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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 27
3 konstatuojamoji dalis

(3) Trūkstant tinkamai vaikams pritaikytų 
vaistų, atsiranda informacijos apie vaistų 
dozavimą trūkumas, todėl padidėja neigiamo 
gydymo poveikio, galinčio sukelti mirtį, 
rizika, dėl per mažos skiriamų vaistų dozės 
taikomas neveiksmingas gydymas, atsiranda 
kliūčių naudoti pažangius gydymo metodus 
bei taikomi improvizuoti vaikų gydymo 
būdai, kurie gali būti neveiksmingi.

(3) Trūkstant tinkamai vaikams pritaikytų 
vaistų, atsiranda informacijos apie vaistų 
dozavimą trūkumas, todėl padidėja neigiamo 
gydymo poveikio, galinčio sukelti mirtį, 
rizika, dėl per mažos skiriamų vaistų dozės 
taikomas neveiksmingas gydymas, atsiranda 
kliūčių naudoti pažangius gydymo metodus, 
farmacines formas ar naujus vaistų 
vartojimo būdus bei taikomi improvizuoti 
vaikų gydymo būdai, kurie gali būti 
neveiksmingi.

Or. el
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Pagrindimas

Vaisto formulės ir vartojimo būdai yra svarbūs pediatrijoje.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 28
4 konstatuojamoji dalis

(4) Šiuo reglamentu siekiama paskatinti 
vaikų gydymui naudojamų vaistų kūrimą, 
užtikrinti aukštą vaikams skirtų vaistų 
kokybę, tyrimų etikos laikymąsi, tinkamą
leidimų išdavimą vaistų naudojimui ir 
pagerinti informacijos apie vaistų naudojimą 
įvairioms pediatrinėms gyventojų grupėms 
teikimą. Šie tikslai turėtų būti pasiekti 
neverčiant vaikų dalyvauti bereikalinguose 
klinikiniuose tyrimuose ir išvengiant 
delsimo išduodant leidimus vaistams, 
skirtiems kitoms gyventojų grupėms.

(4) Šiuo reglamentu siekiama palengvinti 
vaikų gydymui naudojamų vaistų kūrimą ir 
jų prieinamumą, užtikrinti aukštą vaikams 
skirtų vaistų kokybę, tyrimų etikos 
laikymąsi, tinkamą leidimų išdavimą vaistų 
naudojimui ir pagerinti informacijos apie 
vaistų naudojimą įvairioms pediatrinėms 
gyventojų grupėms teikimą. Šie tikslai turėtų 
būti pasiekti neverčiant vaikų dalyvauti 
bereikalinguose klinikiniuose tyrimuose ir 
išvengiant delsimo išduodant leidimus 
vaistams, skirtiems kitokio amžiaus
gyventojų grupėms.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 29
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4 a) Po konsultacijų su Komisija, 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis 
šalimis turi būti patvirtintas vaikų terapijos 
poreikių sąrašas, kuris būtų reguliariai 
atnaujinamas. Tai turimų vaistų, 
naudojamų vaikams sąrašas, kuriame yra 
apibrėžiami ir vaikų terapijos poreikiai ir 
mokslinių tyrimų ir plėtros prioritetai. 
Tokiu būdu įmonės lengvai nustatytų verslo 
plėtros galimybes; Pediatrijos komitetas 
turėtų galimybę geriau spręsti apie vaistų 
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poreikį ir tyrimus, vertinant pediatrinių 
tyrimų planų projektus, teikiant išimtis ir 
atidėjimus; tiek sveikatos apsaugos 
darbuotojai, tiek pacientai turėtų 
informacijos šaltinį, priimant sprendimą, 
kokius vaistus pasirinkti.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas pakartoja 29 konstatuojamosios dalies formuluotę. Atsižvelgiant į jos nuostatų 
svarbą, ši konstatuojamoji dalis turėtų būti viena pirmųjų teisinio pasiūlymo konstatuojamųjų 
dalių.

Šis pakeitimas neprieštarauja 2 a skyriaus ir 2 a –2 d straipsnių pakeitimams.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 30
5 konstatuojamoji dalis

(5) Atsižvelgiant į tai, kad bet kokio vaistus 
reglamentuojančio norminio akto tikslas 
privalo būti visuomenės sveikatos apsauga, 
šis tikslas turi būti pasiektas nesukuriant 
kliūčių laisvam vaistų judėjimui Bendrijoje. 
Nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių vaistus, skirtumai gali 
kliudyti prekybai Bendrijos viduje ir daro 
tiesioginę įtaką vidaus rinkos veikimui. Bet 
koks veiksmas, skatinantis vaistų, skirtų 
vaikams, kūrimą ir leidimų išdavimą vaistų 
naudojimui pediatrijoje, yra pateisinamas 
siekiant užkirsti kelią šioms kliūtims arba jas 
pašalinti. Todėl Sutarties 95 straipsnis yra 
tinkamas teisinis pagrindas.

(5) Atsižvelgiant į tai, kad bet kokio vaistus 
reglamentuojančio norminio akto tikslas 
privalo būti visuomenės sveikatos apsauga, 
šis tikslas turi būti pasiektas nesukuriant 
kliūčių laisvam saugių vaistų judėjimui 
Bendrijoje. Nacionalinių įstatymų ir kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių vaistus, 
skirtumai gali kliudyti prekybai Bendrijos 
viduje ir daro tiesioginę įtaką vidaus rinkos 
veikimui. Bet koks veiksmas, skatinantis 
vaistų, skirtų vaikams, kūrimą ir leidimų 
išdavimą vaistų naudojimui pediatrijoje, yra 
pateisinamas siekiant užkirsti kelią šioms 
kliūtims arba jas pašalinti. Todėl Sutarties 
95 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 31
6 konstatuojamoji dalis

(6) Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina 
sukurti įpareigojimų, atlygių ir paskatų 
sistemą. Nustatant įpareigojimų, atlygių ir 
paskatų pobūdį reikėtų atsižvelgti į 
konkretaus vaisto statusą. Reglamentas 
turėtų būti taikomas visiems vaikų gydymui 
reikalingiems vaistams, todėl jo taikymo 
sritis turėtų apimti kuriamus vaistus, vaistus, 
kuriems dar nesuteiktas leidimas prekiauti, 
vaistus, kuriais leidžiama prekiauti ir kurie 
yra intelektinės nuosavybės teisių objektas, 
bei vaistus, kuriais leidžiama prekiauti, bet 
kurie jau nebėra intelektinės nuosavybės 
teisių objektas.

(6) Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina 
sukurti įpareigojimų, atlygių ir paskatų 
sistemą. Nustatant įpareigojimų, atlygių ir 
paskatų pobūdį reikėtų atsižvelgti į 
konkretaus vaisto statusą ir konkrečias 
lygiagrečios vaistų apsaugos formas. 
Reglamentas turėtų būti taikomas visiems 
vaikų gydymui reikalingiems vaistams, todėl 
jo taikymo sritis turėtų apimti kuriamus 
vaistus, vaistus, kuriems dar nesuteiktas 
leidimas prekiauti, vaistus, kuriais leidžiama 
prekiauti ir kurie yra intelektinės nuosavybės 
teisių objektas, bei vaistus, kuriais leidžiama 
prekiauti, bet kurie jau nebėra intelektinės 
nuosavybės teisių objektas.

Or. en

Pagrindimas

Vaistų duomenų apsaugą užtikrina patentai, PAL ir duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimai. Tokia apsauga nebūtinai reiškia, kad patentai/PAL ir reglamentuojama 
duomenų apsauga dubliuoja vienas kitą, dažnai jos veikia šalia viena kitos. Daugeliu, nors ir 
ne visais atvejais, PAL galioja ilgiau, negu tai numato duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimai. Kartais produkto duomenų apsaugą numato ne PAL, o patentas arba 
reglamentuojama duomenų apsauga. Siekiant didžiausio veiksmingumo, tarp pediatrijai 
siūlomų lengvatų turi būti numatyta išplėsti visų galiojančios intelektualinės nuosavybės 
teisių apsaugą duotajam produktui. Todėl yra numatyta ypatinga intelektinės teisės rūšis –
pediatrinės apsaugos liudijimas – kurio galiojimo principas yra labai panašus į PAL. 
Vaistams, kurių duomenų apsauga nėra numatyta pagal patentą arba PAL, yra numatyta 
vienintelė lengvata - pratęsti reglamentuojamą duomenų apsaugos galiojimo laiką. Tokia 
apsauga yra būtina siekiant, kad Pediatrinis Reglamentas būtų tikrai veiksmingas: kitaip 
pernelyg daug produktų netektų pediatriniams produktams numatytų lengvatų.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 32
6 konstatuojamoji dalis

(6) Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina 
sukurti įpareigojimų, atlygių ir paskatų 

