.

Frédérique Ries módosítása

261. módosítás
49. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított 6 éven belül a Bizottságnak közzé 
kell tennie egy általános jelentést az 
alkalmazásának eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, beleértve különösen egy 
leltárt mindazokról a 
gyógyszerkészítményekről, amelyekre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
engedélyt a hatálybalépése óta adták ki.

2. Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított 6 éven belül a Bizottságnak közzé 
kell tennie egy általános jelentést az 
alkalmazásának eredményeként szerzett 
tapasztalatokról, beleértve különösen egy 
leltárt mindazokról a 
gyógyszerkészítményekről, amelyekre a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szóló 
engedélyt a hatálybalépése óta adták ki. 
Különösen a Bizottságnak el kell végeznie a 
36. és 37. cikkben említett ösztönzési és 
jutalmazási intézkedések elemzését a 
szóban forgó ösztönzőkből származó 
kutatási költségek és nyereségek pénzügyi 
értékelésével. Amennyiben az elemzés 
ellentmondást tár fel a mechanizmus és a 
várt vagy elért eredmények között, azoknak 
a cikkeknek a módosítására kell javaslatot 
tenni az 50. cikkben megállapított 
eljárásnak megfelelően.

Er. fr

Indokolás

Fontosnak tűnne, hogy legyen egy felülvizsgálati záradék az V. cím alatt bevezetett  jutalmak és 
az ösztönzőrendszer hatékonyságának és tisztességességének értékelésére.  A Bizottság 
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javaslatában előírt hatéves időszak biztosíthatja, hogy a rendelet kellő időtartamig kerüljön 
alkalmazásra.

Linda McAvan módosítása

262. módosítás
49. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

2a. E rendelet hatálybalépésétől számított 5 
éven belül, a Bizottságnak be kell mutatnia 
egy jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak azokról a tapasztalatokról, 
amelyeket a 36-38. cikk alkalmazásának 
eredményeképpen szereztek, beleértve egy 
elemzést a jutalmak és az ösztönzők 
működéséről, azzal a céllal, hogy olyan 
módosításokat javasoljanak, amelyek 
szükségesek lehetnek e cikkek 
alkalmazásának gazdasági hatására 
figyelemmel. Továbbá, a jelentésnek 
magában kell foglalnia egy elemzést a 
becsült egészségügyi előnyökről, amelyek a 
rendelet alkalmazásának következtében 
képződtek.

Er. en

Indokolás

Ötévenkénti felülvizsgálat javasolt, amely a 36-38. cikk működésére fog irányulni. Erre szükség 
van, mivel vannak aggályok a rendelet által kínált pénzügyi ösztönzők pártatlansága és a 
tagállamok egészségügyi költségvetésére gyakorolt teher vonatkozásában.  Az is egyértelmű az 
eddig elvégzett sokféle gazdasági hatástanulmányból, hogy nagyon nehéz a költségek és a 
hasznok előrejelzése bármilyen pontossággal.

Miroslav Mikolášik módosítása

263. módosítás
52. CIKK, -1. PONT (új)

7. cikk, (2a) bekezdés (új) (1768/92/EGK rendelet)

-1. A 7. cikk, a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
"2a. Bármely termék, amely valamely 
tagállam területén az e rendelettel 
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összhangban megadott érvényes alap 
szabadalommal vagy kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvánnyal rendelkezik, és 
amelyre vonatkozóan kiállították a 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv elvégzését jelző nyilatkozatot a 
…/…/EK rendelet (a gyermekgyógyászati 
rendelet) 29. cikke (3) bekezdésével 
összhangban, jogosult a 
gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítványra."

Er. en

Indokolás

Az 52. cikk fenti módosításai technikai módosítások, amelyek előírják a végrehajtási 
rendelkezéseit a speciális jognak, a gyermekgyógyászati hosszabbítási tanúsítványnak és a 
szabályozó adatvédelem meghosszabbításának, amelyet a módosított 36. cikk hozott létre.

Az 52. cikk (1) bekezdésében előírt gyermekgyógyászati hosszabbítás iránti kérelem beadásának 
időkorlátja módosításra került, hogy az alap szabadalom vagy a kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány lejárata előtt hat hónappal még lehessen kérelmezni (a sokkal szigorúbb 24 
hónappal korábban történő beadási feltétellel szemben).

A 36. cikk és az 52. cikk (2) bekezdésének változtatásai vonatkozásában, mivel az ösztönző a 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv betartásáért jár, csak a forgalmazási engedély birtokosa 
(vagyis az a személy, aki a gyermekpopuláción a klinikai vizsgálatokat elvégezte) jogosult az IP 
meghosszabbításából és a gyógyszerkészítményére vonatkozó  szabályozó adatvédelmi jogokból 
származó előnyökre. Előfordulhat, hogy a forgalmazási engedély birtokosa és a 
szabadalom/SPC birtokosa nem ugyanaz a személy. Ilyen esetekben a szabadalom vagy az SPC 
tulajdonosának igazolnia kell, hogy a forgalmazási engedély birtokosa hozzájárult a 
gyermekgyógyászati hosszabbítási tanúsítvány iránti kérelem beadásához.

Miroslav Mikolášik módosítása

264. módosítás
52. CIKK, 1. PONT

7. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az ennek a rendeletnek a 13. cikke (3) 
bekezdésének és a …/…/EK [európai 
parlamenti és tanácsi] rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet*) 36. cikkének 
alkalmazásában már megadott tanúsítvány 

3. Az e cikk (2a) bekezdésének és a 
…/…/EK [európai parlamenti és tanácsi] 
rendelet (a gyermekgyógyászati rendelet*) 
36. cikkének alkalmazásában már megadott 
tanúsítvány időtartamának 
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időtartamának meghosszabbítása iránti 
kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárata 
előtt két évvel be kell nyújtani.

gyermekgyógyászati meghosszabbítása iránti 
kérelmet legkésőbb az alap szabadalom 
vagy a kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány lejárata előtt hat hónappal be 
kell nyújtani.

Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdésére vonatkozó módosítás ugyanezen szerző általi indokolását.

John Bowis módosítása

265. módosítás
52. CIKK, 1. PONT

7. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az ennek a rendeletnek a 13. cikke (3) 
bekezdésének és a …/…/EK [európai 
parlamenti és tanácsi] rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet*) 36. cikkének 
alkalmazásában már megadott tanúsítvány 
időtartamának meghosszabbítása iránti 
kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárata 
előtt két évvel be kell nyújtani.

3. Az ennek a rendeletnek a 13. cikke (3) 
bekezdésének és a …/…/EK [európai 
parlamenti és tanácsi] rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet*) 36. cikkének 
alkalmazásában már megadott tanúsítvány 
időtartamának meghosszabbítása iránti 
kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárata 
előtt hat hónappal be kell nyújtani.

Er. en

Indokolás

A kérelem benyújtására javasolt kétéves határidő túlságosan korlátozónak tűnik.

Frédérique Ries módosítása

266. módosítás
52. CIKK, 1. PONT

7. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

“3. Az ennek a rendeletnek a 13. cikke (3) 
bekezdésének és a …/…/EK [európai 

“3. Az ennek a rendeletnek a 13. cikke (3) 
bekezdésének és a …/…/EK [európai 
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parlamenti és tanácsi] rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet*) 36. cikkének 
alkalmazásában már megadott tanúsítvány 
időtartamának meghosszabbítása iránti 
kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárata 
előtt két évvel be kell nyújtani.

parlamenti és tanácsi] rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet*) 36. cikkének 
alkalmazásában már megadott tanúsítvány 
időtartamának meghosszabbítása iránti 
kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárata 
előtt hat hónappal be kell nyújtani.

Er. fr

Indokolás

A kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány (SPC) meghosszabbításának kérelmezésére az 52. 
cikk (1) bekezdésében előírt határidőt az eredeti tanúsítvány lejárata előtti két évről hat hónapra 
kell csökkenteni: sok esetben a gyermekgyógyászati klinikai vizsgálatokat csak a termék 
életciklusának késői szakaszában lehet befejezni.