(6) Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina 
sukurti įpareigojimų, atlygių ir paskatų 
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sistemą. Nustatant įpareigojimų, atlygių ir 
paskatų pobūdį reikėtų atsižvelgti į 
konkretaus vaisto statusą. Reglamentas 
turėtų būti taikomas visiems vaikų gydymui 
reikalingiems vaistams, todėl jo taikymo 
sritis turėtų apimti kuriamus vaistus, vaistus, 
kuriems dar nesuteiktas leidimas prekiauti, 
vaistus, kuriais leidžiama prekiauti ir kurie 
yra intelektinės nuosavybės teisių objektas, 
bei vaistus, kuriais leidžiama prekiauti, bet 
kurie jau nebėra intelektinės nuosavybės 
teisių objektas.

sistemą. Nustatant įpareigojimų, atlygių ir 
paskatų pobūdį reikėtų atsižvelgti į 
konkretaus vaisto statusą ir konkretaus 
pobūdžio lygiagrečios vaistų apsaugos 
formas. Reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems vaikų gydymui reikalingiems 
vaistams, todėl jo taikymo sritis turėtų 
apimti kuriamus vaistus, vaistus, kuriems 
dar nesuteiktas leidimas prekiauti, vaistus, 
kuriais leidžiama prekiauti ir kurie yra 
intelektinės nuosavybės teisių objektas, bei 
vaistus, kuriais leidžiama prekiauti, bet kurie 
jau nebėra intelektinės nuosavybės teisių 
objektas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 33
6 konstatuojamoji dalis

(6) Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina 
sukurti įpareigojimų, atlygių ir paskatų 
sistemą. Nustatant įpareigojimų, atlygių ir 
paskatų pobūdį reikėtų atsižvelgti į 
konkretaus vaisto statusą. Reglamentas 
turėtų būti taikomas visiems vaikų gydymui 
reikalingiems vaistams, todėl jo taikymo 
sritis turėtų apimti kuriamus vaistus, vaistus, 
kuriems dar nesuteiktas leidimas prekiauti, 
vaistus, kuriais leidžiama prekiauti ir kurie 
yra intelektinės nuosavybės teisių objektas, 
bei vaistus, kuriais leidžiama prekiauti, bet 
kurie jau nebėra intelektinės nuosavybės 
teisių objektas.

(6) Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina 
sukurti įpareigojimų, proporcingą atlygių ir 
paskatų sistemą. Nustatant įpareigojimų, 
atlygių ir paskatų pobūdį reikėtų atsižvelgti į 
konkretaus vaisto statusą. Reglamentas 
turėtų būti taikomas visiems vaikų gydymui 
reikalingiems vaistams, todėl jo taikymo 
sritis turėtų apimti kuriamus vaistus, vaistus, 
kuriems dar nesuteiktas leidimas prekiauti, 
vaistus, kuriais leidžiama prekiauti ir kurie 
yra intelektinės nuosavybės teisių objektas 
bei vaistus, kuriais leidžiama prekiauti, bet 
kurie jau nebėra intelektinės nuosavybės 
teisių objektas.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 34
7 konstatuojamoji dalis

(7) Susirūpinimas tyrimais, kuriuose 
dalyvauja pediatrinė gyventojų grupė turėtų 
būti pasverti etikos požiūriu, kai vaistai 
skiriami gyventojų grupei neištyrus jų 
poveikio tai grupei. Pavojų visuomenės 
sveikatai, kylantį dėl vaistų, kurių poveikis 
vaikams nėra ištirtas, vartojimo, galima 
sumažinti atliekant vaikams skirtų vaistų 
tyrimus, kurie būtų atidžiai stebimi ir 
kontroliuojami, taikant konkrečius 
reikalavimus vaikų, kurie dalyvauja 
klinikiniuose tyrimuose Bendrijoje, 
apsaugai, nustatytus 2001 m. balandžio 4 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės 
praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms 
skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo.

(7) Susirūpinimas tyrimais, kuriuose 
dalyvauja pediatrinė gyventojų grupė turėtų 
būti pasverti etikos požiūriu, kai vaistai 
skiriami gyventojų grupei tinkamai 
neištyrus jų poveikio tai grupei. Pavojų 
visuomenės sveikatai, kylantį dėl vaistų, 
kurių poveikis vaikams nėra ištirtas, 
vartojimo, galima sumažinti atliekant 
vaikams skirtų vaistų tyrimus, kurie būtų 
atidžiai stebimi ir kontroliuojami, taikant 
konkrečius reikalavimus vaikų, kurie 
dalyvauja klinikiniuose tyrimuose 
Bendrijoje, apsaugai, nustatytus 2001 m. 
balandžio 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/20/EB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su geros klinikinės praktikos 
įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų 
vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 35
8 konstatuojamoji dalis

(8) Tikslinga Europos vaistų Agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį komitetą 
– Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
pediatrinių gyventojų grupių gydymui skirtų 
vaistų aspektus. Pediatrijos komitetas, visų 
pirma, turėtų būti atsakingas už pediatrinių 
tyrimų planų įvertinimą ir patvirtinimą bei 
už išimčių suteikimo ir atidėjimų sistemą, be 
to, jis vykdytų esminio pobūdžio veiklą 
reglamente numatytų rėmimo priemonių 
srityje. Vykdydamas veiklą, Pediatrijos 

(8) Tikslinga Europos vaistų Agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį komitetą 
– Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
pediatrinių gyventojų grupių gydymui skirtų 
vaistų aspektus. Pediatrijos komitetas, visų 
pirma, turėtų būti atsakingas už mokslinį ir 
etinį pediatrinių tyrimų planų įvertinimą ir 
patvirtinimą bei už išimčių suteikimo ir 
atidėjimų sistemą, be to, jis vykdytų esminio 
pobūdžio veiklą reglamente numatytų 
rėmimo priemonių srityje. Vykdydamas 
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komitetas turėtų turėti omenyje potencialiai 
didelę su vaikais atliekamų tyrimų reikšmę 
terapiniam gydymui, įskaitant būtinybę 
vengti nereikalingų tyrimų. Jis turėtų laikytis 
Bendrijoje galiojančių reikalavimų, įskaitant 
Direktyvos 2001/20/EB nuostatas ir 
Tarptautinės konferencijos suderinimo 
klausimais (ICH) E11 gairę dėl vaikams 
skirtų vaistų kūrimo, bei turėtų vengti bet 
kokio leidimų išdavimo kitoms gyventojų 
grupėms skirtiems vaistams vilkinimo dėl 
tyrimams su vaikais keliamų reikalavimų.

veiklą, Pediatrijos komitetas turėtų turėti 
omenyje potencialiai didelę su vaikais 
atliekamų tyrimų reikšmę terapiniam 
gydymui, įskaitant būtinybę vengti 
nereikalingų tyrimų. Jis turėtų laikytis 
Bendrijoje galiojančių reikalavimų, įskaitant 
Direktyvos 2001/20/EB nuostatas ir 
Tarptautinės konferencijos suderinimo 
klausimais (ICH) E11 gairę dėl vaikams 
skirtų vaistų kūrimo, bei turėtų vengti bet 
kokio leidimų išdavimo kitoms gyventojų 
grupėms skirtiems vaistams vilkinimo dėl 
tyrimams su vaikais keliamų reikalavimų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 36
8 konstatuojamoji dalis

(8) Tikslinga Europos vaistų Agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį komitetą 
– Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
pediatrinių gyventojų grupių gydymui skirtų 
vaistų aspektus. Pediatrijos komitetas, visų 
pirma, turėtų būti atsakingas už pediatrinių 
tyrimų planų įvertinimą ir patvirtinimą bei 
už išimčių suteikimo ir atidėjimų sistemą, be 
to, jis vykdytų esminio pobūdžio 
veikląreglamente numatytų rėmimo 
priemonių srityje. Vykdydamas veiklą, 
Pediatrijos komitetas turėtų turėti omenyje 
potencialiai didelę su vaikais atliekamų 
tyrimų reikšmę terapiniam gydymui, 
įskaitant būtinybę vengti nereikalingų 
tyrimų. Jis turėtų laikytis Bendrijoje 
galiojančių reikalavimų, įskaitant Direktyvos 
2001/20/EB nuostatas ir Tarptautinės 
konferencijos suderinimo klausimais (ICH) 
E11 gairę dėl vaikams skirtų vaistų kūrimo, 
bei turėtų vengti bet kokio leidimų išdavimo 
kitoms gyventojų grupėms skirtiems 

(8) Tikslinga Europos vaistų Agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį komitetą 
– Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
pediatrinių gyventojų grupių gydymui skirtų 
vaistų aspektus. Pediatrijos komitetas, visų 
pirma, turėtų būti atsakingas už pediatrinių 
tyrimų planų įvertinimą ir patvirtinimą bei 
už išimčių suteikimo ir atidėjimų sistemą, be 
to, jis vykdytų esminio pobūdžio 
veikląreglamente numatytų rėmimo 
priemonių srityje. Vykdydamas veiklą, 
Pediatrijos komitetas turėtų turėti omenyje 
potencialiai didelę su vaikais atliekamų 
tyrimų reikšmę terapiniam gydymui, 
siekiant sukurti vaistus, kurių terapinis 
poveikis būtų reikšmingas, lyginant su šiuo 
metu pediatrinių pacientų gydymui 
naudojamais vaistais, įskaitant būtinybę 
vengti nereikalingų tyrimų. Jis turėtų laikytis 
Bendrijoje galiojančių reikalavimų, įskaitant 
Direktyvos 2001/20/EB nuostatas ir 
Tarptautinės konferencijos suderinimo 
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vaistams vilkinimo dėl tyrimams su vaikais 
keliamų reikalavimų.