Az esetek többségében, a gyermekgyógyászati vizsgálatok elvégzése anélkül, hogy rendelkezésre 
állnának egyértelmű és pontos információk a gyógyszerkészítmény hathatósságáról és 
biztonságáról felnőttek körében (mellékhatások, kontraindikációk és interakciók más 
gyógyszerekkel, stb.), etikailag nem lenne igazolható, és nem tenné lehetővé a vizsgálatokban 
való részvételbe beleegyezett gyermekek biztonságának megfelelő garantálását.

Ezért tanácsosnak tűnik az SPC hosszabbítás kérelmezésének időtartamát két évről hat hónapra 
csökkenteni annak érdekében, hogy a kérelmező bátorítást kapjon a vizsgálatok folytatására, és 
egyúttal a kutatási időszak maximalizálva legyen.

Antonios Trakatellis módosítása

267. módosítás
52. CIKK, 1. PONT

7. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

“3. Az ennek a rendeletnek a 13. cikke 
(3) bekezdésének és a …/…/EK [európai 
parlamenti és tanácsi] rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet*) 36. cikkének 
alkalmazásában már megadott tanúsítvány 
időtartamának meghosszabbítása iránti 
kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárata 
előtt két évvel be kell nyújtani.

“3. Az ennek a rendeletnek a 13. cikke 
(3) bekezdésének és a …/…/EK [európai 
parlamenti és tanácsi] rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet*) 36. cikkének 
alkalmazásában már megadott tanúsítvány 
időtartamának meghosszabbítása iránti 
kérelmet legkésőbb a tanúsítvány lejárata 
előtt egy évvel be kell nyújtani.

Er. el

Indokolás

Fontos az új gyógyszerkészítmények jóváhagyásának előmozdítása, és a tanúsítványok 
időtartamának meghosszabbítására irányuló kérelmek beadására vonatkozó rendelkezések nem 
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lehetnek megszorítóak. A tanúsítvány lejárata előtti egy év ésszerű határidőnek tekinthető a 
hosszabbítási kérelem beadására a Bizottság javaslatában szereplő két évhez viszonyítva, amely 
túl sok.

Miroslav Mikolášik módosítása

268. módosítás
52. CIKK, 2. A. PONT

8. cikk, (1) bekezdés, d) pont (1768/92/EGK rendelet)

(a) Az (1) bekezdés kiegészül a következő d) 
ponttal:
"(d) amikor az igazolás iránti kérelem egy 
hosszabbítás iránti kérelmet tartalmaz 
ennek a rendeletnek a 13. cikke (3) 
bekezdésének és a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazásában:
(i) a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
(3) bekezdésében említett, a befejezett 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
terv megfelelőségéről szóló igazolás egy 
másolata;
(ii) amennyiben szükséges, a b) pontban 
említett, a termék piaci forgalomba 
hozatalához szükséges engedélyek 
másolatán kívül azoknak az engedélyeknek 
a másolata, amelyek a terméknek az összes 
többi tagállam piacán történő forgalomba 
hozatalára szólnak, ahogyan azt a 
…/…/EK rendelet (a gyermekgyógyászati 
rendelet) 36. cikkének (4) bekezdése 
említi.”

törölve

Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.
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Miroslav Mikolášik módosítása

269. módosítás
52. CIKK, 2. B. PONT

8. cikk, 1a. bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

1a. A már megadott tanúsítvány 
időtartamának meghosszabbítása iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell:

1a. Az (1) bekezdés a. albekezdése i-iii. 
alpontjában megállapított követelményeken 
felül, a gyermekgyógyászati
meghosszabbítási tanúsítvány iránti
kérelemnek tartalmaznia kell:

(a) a már megadott tanúsítvány másolatát; (a) ahol alkalmazható, a már megadott 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
másolatát;

(b) a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
(3) bekezdésében említett, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
megfelelőségéről szóló nyilatkozat egy 
másolatát;

(b) a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
(3) bekezdésében említett, a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
megfelelőségéről szóló nyilatkozat egy 
másolatát;

(c) a terméknek az összes tagállam piacán 
történő forgalomba hozatalára vonatkozó 
engedélyek másolatait.