klausimais (ICH) E11 gairę dėl vaikams 
skirtų vaistų kūrimo, bei turėtų vengti bet 
kokio leidimų išdavimo kitoms gyventojų 
grupėms skirtiems vaistams vilkinimo dėl 
tyrimams su vaikais keliamų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 37
8 konstatuojamoji dalis

(8) Tikslinga Europos vaistų Agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį komitetą 
– Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
pediatrinių gyventojų grupių gydymui skirtų 
vaistų aspektus. Pediatrijos komitetas, visų 
pirma, turėtų būti atsakingas už pediatrinių 
tyrimų planų įvertinimą ir patvirtinimą bei 
už išimčių suteikimo ir atidėjimų sistemą, be 
to, jis vykdytų esminio pobūdžio veiklą 
reglamente numatytų rėmimo priemonių 
srityje. Vykdydamas veiklą, Pediatrijos 
komitetas turėtų turėti omenyje potencialiai 
didelę su vaikais atliekamų tyrimų reikšmę 
terapiniam gydymui, įskaitant būtinybę
vengti nereikalingų tyrimų. Jis turėtų 
laikytis Bendrijoje galiojančių reikalavimų, 
įskaitant Direktyvos 2001/20/EB nuostatas ir 
Tarptautinės konferencijos suderinimo 
klausimais (ICH) E11 gairę dėl vaikams 
skirtų vaistų kūrimo, bei turėtų vengti bet 
kokio leidimų išdavimo kitoms gyventojų 
grupėms skirtiems vaistams vilkinimo dėl 
tyrimams su vaikais keliamų reikalavimų.

(8) Tikslinga Europos vaistų Agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį komitetą 
– Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
pediatrinių gyventojų grupių gydymui skirtų 
vaistų aspektus. Pediatrijos komitetas, visų 
pirma, turėtų būti atsakingas už pediatrinių 
tyrimų planų įvertinimą ir patvirtinimą bei 
už išimčių suteikimo ir atidėjimų sistemą, be 
to, jis vykdytų esminio pobūdžio veiklą 
reglamente numatytų rėmimo priemonių 
srityje. Vykdydamas veiklą, Pediatrijos 
komitetas turėtų pasirūpinti, kad su vaikais 
atliekami tyrimai būtų naudingi juose 
dalyvaujantiems pediatriniams pacientams.
Potenciali nauda turi būti didesnė negu 
ilgalaikė arba trumpalaikė dalyvavimo 
klinikiniuose tyrimuose rizika, siekiant 
išvengti nereikalingų tyrimų. Pediatrijos 
komitetas turėtų laikytis Bendrijoje 
galiojančių reikalavimų, įskaitant Direktyvos 
2001/20/EB nuostatas ir Tarptautinės 
konferencijos suderinimo klausimais (ICH) 
E11 gairę dėl vaikams skirtų vaistų kūrimo, 
bei turėtų vengti bet kokio leidimų išdavimo 
kitoms gyventojų grupėms skirtiems 
vaistams vilkinimo dėl tyrimams su vaikais 
keliamų reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti vengiama nebūtinų tyrimų su vaikais ir reiškiamas susirūpinimas dėl galimo tam 
tikrų medicinos preparatų ilgalaikio poveikio pediatrijos pacientų augimui ir tolesniam 
vystymuisi.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 38
9 konstatuojamoji dalis

(9) Turėtų būti nustatytos procedūros, pagal 
kurias Agentūra tvirtintų arba keistų 
pediatrinių tyrimų planą, kuriuo turėtų būti 
grindžiamas vaikams skirtų vaistų kūrimas ir 
leidimų išdavimas. Pediatrinių tyrimų plane 
turėtų būti numatyti tikslūs terminai ir 
siūlomos priemonės, įrodančios pediatrijoje 
naudojamų vaistų kokybę, saugumą ir
veiksmingumą. Kadangi pediatrinę 
gyventojų grupę iš esmės sudaro tam tikras 
skaičius pogrupių, pediatrinių tyrimų plane 
turėtų būti nurodyta, koks pogrupis turėtų 
būti tiriamas, kokiomis priemonėmis ir iki 
kada jis turėtų būti ištirtas.

(9) Turėtų būti nustatytos procedūros, pagal 
kurias Agentūra tvirtintų arba keistų 
pediatrinių tyrimų planą, kuriuo turėtų būti 
grindžiamas vaikams skirtų vaistų kūrimas ir 
leidimų išdavimas. Pediatrinių tyrimų plane 
turėtų būti numatyti tikslūs terminai ir 
siūlomos priemonės, įrodančios pediatrijoje 
naudojamų vaistų reikšmingą terapinį 
poveikį, kokybę, saugumą ir veiksmingumą. 
Kadangi pediatrinę gyventojų grupę iš esmės 
sudaro tam tikras skaičius pogrupių, 
pediatrinių tyrimų plane turėtų būti 
nurodyta, koks pogrupis turėtų būti tiriamas, 
kokiomis priemonėmis ir iki kada jis turėtų 
būti ištirtas.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad nebūtų prieštaraujama 12 straipsnio nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 39
10 konstatuojamoji dalis

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, kad 
vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų sudėtine 
suaugusiems skirtų vaistų kūrimo dalimi, 
integruota į suaugusiems skirtų vaistų 
kūrimo programą. Dėl šios priežasties 
pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami ankstyvuoju vaistų kūrimo etapu, 

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, kad 
potencialiai vaikams skirtų vaistų kūrimas 
taptų sudėtine suaugusiems skirtų vaistų 
kūrimo dalimi, integruota į suaugusiems 
skirtų vaistų kūrimo programą. Dėl šios 
priežasties pediatrinių tyrimų planai turėtų 
būti pateikiami ankstyvuoju vaistų kūrimo 
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kad būtų galima atlikti tyrimus su vaikais iki 
paraiškos dėl leidimo prekiauti pateikimo.

etapu, kad būtų galima atlikti tyrimus su 
vaikais, jei įmanoma, iki paraiškos dėl 
leidimo prekiauti pateikimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 40
10 konstatuojamoji dalis

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, kad 
vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų sudėtine 
suaugusiems skirtų vaistų kūrimo dalimi, 
integruota į suaugusiems skirtų vaistų 
kūrimo programą. Dėl šios priežasties 
pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami ankstyvuoju vaistų kūrimo etapu, 
kad būtų galima atlikti tyrimus su vaikais iki 
paraiškos dėl leidimo prekiauti pateikimo.

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, kad 
vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų sudėtine 
suaugusiems skirtų vaistų kūrimo dalimi, 
integruota į suaugusiems skirtų vaistų 
kūrimo programą. Dėl šios priežasties 
pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami ankstyvuoju vaistų kūrimo etapu, 
kad būtų galima atlikti tyrimus su vaikais, ir, 
jei įmanoma, iki paraiškos dėl leidimo 
prekiauti pateikimo.

Or. en

Pagrindimas

Žr.17 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 41
10 konstatuojamoji dalis

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, kad 
vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų sudėtine 
suaugusiems skirtų vaistų kūrimo dalimi, 
integruota į suaugusiems skirtų vaistų 
kūrimo programą. Dėl šios priežasties 
pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami ankstyvuoju vaistų kūrimo etapu, 

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, kad 
vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų sudėtine 
suaugusiems skirtų vaistų kūrimo dalimi, 
integruota į suaugusiems skirtų vaistų 
kūrimo programą. Dėl šios priežasties 
pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami anksčiausiu galimu vaistų 
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kad būtų galima atlikti tyrimus su vaikais 
iki paraiškos dėl leidimo prekiauti 
pateikimo.

kūrimo etapu.

Or. de

Pagrindimas

Pediatrinių tyrimų planas pateikiamas kartu su prašymu jį patvirtinti ne vėliau, kaip atlikus 
farmakokinetinius tyrimus su suaugusiais, nurodytus Direktyvos 2001/83/EB I priedo I dalies 
5.2.3 punkte.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 42
11 konstatuojamoji dalis

(11) Norint, kad būtų patvirtintas paraiškos 
dėl leidimo prekiauti arba paraiškos dėl 
naujos indikacijos, naujos farmacinės 
formos ar naujo vaistų vartojimo būdo 
patvirtinimo tinkamumas, naujų vaistų ir 
patentuotų arba turinčių papildomą apsaugos 
liudijimą vaistų, kuriais leidžiama prekiauti, 
atvejais būtina numatyti, kad būtų pateikti 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytų tyrimų su vaikais rezultatai.