(c) amennyiben az alap szabadalom vagy a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
birtokosának személye eltér a forgalomba 
hozatali engedély birtokosától, beleértve a 
fenti b) pontban említett megfelelési 
nyilatkozatot is, egy nyilatkozatot, amelyben 
a szóban forgó forgalmazási engedély 
birtokosa hozzájárul, hogy egy 
gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítvány iránti kérelem kerüljön 
beadásra.

Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Miroslav Mikolášik módosítása

270. módosítás
52. CIKK, 2. C. PONT

8. cikk, (2) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

2. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 2. A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
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a tanúsítvány iránti kérelem beadásakor és a
tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítására szóló kérelem 
beadásakor illetéket kell fizetni.

a gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítvány iránti kérelem beadásakor 
illetéket kell fizetni.

Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Miroslav Mikolášik módosítása

271. módosítás
52. CIKK, 3. A. PONT

9. cikk, (1) bekezdés, új albekezdés (1768/92/EGK rendelet)

A már megadott tanúsítvány időtartamának
meghosszabbítása iránti kérelmet annak a 
tagállamnak az illetékes iparjogvédelmi 
hivatalánál kell benyújtani, ahol a 
tanúsítványt kiadták.

A gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítvány iránti kérelmet annak a 
tagállamnak az illetékes iparjogvédelmi 
hivatalánál kell benyújtani, ahol a kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványt kiadták e 
rendelettel vagy az alap szabadalommal 
összhangban, vagy azzal összhangban, 
akinek a nevében kiadásra került.

Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Miroslav Mikolášik módosítása

272. módosítás
52. CIKK, 3. B. PONT

9. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

(b) a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdést alkalmazni kell a 
már megadott tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítása iránti kérelemről szóló 
értesítésre. Az értesítésnek ezenfelül 
tartalmaznia kell a tanúsítvány 

törölve



PE 357.553v02-00 152/160 AM\568363HU.doc

Külső fordítás

HU

meghosszabbításának kérését, a …/…/EK 
rendelet (a gyermekgyógyászati rendelet) 
36. cikkének alkalmazásában.”

Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Miroslav Mikolášik módosítása

273. módosítás
52. CIKK, 4. PONT

11. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az (1) és a (2) bekezdést alkalmazni kell 
az arról a tényről szóló értesítésre, hogy a 
már megadott tanúsítvány időtartamának
meghosszabbítását megadták vagy 
elutasították.

3. Az (1) és a (2) bekezdést alkalmazni kell 
az arról a tényről szóló értesítésre, hogy egy 
gyermekgyógyászati tanúsítvány 
meghosszabbítását megadták vagy 
elutasították.

Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Miroslav Mikolášik módosítása

274. módosítás
52. CIKK, 5. A. PONT (új)

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

Kivéve, ha e rendelet másként rendelkezik, 
a 1768/92/EGK rendelet 1., 4-6., 9. cikke 
(2) bekezdése, 10., 11., 14-18. cikke mutatis 
mutandis kerül alkalmazásra e cikk 
alkalmazásakor. {Különösen a 
gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítvány által biztosított védelem feleljen 
meg a 1768/92/EGK rendelet 5. cikkében 
megállapítottnak.}
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Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Miroslav Mikolášik módosítása

275. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat tizenkét hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

Er. en

Indokolás

Amennyiben a fenti módosítások a hosszabbítás időtartamára vonatkoznak, úgy az 12 hónapra 
módosul.

Genowefa Grabowska módosítása

276. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

“3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.”

“3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat három vagy hat hónappal meg 
kell hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.”

Er. pl
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Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdésének indokolását ugyanettől a szerzőtől.