(11) paraiškos dėl leidimo prekiauti arba 
paraiškos dėl naujos indikacijos, naujos 
farmacinės formos ar naujo vaistų vartojimo 
būdo patvirtinimo tinkamumas, naujų vaistų 
ir patentuotų arba turinčių papildomą 
apsaugos liudijimą vaistų, kuriais leidžiama 
prekiauti, atvejais būtina numatyti, kad būtų 
pateikti patvirtintame pediatrinių tyrimų 
plane numatytų tyrimų su vaikais rezultatai, 
gauti pagal iki to laiko atliktus tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas kartu su suaugusiųjų tyrimų rezultatais pateikti pediatrinių tyrimų rezultatus 
prieštarauja šiuolaikiniams mokslo ir etikos standartams. Tyrimai su vaikais gali būti 
pernelyg ankstyvi, turėti nepageidaujamų pasekmių ir stabdyti naujų vaistų suaugusiems 
gamybą.  Vaikų paieškos pediatrijos protokolams neretai vyksta labai lėtai ir yra sudėtingos, 
o tyrimai trunka ilgiau, negu buvo iš pradžių planuota.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 43
11 konstatuojamoji dalis

(11) Norint, kad būtų patvirtintas paraiškos 
dėl leidimo prekiauti arba paraiškos dėl 

(11) paraiškos dėl leidimo prekiauti arba 
paraiškos dėl naujos indikacijos, naujos 



PE 357.553v02-00 12/155 AM\568363LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

naujos indikacijos, naujos farmacinės 
formos ar naujo vaistų vartojimo būdo 
patvirtinimo tinkamumas, naujų vaistų ir 
patentuotų arba turinčių papildomą apsaugos 
liudijimą vaistų, kuriais leidžiama prekiauti, 
atvejais būtina numatyti, kad būtų pateikti 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytų tyrimų su vaikais rezultatai.

farmacinės formos ar naujo vaistų vartojimo 
būdo patvirtinimo tinkamumas, naujų vaistų 
ir patentuotų arba turinčių papildomą 
apsaugos liudijimą vaistų, kuriais leidžiama 
prekiauti, atvejais būtina numatyti, kad būtų 
pateikti patvirtintame pediatrinių tyrimų 
plane numatytų tyrimų su vaikais rezultatai, 
gauti pagal iki to laiko atliktus tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 44
12 konstatuojamoji dalis

(12) Siekiant užtikrinti, kad tyrimai su 
vaikais būtų atliekami tik dėl terapinių 
priežasčių, būtina nustatyti procedūras, 
kuriomis remdamasi Agentūra galėtų suteikti 
išimtis tam tikriems produktams, jų grupėms 
arba daliai vaistų grupių, kurias vėliau
Agentūra turės paskelbti. Vykstant 
nenutrūkstamai mokslo ir medicinos raidai 
turėtų būti numatyta galimybė atnaujinti 
suteiktų išimčių sąrašus. Tuo atveju, jei 
išimties suteikimas atšaukiamas, 
reikalavimai neturėtų būti taikomi tam tikrą 
laikotarpį, kad būtų pakankamai laiko 
patvirtinti pediatrinių tyrimų planą ir pradėti 
tyrimus su vaikais prieš pateikiant paraišką 
dėl leidimo prekiauti.

(12) Siekiant užtikrinti, kad tyrimai su 
vaikais būtų atliekami tik dėl neabejotinų 
terapinių priežasčių, būtina nustatyti 
procedūras, kuriomis remdamasi Agentūra 
galėtų suteikti tokias išimtis tam tikriems 
produktams, jų grupėms arba daliai vaistų 
grupių. Visas tokias išimtis Agentūra turės 
paskelbti kiek galint anksčiau. Vykstant 
nenutrūkstamai mokslo ir medicinos raidai 
turėtų būti numatyta galimybė atnaujinti 
suteiktų išimčių sąrašus. Tuo atveju, jei 
išimties suteikimas atšaukiamas, 
reikalavimai neturėtų būti taikomi tam tikrą 
trumpą laikotarpį, kad būtų pakankamai 
laiko patvirtinti pediatrinių tyrimų planą ir 
pradėti tyrimus su vaikais prieš pateikiant 
paraišką dėl leidimo prekiauti.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 45
13 konstatuojamoji dalis

Lietuvių k. variantui įtakos neturi.

Or. el

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 46
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(14 a) Komisija turėtų remti naują studijų 
programą - Vaistų tyrinėjimus Europos 
vaikams (MICE) – ir skatinti patento ar 
papildomo apsaugos liudijimo nesaugomų 
vaistų naudojimo pediatrijoje mokslinius 
tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Tai padės užtikrinti vaikų sveikatos saugumą, jei jų gydomui yra naudojami nepatentuoti arba 
papildomo apsaugos liudijimo neapsaugoti vaistai. 
Susijęs su 39 a (naujo) straipsnio pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 47
18 konstatuojamoji dalis

(18) Siekiant nustatyti paskatas vaistams, 
kuriais leidžiama prekiauti, bet kurie jau 
nebėra intelektinės nuosavybės teisės 
objektas, būtina įdiegti naują leidimų 
prekiauti rūšį – leidimą prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu. Leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu turėtų būti 
išduodamas laikantis galiojančios leidimų 
prekiauti išdavimo tvarkos, tačiau turėtų būti 
taikomas tik specialiai vaikams sukurtiems 
vaistams. Turėtų būti suteikta galimybė 

(18) Siekiant nustatyti paskatas vaistams, 
kuriais leidžiama prekiauti, bet kurie jau 
nebėra intelektinės nuosavybės teisės 
objektas, būtina įdiegti naują leidimų 
prekiauti rūšį – leidimą prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu. Leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu turėtų būti 
išduodamas laikantis galiojančios leidimų 
prekiauti išdavimo tvarkos, tačiau turėtų būti 
taikomas tik specialiai vaikams sukurtiems 
vaistams. Turėtų būti suteikta galimybė 
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vaistus, kuriems išduoti leidimai prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu, pardavinėti su 
tuo pačiu registruotu pavadinimu kaip ir 
suaugusiems skirtus vaistus, kad būtų galima 
pasinaudoti jau esamo registruoto 
pavadinimo pripažinimu pasinaudojant 
duomenų išimtinumu, susijusiu su naujai 
išduotu leidimu prekiauti.

vaistus, kuriems išduoti leidimai prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu, pardavinėti su 
tuo pačiu registruotu pavadinimu kaip ir 
suaugusiems skirtus vaistus, kad būtų galima 
pasinaudoti jau esamo registruoto 
pavadinimo pripažinimu pasinaudojant 
duomenų išimtinumu, susijusiu su naujai 
išduotu leidimu prekiauti. Tai neturi įtakos 
išimtinai suaugusiems skirtų vaistų 
duomenų apsaugai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 48
21 konstatuojamoji dalis

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei indikacijai, 
o vaistu jau prekiaujama kitų indikacijų 
atžvilgiu, atsižvelgiant į pediatrinę 
informaciją leidimo prekiauti turėtojas turėtų 
būti įpareigojamas per du metus nuo 
indikacijos patvirtinimo pradėti prekiauti 
šiuo vaistu. Šis reikalavimas turėtų būti 
taikomas tik vaistams, kuriais leista 
prekiauti, ir nebūti taikomas vaistams, 
kuriems suteiktas leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu.

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei indikacijai, 
o vaistu jau prekiaujama kitų indikacijų 
atžvilgiu, atsižvelgiant į pediatrinę 
informaciją leidimo prekiauti turėtojas turėtų 
būti įpareigojamas per šešis mėnesius nuo 
indikacijos patvirtinimo pradėti prekiauti 
šiuo vaistu. Šis reikalavimas turėtų būti 
taikomas tik vaistams, kuriais leista 
prekiauti, ir nebūti taikomas vaistams, 
kuriems suteiktas leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projektas numato paskatinti kurti naujus vaistus vaikams, kurie patenkintų naujų 
vaistų vaikams poreikį. Todėl atrodo, kad nėra veiksminga suteikti bendrovėms du metus 
pateikti vaistui į rinką, jei jam jau yra suteikta pediatrinė indikacija.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 49
21 konstatuojamoji dalis
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(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei indikacijai, 
o vaistu jau prekiaujama kitų indikacijų 
atžvilgiu, atsižvelgiant į pediatrinę 
informaciją leidimo prekiauti turėtojas turėtų 
būti įpareigojamas per du metus nuo 
indikacijos patvirtinimo pradėti prekiauti 
šiuo vaistu. Šis reikalavimas turėtų būti 
taikomas tik vaistams, kuriais leista 
prekiauti, ir nebūti taikomas vaistams, 
kuriems suteiktas leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu.

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei indikacijai, 
o vaistu jau prekiaujama kitų indikacijų 
atžvilgiu, atsižvelgiant į pediatrinę 
informaciją leidimo prekiauti turėtojas turėtų 
būti įpareigojamas per vienerius metus nuo 
indikacijos patvirtinimo pradėti prekiauti 
šiuo vaistu. Šis reikalavimas turėtų būti 
taikomas tik vaistams, kuriais leista 
prekiauti, ir nebūti taikomas vaistams, 
kuriems suteiktas leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu. Išskirtinėmis 
aplinkybėmis atsakinga institucija gali leisti 
atidėti šį terminą, tinkamai tai 
pagrindžiant.

Or. en

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 50
21 konstatuojamoji dalis

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei indikacijai, 
o vaistu jau prekiaujama kitų indikacijų
atžvilgiu, atsižvelgiant į pediatrinę 
informaciją, leidimo prekiauti turėtojas 
turėtų būti įpareigojamas per du metus nuo 
indikacijos patvirtinimo pradėti prekiauti 
šiuo vaistu. Šis reikalavimas turėtų būti 
taikomas tik vaistams, kuriais leista 
prekiauti, ir nebūti taikomas vaistams, 
kuriems suteiktas leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu.

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei indikacijai, 
o vaistu jau prekiaujama kitų indikacijų
atžvilgiu, atsižvelgiant į pediatrinę 
informaciją, leidimo prekiauti turėtojas 
turėtų būti įpareigojamas per vienerius 
metus nuo indikacijos patvirtinimo pradėti 
prekiauti šiuo vaistu. Šis reikalavimas turėtų
būti taikomas tik vaistams, kuriais leista 
prekiauti, ir nebūti taikomas vaistams, 
kuriems suteiktas leidimas prekiauti 
pediatrijoje naudojamu vaistu.

Or. de

Pagrindimas

Vaistų vaikams saugumo didinimas yra būtinas. Šis laikotarpis turėtų būti vieneri metai.



PE 357.553v02-00 16/155 AM\568363LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 51
23 konstatuojamoji dalis

(23) Būtina užtikrinti, kad farmakologinio 
budrumo mechanizmai būtų pritaikyti 
duomenų apie vaikams skirtų vaistų 
saugumą rinkimui, įskaitant duomenis apie 
galimą ilgalaikį poveikį. Suteikus vaistui 
leidimą prekiauti, taip pat gali prireikti 
papildomų tyrimų nustatyti vaisto 
veiksmingumą vaikų gydymui. Todėl 
asmenims, besikreipiantiems dėl leidimo 
prekiauti išdavimo, be įpareigojimo pateikti 
tyrimų, gautų laikantis patvirtinto pediatrinių 
tyrimų plano, rezultatus taikomas 
reikalavimas nurodyti, kaip pareiškėjas siūlo 
užtikrinti tolesnį ilgalaikį galimų neigiamų 
vaisto vartojimo pasekmių ir jo 
veiksmingumo pediatrinės gyventojų grupės 
gydymui tyrimą. Be to, jei egzistuoja 
ypatinga, susirūpinimą kelianti priežastis, 
kaip leidimo prekiauti išdavimo sąlyga, 
numatoma galimybė paprašyti pareiškėjo 
pateikti ir įgyvendinti rizikos valdymo 
sistemą ir (ar) atlikti konkrečius tyrimus po 
vaisto pateikimo į rinką.

(23) Būtina užtikrinti, kad farmakologinio 
budrumo mechanizmai būtų pritaikyti 
duomenų apie vaikams skirtų vaistų 
saugumą rinkimui, įskaitant duomenis apie 
galimą ilgalaikį poveikį. Suteikus vaistui 
leidimą prekiauti, taip pat gali prireikti 
papildomų tyrimų nustatyti vaisto 
veiksmingumą vaikų gydymui. Todėl 
asmenims, besikreipiantiems dėl leidimo 
prekiauti išdavimo, be įpareigojimo pateikti 
tyrimų, gautų laikantis patvirtinto pediatrinių 
tyrimų plano, rezultatus taikomas 
reikalavimas nurodyti, kaip pareiškėjas siūlo 
užtikrinti tolesnį ilgalaikį galimų neigiamų 
vaisto vartojimo pasekmių ir jo 
veiksmingumo pediatrinės gyventojų grupės 
gydymui tyrimą. Be to, jei egzistuoja 
ypatinga, susirūpinimą kelianti priežastis, 
kaip leidimo prekiauti išdavimo sąlyga, 
numatoma galimybė paprašyti pareiškėjo 
pateikti Agentūrai ir, jai neprieštaraujant, 
įgyvendinti rizikos valdymo sistemą ir (ar) 
atlikti konkrečius tyrimus po vaisto 
pateikimo į rinką.

Or. el

Pagrindimas

Pacientų apsaugai užtikrinti reikalingas kontrolės mechanizmas.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 52
24 konstatuojamoji dalis

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, o 
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produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 6 mėnesiams turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas.

paraiška leidimui prekiauti šiuo produktu 
pateikta visose valstybėse narėse pagal 
Direktyvos 2004/27/EB nuostatas, ir 
leidimas prekiauti buvo suteiktas 
mažiausiai 15 valstybių narių, ir jei 
informacijoje apie vaistą pateikiami su juo 
sietini atliktų tyrimų duomenys, kaip atlygis 
6 mėnesiams turėtų būti pratęsiamas 1998 
m. birželio 18 d Tarybos reglamentu (EEB) 
Nr. 1768/92 įdiegto papildomo apsaugos 
liudijimo galiojimas.

Or. el

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti naujų vaistų kūrimą ir netrukdyti naudoti vaistus, kuriems suteikti 
leidimai prekiauti bent 15 valstybių, t. y., didžiojoje dalyje Bendrijos valstybių narių.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 53
24 konstatuojamoji dalis

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 6 mėnesiams turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas.

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 6 mėnesiams 
pratęsiamas pediatrinio naudojimo 
liudijimo, analogiško 1998 m. birželio 18 d 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimui, 
galiojimas, arba šešiems mėnesiams 
pratęsiama duomenų ir rinkos apsauga 
pagal direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnį ir 
reglamento (EB) Nr. 726/2004 14 
straipsnio 11 dalį.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 54
24 konstatuojamoji dalis

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 6 mėnesiams turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d. 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas.

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 12 mėnesių turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d. 
pratęsiamas pediatrinio naudojimo 
liudijimo, analogiško 1998 m. birželio 18 d 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomam apsaugos liudijimui, 
galiojimas, arba šešiems mėnesiams 
pratęsiama duomenų ir rinkos apsauga 
pagal direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnį ir 
reglamento (EB) Nr. 726/2004 14 
straipsnio 11 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Vaistų duomenų apsaugą užtikrina patentai, PAL ir duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimai. Tokia apsauga nebūtinai reiškia, kad patentai/PAL ir reglamentuojama 
duomenų apsauga dubliuoja vienas kitą, dažnai jos veikia šalia viena kitos. Daugeliu, nors ir 
ne visais atvejais, PAL galioja ilgiau, negu tai numato duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimai. Kartais produkto duomenų apsaugą numato ne PAL, o patentas arba 
reglamentuojama duomenų apsauga. Siekiant didžiausio veiksmingumo, tarp pediatrijai 
siūlomų lengvatų turi būti numatyta išplėsti visų galiojančios intelektualinės nuosavybės 
teisių apsaugą duotajam produktui. Todėl yra numatyta ypatinga intelektinės teisės rūšis –
pediatrinės apsaugos liudijimas – kurio galiojimo principas yra labai panašus į PAL. 
Vaistams, kurių duomenų apsauga nėra numatyta pagal patentą arba PAL, yra numatyta 
vienintelė lengvata - pratęsti reglamentuojamų duomenų apsaugos galiojimo laiką. Tokia 
apsauga yra būtina siekiant, kad Pediatrinis Reglamentas būtų tikrai veiksmingas: kitaip 
pernelyg daug produktų netektų pediatriniams produktams numatytų lengvatų.

12 mėnesių laikotarpis vietoje šešių pasiūlytų mėnesių būtų aiškesnis ženklas, kad yra 
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remiama konkurencinga Europos pediatrijos vaistų tyrimų ir vystymo politika, atsižvelgiant į 
Europoje susidariusią  padėtį. Toks lengvatinis 12 mėnesių laikotarpis taip pat leidžia ES 
įvertinti vėlavimą priimant priemones dėl pediatrijoje naudojamų vaistų. Tai atitinka ES 
įsipareigojimus pagal Lisabonos ir Barselonos darbotvarkę, stiprinant konkurencingumą ir 
kuriant geresnius vaistus Europos vaikams.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 55
24 konstatuojamoji dalis

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 6 mėnesiams turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas.

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 1998 m. birželio 18 
d Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas pratęsiamas dar penkiems 
mėnesiams.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytas papildomo apsaugos liudijimo (PAL) pratęsimas šešiems mėnesiams 
atrodo pernelyg ilgas. Standartinis penkerių mėnesių PAL galiojimo laiko pratęsimas yra 
pakankamas, kad pardavimai kompensuotų pediatrijos tyrimų išlaidas. Tačiau, vaistams, 
kurių metiniai pardavimai yra nedideli (mažiau negu 100 mln eurų pagal europinę statistiką), 
jis turi būti prailgintas iki 10 mėnesių.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 56
24 konstatuojamoji dalis

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės ir, jei 
informacijoje apie vaistą pateikiami su juo 
sietini atliktų tyrimų duomenys, kaip atlygis, 
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vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 6 mėnesiams turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas.