Hegyi Gyula módosítása

277. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat három vagy hat hónappal meg 
kell hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdése módosításának indokolását ugyanettől a szerzőtől.

Urszula Krupa módosítása

278. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat három vagy hat hónappal meg 
kell hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

Er. en

Linda McAvan módosítása

279. módosítás
52. CIKK, 5. PONT
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13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet) 

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat három vagy hat hónappal meg 
kell hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Edite Estrela módosítása

280. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet) 

‘3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.’

‘3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat három vagy hat hónappal meg 
kell hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.’

Er. pt

Mojca Drčar Murko módosítása

281. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat három vagy hat hónappal meg 
kell hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
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rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Peter Liese módosítása

282. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat négy vagy nyolc hónappal meg 
kell hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

Er. en

Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Jules Maaten módosítása

283. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat négy vagy nyolc hónappal meg 
kell hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a jelen 
rendelet (1) bekezdésben meghatározott 
időszak csak egyszer hosszabbítható meg.

Er. en
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Indokolás

Lásd a 36. cikk (1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Miroslav Mikolášik módosítása

284. módosítás
52. CIKK, 5. PONT

13. cikk, (3) bekezdés (1768/92/EGK rendelet)

3. Az (1) és a (2) bekezdésben rögzített 
időszakokat hat hónappal meg kell 
hosszabbítani a …/…/EK rendelet (a 
gyermekgyógyászati rendelet) 36. cikkének 
alkalmazása esetén. Ebben az esetben a 
jelen rendelet (1) bekezdésben 
meghatározott időszak csak egyszer 
hosszabbítható meg.

3. A gyermekgyógyászati meghosszabbítási 
tanúsítvány az alap szabadalom vagy, ahol 
alkalmazható, az e rendelettel összhangban 
hat hónapnyi időtartamra kiállított 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
érvényességének lejártakor lép hatályba.

Er. en

Indokolás

Lásd az 52. cikk (-1) bekezdése ugyanezen szerző általi módosításának indokolását.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

285. módosítás
55. CIKK

A 8. cikk (1) bekezdésben meghatározott 
követelmény nem alkalmazható azokra az 
érvényes kérelmekre, amelyek ennek a 
rendeletnek a hatálybalépésekor folyamatban 
voltak.

1. A 8. cikk (1) bekezdésben meghatározott 
követelmény nem alkalmazható azokra az 
érvényes kérelmekre, amelyek ennek a 
rendeletnek a hatálybalépésekor folyamatban 
voltak.

2. E rendelet hatálybalépése előtt 
megkezdett azon gyermekgyógyászati 
vizsgálatok, amelyeket nem használtak fel 
semmilyen más értékelésnél sem, 
jogosultak arra, hogy bekerüljenek egy 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervbe.

Er. en
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Indokolás

A rendelet nem késleltetheti az új gyógyszerek kifejlesztését.  A rendelet hatálybalépése előtt 
megkezdett azon gyermekgyógyászati vizsgálatok, amelyeket nem használtak értékelésre más 
összefüggésben, egy érvényes gyermekgyógyászati vizsgálati terv részének tekintendők.

Antonios Trakatellis módosítása

286. módosítás
56. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmincadik napon lép hatályba.

1. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmincadik napon lép hatályba.

Azokat a 8. és 9. cikkel összhangban 
beadott kérelmeket, amelyek az e rendelet 
hatálybalépése előtt az Ügynökséghez 
beadott jóváhagyott gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervvel rendelkező összekapcsolt 
vizsgálatokból származó 
ténymegállapításokat tartalmaznak, úgy 
kell tekinteni, mint az e rendelet szerint 
beadott kérelmeket, és a született döntés az 
irányelv hatálybalépésének napjától kerül 
alkalmazásra.

Er. el

Indokolás

Azokban az esetekben, amikor jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati tervvel rendelkező 
csoportos vizsgálatok elvégzésére már sor került és az eredményeik benyújtásra kerültek az 
Ügynökséghez a rendelet hatálybalépését megelőzően, rendelkezni kell átmeneti intézkedésekről, 
hogy ne bátortalanítsuk el a gyermekgyógyászati kutatásokat és ne részesítsük kedvezőtlen 
elbánásban azokat az eseteket, amelyekben már zajlanak a klinikai vizsgálatok 
gyógyszerkészítmények engedélyeztetése céljából.

John Bowis módosítása

287. módosítás
56. CIKK, (1) BEKEZDÉS

1. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 1. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
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Lapjában való kihirdetését követő 
harmincadik napon lép hatályba.

Lapjában való kihirdetését követő 
harmincadik napon lép hatályba.

Egy a 8. és 9. cikk szerinti kérelmet, amely 
tartalmazza az Ügynökséghez a 2005. 
október 1. után és az e rendelet
hatálybalépése előtt beadott jóváhagyott 
Gyermekgyógyászati Vizsgálati Tervvel 
összhangban elvégzett összes vizsgálat 
eredményeit, úgy kell tekinteni, mint az e 
rendelet szerint benyújtott kérelmet, és a 
születő döntés e rendelet hatálybalépésének 
napjától válik hatályossá.

Er. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat értelmében, azok a gyermekgyógyászati vizsgálatok, amelyeket elvégeznek és 
benyújtanak a megfelelő egészségügyi hatóságokhoz a rendelet hatálybalépése előtt, nem 
részesülnének a jutalmakból és ösztönzőkből. Ez az időkülönbözet átmeneti késedelemhez 
vezethet a jövőben Európában végzett gyermekgyógyászati kutatás tekintetében.  Átmeneti 
szabályozásra van szükség.  Az átmeneti intézkedések hiánya visszatarthatja az ilyen projekteken 
végzett fejlesztőmunkától azokat a cégeket Európában, amelyek ezen a területen tevékenykednek 
és gyermekgyógyászati vizsgálatokba ruháznak be, mindaddig, amíg jogilag nem kötelezettek rá.   
Az átmeneti szabályozás bevezetésével elkerülhető ez a probléma.

Antonios Trakatellis módosítása

288. módosítás
56. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. A 8. cikket [18 hónappal a hatálybalépés 
után] -tól kell alkalmazni.

Törölve

A 9. cikket [24 hónappal a hatálybalépés 
után] -tól kell alkalmazni.
A 31. és a 32. cikket [6 hónappal a 
hatálybalépés után] -tól kell alkalmazni. 

Er. el

Indokolás

Azokban az esetekben, amikor jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati tervvel rendelkező 
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csoportos vizsgálatok elvégzésére már sor került és az eredményeik beadásra kerültek az 
Ügynökséghez a rendelet hatálybalépését megelőzően, rendelkezni kell átmeneti intézkedésekről, 
hogy ne bátortalanítsuk el a gyermekgyógyászati kutatásokat és ne részesítsük kedvezőtlen 
elbánásban azokat az eseteket, amelyekben már zajlanak a klinikai vizsgálatok 
gyógyszerkészítmények engedélyeztetése céljából.

Dagmar Roth-Behrendt módosítása

289. módosítás
56. CIKK, (2) BEKEZDÉS

2. A 8. cikket [18 hónappal a hatálybalépés 
után] -tól kell alkalmazni.
A 9. cikket [24 hónappal a hatálybalépés 
után] -tól kell alkalmazni.
A 31. és a 32. cikket [6 hónappal a 
hatálybalépés után] -tól kell alkalmazni.

2. A 8. cikket [12 hónappal a hatálybalépés 
után] -tól kell alkalmazni.
A 9. cikket [18 hónappal a hatálybalépés 
után] -tól kell alkalmazni.
A 31. és a 32. cikket [6 hónappal a 
hatálybalépés után] -tól kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Helyénvaló a 8. és 9. cikk végrehajtásának felgyorsítása. Ha a Bizottság megkezdi a szükséges 
előkészítő munkát a 11. cikkel összhangban röviddel e rendelet hatálybalépése után, a határidők 
rövidebbek lehetnek.
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