6 mėnesiams turėtų būti pratęsiamas 1998 
m. birželio 18 d Tarybos reglamentu (EEB) 
Nr. 1768/92 įdiegto papildomo apsaugos 
liudijimo galiojimas.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie susirgimai yra plačiau paplitę vienose valstybėse narėse, negu kitose. Tokiais 
atvejais būtų nepagrįsta reikalauti, kad leidimas vaistui būtų suteiktas visose valstybėse 
narėse, todėl liudijimo pratęsimas yra taikomas tose valstybėse, kur leidimas yra suteiktas.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 57
24 konstatuojamoji dalis

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 6 mėnesiams turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas. 

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės atlikus 
klinkinius bandymus pagal patvirtintą 
klinikinių tyrimų planą, šiuo produktu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse 
ir, jei informacijoje apie vaistą pateikiami su 
juo sietini atliktų tyrimų duomenys, kaip 
atlygis, 6 mėnesiams turėtų būti pratęsiamas 
1998 m. birželio 18 d Tarybos reglamentu 
(EEB) Nr. 1768/92 įdiegto papildomo 
apsaugos liudijimo galiojimas.

Or. en

Pagrindimas

Jei norima atlyginti privataus sektoriaus investicijas, kuriant vaistą pediatrinei gyventojų 
grupei, atlyginamos tikrai reikšmingos investicijos į klinikinius tyrimus. Jei būtų atlyginamos 
kiekvieno pediatrijos tyrimo išlaidos, tai sukeltų nepageidaujamų pasekmių, kada bendrovės 
sieks pediatrinių indikacijų vaistams, kurių pardavimai yra dideli, o ne kurs iš tikrųjų vaikams 
reikalingus vaistus.
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 58
24 konstatuojamoji dalis

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, 6 mėnesiams turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d. 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas.

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę informaciją, 
jei įvykdytos visos patvirtintame pediatrinių 
tyrimų plane numatytos priemonės, šiuo 
produktu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse ir, jei informacijoje apie 
vaistą pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis, nustatant tam tikras 
sąlygas, ne ilgesniam kaip šešių mėnesių 
laikotarpiui pratęsiamas 1998 m. birželio 18 
d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 63 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 59
25 konstatuojamoji dalis

(25) Kadangi atlygis teikiamas už tyrimų su 
vaikais atlikimą, o ne tam, kad būtų 
parodyta, jog vaikams skirtas vaistas yra 
saugus ir veiksmingas, atlygis bus 
suteikiamas net jei neleista vaisto vartoti 
pediatrinei indikacijai. Tačiau siekiant, kad 
būtų prieinama daugiau informacijos apie 
vaistų naudojimą pediatrinės gyventojų 
grupės gydymui, atitinkama informacija apie 
vaisto naudojimą pediatrinių gyventojų 
grupių gydymui turėtų būti įtraukta į 
informaciją apie vaistą, kuriam suteiktas 
leidimas prekiauti.

(25) Kadangi atlygis teikiamas už sėkmingų 
tyrimų su vaikais atlikimą, atlygis bus 
suteikiamas tik juos pabaigus, gali būti 
suteikiamas leidimas pediatrinei indikacijai. 
Siekiant, kad būtų prieinama daugiau 
informacijos apie vaistų naudojimą 
pediatrinės gyventojų grupės gydymui, 
atitinkama informacija apie vaisto 
naudojimą pediatrinių gyventojų grupių 
gydymui turėtų būti įtraukta į informaciją 
apie vaistą, kuriam suteiktas leidimas 
prekiauti.

Or. en
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Pagrindimas

Jei norima atlyginti privataus sektoriaus investicijas, kuriant vaistą pediatrinei gyventojų 
grupei, atlyginamos tikrai reikšmingos investicijos į klinikinius tyrimus. Jei būtų atlyginamos 
kiekvieno pediatrijos tyrimo išlaidos, tai sukeltų nepageidaujamų pasekmių, kada bendrovės 
sieks pediatrinių indikacijų vaistams, kurių pardavimai yra dideli, o ne kurs iš tikrųjų vaikams 
reikalingus vaistus.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 60
26 konstatuojamoji dalis

(26) Remiantis 1999 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų1

išduodant leidimą prekiauti retaisiais 
vaistais, tokiems vaistams priskirtas vaistas 
įgyja rinkos išimtinumą 10 metų 
laikotarpiui. Kadangi dažnai tokie vaistai 
nėra apsaugoti patentu, papildomo apsaugos 
liudijimo galiojimo pratęsimas negali būti 
taikomas tačiau, jei jie yra apsaugoti patentu, 
toks pratęsimas suteiktų dvigubą paskatą. 
Todėl išimtinė teisė prekiauti retaisiais 
vaistais dešimt metų turėtų būti pratęsta iki 
12 metų vietoj papildomo apsaugos 
liudijimo pratęsimo, jei tenkinami visi 
reikalavimai, keliami duomenims dėl šių 
vaistų naudojimo gydyti vaikams.

(26) Remiantis 1999 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų2

išduodant leidimą prekiauti retaisiais 
vaistais, tokiems vaistams priskirtas vaistas 
įgyja rinkos išimtinumą 10 metų 
laikotarpiui. Kadangi dažnai tokie vaistai 
nėra apsaugoti patentu, papildomo apsaugos 
liudijimo galiojimo pratęsimas negali būti 
taikomas tačiau, jei jie yra apsaugoti patentu, 
toks pratęsimas suteiktų dvigubą paskatą. 
Todėl išimtinė teisė prekiauti retaisiais 
vaistais dešimt metų turėtų būti pratęsta iki 
10 metų ir šešių mėnesių vietoj papildomo 
apsaugos liudijimo pratęsimo, jei tenkinami 
visi reikalavimai, keliami duomenims dėl šių 
vaistų naudojimo gydyti vaikams.

Or. en

Pagrindimas

Leidimas prekiauti vaistais 10 metų, suteikiamas Europoje retiesiems vaistams yra pats 
ilgiausias pasaulyje. Lengvatos, suteikiamos pediatrinėms indikacijoms dažnai yra 
nereikalingos, nes daug retųjų vaistų gydo medžiagų apykaitos ligas, kurios prasideda 
vaikystėje. Be to, retieji vaistai yra labia brangūs ir dažnai labai pelningi. Todėl rinkos 
išimtinumas turėtų būti sutrumpintas.

  
1 OL L 18, 2000 1 22, p. 1.
2 OL L 18, 2000 1 22, p. 1.
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Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 61
28 konstatuojamoji dalis

(28) Siekiant pagerinti informacijos apie 
vaistus, naudojamus vaikų gydymui, 
prieinamumą ir išvengti tyrimų su vaikais 
pakartojimo, nedidinančio bendrų mokslo 
žinių, į Direktyvos 2001/20/EB 11 straipsniu 
numatytą sukurti Europos duomenų bazę 
turėtų būti įtraukta informacija apie visus 
Bendrijoje ir trečiosiose šalyse atliekamus, 
nutrauktus ar jau atliktus pediatrinius 
tyrimus.

(28) Siekiant pagerinti informacijos apie 
vaistus, naudojamus vaikų gydymui, 
prieinamumą ir išvengti tyrimų su vaikais 
pakartojimo, nedidinančio bendrų mokslo 
žinių, į Direktyvos 2001/20/EB 11 straipsniu 
numatytą sukurti Europos duomenų bazę 
turėtų būti įtraukta informacija apie visus 
Bendrijoje ir trečiosiose šalyse atliekamus, 
nutrauktus ar jau atliktus pediatrinius 
tyrimus. Trečiosiose šalyse atlikti tyrimai su 
vaikais neturi būti kartojami. Tačiau, jeigu 
to negalima išvengti, galima atlikti 
kontrolinius tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti vengiama nebūtinų tyrimų su vaikais, todėl tyrimai su pediatrijos pacientais, kurie 
buvo vykdomi trečiosiose šalyse, neturi būti kartojami.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 62
29 konstatuojamoji dalis

(29) Komitetas, pasikonsultavęs su 
Komisija, valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotomis šalimis, turėtų sudaryti 
vaikų terapinių poreikių sąrašą, kuris būtų 
nuolat atnaujinamas. Į sąrašą turėtų būti 
įtraukti visi vaikų gydymui naudojami 
vaistai, nustatyti vaikų terapiniai poreikiai 
bei mokslinių tyrimų ir vaistų kūrimo 
prioritetinės kryptys. Toks sąrašas įmonėms 
suteiktų galimybę lengviau pasirinkti 
tinkamą verslo plėtros kryptį, Pediatrijos 
komitetas, vertindamas pediatrinių tyrimų 
planų projektus ir išimčių suteikimą bei 
atidėjimus, galėtų geriau nustatyti vaistų ir 
tyrimų poreikį, o sveikatos apsaugos 
specialistai ir pacientai, priimdami 

(29) Komitetas, pasikonsultavęs su 
Komisija, valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotomis šalimis, turėtų sudaryti 
vaikų terapinių poreikių sąrašą, kuris būtų 
nuolat atnaujinamas. Į sąrašą turėtų būti 
įtraukti visi vaikų gydymui naudojami 
vaistai, nustatyti vaikų terapiniai poreikiai 
bei mokslinių tyrimų ir vaistų kūrimo 
prioritetinės kryptys. Toks sąrašas įmonėms 
suteiktų galimybę lengviau pasirinkti 
tinkamą verslo plėtros kryptį, Pediatrijos 
komitetas, vertindamas pediatrinių tyrimų 
planų projektus ir išimčių suteikimą bei 
atidėjimus, galėtų geriau nustatyti vaistų ir 
tyrimų poreikį, o sveikatos apsaugos 
specialistai ir pacientai, priimdami 
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sprendimus dėl konkretaus vaisto 
pasirinkimo, turėtų informacijos šaltinį.

sprendimus dėl konkretaus vaisto 
pasirinkimo, turėtų patikimą informacijos 
šaltinį.

Or. el

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 63
2 konstatuojamoji dalis

(30) Klinikinius tyrimus su pediatrine 
gyventojų grupe atlieka atitinkamai
apmokyti tyrėjai, taip pat atliekant tyrimus 
gali prireikti specialių žinių, metodologijos 
ir įrangos. Norint Europos lygiu įgyti 
reikiamą kompetenciją, tinklas, apjungiantis 
esančias nacionalines ir europines 
iniciatyvas bei tyrimų centrus, sudarytų 
geresnes sąlygas bendradarbiavimui ir 
padėtų išvengti tyrimų dubliavimo. Šis 
tinklas turėtų padėti sustiprinti Europos 
mokslinių tyrimų erdvės pagrindus 
Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir parodomosios veiklos pamatinių 
programų kontekste, teikti naudą pediatrinei 
gyventojų grupei ir būti informacijos bei 
profesonalaus įvertinimo šaltiniu pramonei.

(30) Klinikinius tyrimus su pediatrine 
gyventojų grupe atlieka atitinkamai 
apmokyti tyrėjai, taip pat atliekant tyrimus 
gali prireikti specialių žinių, metodologijos 
ir įrangos. Norint Europos lygiu įgyti 
reikiamą kompetenciją, tinklas, apjungiantis 
esančias nacionalines ir europines 
iniciatyvas bei tyrimų centrus ir 
atsižvelgdamas į tarptautinius duomenis 
sudarytų geresnes sąlygas 
bendradarbiavimui ir padėtų išvengti tyrimų 
dubliavimo. Šis tinklas turėtų padėti 
sustiprinti Europos mokslinių tyrimų erdvės 
pagrindus Bendrijos mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir parodomosios 
veiklos pamatinių programų kontekste, teikti 
naudą pediatrinei gyventojų grupei ir būti 
informacijos bei profesonalaus įvertinimo 
šaltiniu pramonei.

Or. el

Pagrindimas

Yra itin svarbu turėti didžiausią įmanomą duomenų bazę ir būti susipažinus su pasauline 
mokslinių tyrimų praktika.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 64
1 straipsnis
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Tam, kad būtų tenkinami konkretūs 
pediatrinės gyventojų grupės terapiniai 
poreikiai ir būtų išvengta nebūtinų klinikinių 
tyrimų su vaikais, šis reglamentas nustato 
žmonėms skirtų vaistų kūrimo taisykles, 
kurios atitinka Direktyvos 2001/20/EB 
nuostatas.

Tam, kad būtų tenkinami konkretūs 
pediatrinės gyventojų grupės terapiniai 
poreikiai ir būtų išvengta nebūtinų klinikinių 
tyrimų su vaikais, šis reglamentas nustato 
žmonėms skirtų vaistų kūrimo taisykles, 
(ypač vaistų, kurie jau yra naudojami 
retiems įgimtiems vaikų susirgimams 
gydyti), kurios atitinka Direktyvos 
2001/20/EB nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas padės išvengti konflikto su su kitais egzistuojančiais įstatymais ir reglamentais 
pagal kuriuos reikalaujama klinikinių duomenų apie tyrimus, kurie atliekami su pediatrine 
gyventojų grupe, ypač vaistų, kurie įrodė esantys naudingi vaikams, sergantiems retomis, 
įgimtomis ligomis, pvz., hemofilija, atvejais. 
.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 65
1 straipsnis

Tam, kad būtų tenkinami konkretūs 
pediatrinės gyventojų grupės terapiniai 
poreikiai ir būtų išvengta nebūtinų klinikinių 
tyrimų su vaikais, šis reglamentas nustato 
žmonėms skirtų vaistų kūrimo taisykles, 
kurios atitinka Direktyvos 2001/20/EB 
nuostatas.

Tam, kad būtų tenkinami konkretūs 
pediatrinės gyventojų grupės terapiniai 
poreikiai ir būtų išvengta nebūtinų klinikinių 
arba kitokių tyrimų su vaikais, šis 
reglamentas nustato žmonėms skirtų vaistų 
kūrimo taisykles, kurios atitinka Direktyvos 
2001/20/EB nuostatas.

Or. el

Pagrindimas

Bandymai gali būti ne tik klinkiniai, bet ir laboratoriniai ir kitokių rūšių.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 66
2 straipsnio 1 punktas
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1) pediatrinė gyventojų grupė – tai 
gyventojai nuo gimimo iki 18 metų;

(1) pediatrinė gyventojų grupė – tai 
gyventojai nuo gimimo iki 16 metų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 67
2 a straipsnis (naujas)

2 a straipsnis 
Valstybės narės renka duomenis apie visus 
pasitaikančius ir būtinus pediatrinės 
gyventojų grupės vaistų vartojimo atvejus ir 
per 1 metus po šio Reglamento įsigaliojimo 
teikia šiuos duomenis Agentūrai.

Pediatrijos komitetas teikia konsultacijas 
dėl renkamų duomenų turinio ir formato.

Or. en

Pagrindimas

Nedideli formuluotės pakeitimai. Pagrindinis reglamento tikslas yra paskatinti vaistų, kurie 
yra skirti «konkretiems pediatrijoje naudojamus vaistus vartojančių gyventojų terapiniams 
poreikiams». 41-43 straipsniai, kurie iš dalies atsižvelgia į šią išankstinę sąlygą, turi būti 
perkelti iš Reglamento pabaigos į jo pradžią.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 68
2 a straipsnis (naujas)

2 a straipsnis
Valstybės narės renka duomenis apie visus 
pasitaikančius ir būtinus pediatrinės 
gyventojų grupės vaistų vartojimo atvejus ir 
per 1 metus po šio Reglamento įsigaliojimo 
teikia šiuos duomenis Agentūrai. 
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Pediatrijos komitetas teikia konsultacijas 
dėl renkamų duomenų turinio ir formato.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 69
2 b straipsnis (naujas)

2 b straipsnis 
1. Remiantis 2 a straipsnyje nurodytais 
duomenimis ir po konsultacijų su Komisija, 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis 
šalimis, Pediatrijos komitetas sudaro 
terapinių poreikių sąrašą.
Agentūra paskelbia sąrašą per du metus po 
to, kai įsigalioja šis Reglamentas ir po to jį 
reguliariai atnaujina.
2. Remiantis 1 dalyje nurodytu sąrašu, 
Pediatrijos komitetas nustato mokslinio 
tyrimo poreikių prioritetus.

Or. en

Pagrindimas

Nedideli formuluotės pakeitimai. Pagrindinis reglamento tikslas yra paskatinti vaistų, kurie 
yra skirti «konkretiems pediatrijoje naudojamus vaistus vartojančių gyventojų terapiniams 
poreikiams». 41-43 straipsniai, kurie iš dalies atsižvelgia į šią išankstinę sąlygą, turi būti 
perkelti iš Reglamento pabaigos į jo pradžią.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 70
2 b straipsnis (naujas)

2 b straipsnis 
1. Remiantis 2 a straipsnyje nurodytais 
duomenimis ir po konsultacijų su Komisija, 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis 
šalimis, Pediatrijos komitetas sudaro 
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terapinių poreikių sąrašą.
Agentūra paskelbia sąrašą per du metus po 
to, kai įsigalioja šis Reglamentas ir po to jį 
reguliariai atnaujina.
2. Remiantis 1 dalyje nurodytu sąrašu, 
Pediatrijos komitetas nustato mokslinio 
tyrimo poreikių prioritetus.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 71
2 c straipsnis (naujas)

2 c straipsnis 
1. Agentūra, padedant Pediatrijos 
komitetui, kuria valstybių narių ir Europos 
tinklų, įvairių rūšių pediatrijos patologijų 
ekspertų, tyrinėtojų ir konkrečios 
kompetencijos centrų, kuriuose atliekami 
tyrimai su pediatrine gyventojų grupe, 
europinį tinklą.

2. Europinio tinklo tikslai, inter alia, yra 
Europos lygiu koordinuoti su pediatrijoje 
vartojamais vaistais susijusius tyrimus, 
stiprinti būtinus mokslinius ir 
administracinius gebėjimus ir siekti 
išvengti tyrimų pasikartojimo. 

Europos tinklas taip pat siekia užtikrinti 
optimalų turimų išteklių naudojimą, ypač 
vertinant siūlomų tyrimų tinkamumą ir 
žmogiškųjų resursų ir finansinių išlaidų 
naudojimo efektyvumą ir užtikrinti, kad 
tyrimų protokoluose per patį trumpiausią 
laiką būtų pateikti aiškūs atsakymai į 
svarbius klinikinius klausimus.
3. Per vienerius metus po to, kai įsigalioja 
šis Reglamentas, Agentūros vykdomoji 
Taryba, pagal vykdančiojo direktoriaus 
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pasiūlymą ir po konsultacijų su Komisija, 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis 
šalimis, priima Europos tinklo 
įgyvendinimo strategiją. Šis tinklas turėtų, 
jei reikia, tapti Bendrijos mokslinių tyrimų, 
technologijos plėtros ir demonstracinių 
pagrindų programų sudėtine dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Nedideli formuluotės pakeitimai. Pagrindinis reglamento tikslas yra paskatinti vaistų, kurie 
yra skirti «konkretiems pediatrijoje naudojamus vaistus vartojančių gyventojų terapiniams 
poreikiams». 41-43 straipsniai, kurie iš dalies atsižvelgia į šią išankstinę sąlygą, turi būti 
perkelti beveik iš Reglamento pabaigos į jo pradžią.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 72
2 c straipsnis (naujas)

2 c straipsnis 
Per vienerius metus po to, kai įgyvendintas 
šis Reglamentas, valstybės narės steigia 
Europos pediatrijos mokslinių tyrimų 
programą, siekiant finansuoti pediatrijoje 
naudojamų vaistų vartojimo tyrimus, ypač 
tų, kurie nėra apsaugoti patentais arba 
papildomais apsaugos liudijimais. 
Programa atsižvelgia į 2 b straipsnio 2 
dalyje nurodytus prioritetus.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 73
1 a skyrius (naujas)
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1 a skyrius
Poreikių nustatymas

1 straipsnis
1. Valstybės narės renka visus turimus 
duomenis apie galimą vaistų vartojimą ir 
sudaro pediatrinės gyventojų grupės 
poreikių sąrašą. Jos perduoda šiuos 
duomenis Agentūrai metų eigoje po to, kai 
pradėjo galioti šis reglamentas.

Pediatrijos komitetas teikia konsultacijas 
dėl teikiamų duomenų turinio ir formato.

2 straipsnis
1. Remiantis 2 a straipsnyje nurodytais 
duomenimis ir po konsultacijų su Komisija, 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis 
šalimis, Pediatrijos komitetas sudaro 
terapinių poreikių sąrašą.

Agentūrai paskelbia sąrašą per du metus po 
to, kai pradėjo galioti šis Reglamentas ir po 
to jį reguliariai (mažiausiai vieną kartą per 
metus) anaujina.

2. Remiantis 2 b straipsnio 1 dalyje 
nurodytu sąrašu, Pediatrijos komitetas 
nustato mokslinių tyrimų prioritetus.

3. Sudarius terapinių poreikių sąrašą, 
atsižvelgiama į pediatrinės gyventojų 
grupės ligų paplitimą, gydomų sutrikimų 
rimtumą, pediatrinės gyventojų grupės 
alternatyvių gydymo būdų galimybes ir 
tinkamumą (atsižvelgiant į teigiamą ir 
neigiamą šio gydymo poveikį) ir saugumo 
pediatrijoje klausimus.

3 straipsnis

1. Agentūra, padedant Pediatrijos 
komitetui, kuria valstybių narių ir Europos 
tinklų, įvairių rūšių pediatrijos patologijų 
ekspertų, tyrinėtojų ir konkrečios 
kompetencijos centrų, kuriuose atliekami 
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tyrimai su pediatrine gyventojų grupe, 
europinį tinklą.
2. Europinio tinklo tikslai, inter alia, yra 
Europos lygiu koordinuoti su pediatrijoje 
vartojamais vaistais susijusius tyrimus, 
stiprinti būtinus mokslinius ir 
administracinius gebėjimus ir siekti 
išvengti tyrimų pasikartojimo. Europos 
tinklas taip pat siekia užtikrinti optimalų 
turimų išteklių naudojimą, ypač vertinant 
siūlomų tyrimų tinkamumą ir žmogiškųjų 
resursų ir finansinių išlaidų naudojimo 
efektyvumą ir užtikrinti, kad tyrimų 
protokoluose per patį trumpiausią laiką 
būtų pateikti aiškūs atsakymai į svarbius 
klinikinius klausimus.
3. Per vienerius metus po to, kai įsigalioja 
šis Reglamentas, Agentūros vykdomoji 
Taryba, pagal vykdančiojo direktoriaus 
pasiūlymą ir po konsultacijų su Komisija, 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis 
šalimis, priima Europos tinklo 
įgyvendinimo strategiją. Šis tinklas turėtų, 
jei reikia, tapti Bendrijos mokslinių tyrimų, 
technologijos plėtros ir demonstracinių 
pagrindų programų sudėtine dalimi.

4 straipsnis
1. Per vienerius metus po to, kai 
įgyvendintas šis Reglamentas, valstybės 
narės steigia Europos pediatrijos mokslinių 
tyrimų programą, siekiant finansuoti 
pediatrijoje naudojamų vaistų vartojimo 
tyrimus, ypač tų, kurie nėra apsaugoti 
patentais arba papildomais apsaugos 
liudijimais. 

Programa atsižvelgia į 2 b straipsnio 2 
dalyje nurodytus prioritetus.

Or. fr
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Pagrindimas

Šioje dalyje yra aptariami žmonių gydymui skirtų vaistų moksliniai tyrimai, siekiant 
patenkinti konkrečius pediatrijoje naudojamus vaistus vartojančių gyventojų terapinius 
poreikius. Reikėtų vengti nereikalingų bandymų, o farmacinės įmonės turi būti skatinamos 
geriau atsižvelgti į šuos ypatingus poreikius.

Straipsniai – kurie iš esmės pakartoja Reglamento 41, 42 ir 43 straipsnių pasiūlymus – liečia 
žmonių gydymui skirtų vaistų mokslinius tyrimus, siekiant patenkinti konkrečius pediatrijoje 
naudojamus vaistus vartojančių gyventojų terapinius poreikius. Reikėtų vengti nereikalingų 
bandymų, o farmacinės įmonės turi būti skatinamos į šiuos porekius geriau atsižvelgti. 

Jei norima to pasiekti, tiek valstybės narės, tiek ES institucijos turi užtikrinti, kad būtų 
patenkinti visi poreikiai, nepriklausomai nuo farmacijos įmonių susidomėjimo numatytų 
lengvatų mechanizmais. Todėl pagrindinis tikslas yra nustatyti terapinius poreikius, kurie 
užtikrintų geresnį pediatrinių tyrimų planų vykdymą ir jų prioritetų nustatymą.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 74
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Pediatrijos komitetas yra įsteigiamas 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004 įsteigtoje 
Europos vaistų agentūroje (toliau –
Agentūra).

1. Pediatrijos komitetas įsteigiamas 
Reglamentu (EB) Nr. 726/2004 įsteigtoje 
Europos vaistų agentūroje (toliau –
Agentūra), ne vėliau kaip praėjus 6 
mėnesiams po to, kai įsigaliojo šis 
Reglamentas.

Or. en

Pagrindimas

Naujų vaistų kūrimas neturi užtrukti pernelyg ilgai. EMEA jau yra sukaupusi didžiulę patirtį 
pediatrijos sektoriuje. Atitinkamai per šešis mėnesius ji turėtų pradėti Pediatrijos komiteto 
darbą.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 75
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, c) dvylika asmenų, paskirtų Komisijos po 
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remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos.

konsultacijų su Europos Parlamentu, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai , bendrosios 
praktikos gydytojai, farmacijos ir 
visuomeninės sveikatos specialistai, tėvų 
asociacijos ir socialinės paramos įstaigos.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 76
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos.

c) dešimt asmenų, paskirtų Komisijos po 
konsultacijų su Europos Parlamentu, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai, bendrosios 
praktikos gydytojai, farmakologinės 
priežiūros ir visuomenės sveikatos 
specialistai, tėvų asociacijos ir socialinės 
paramos įstaigos.

Or. fr

Pagrindimas

Pediatrijos komiteto sudėtis turėtų būti išplėsta įtraukiant įvairių kategorijų pediatrijos 
gydytojus, tam, kad komitetas galėtų susidaryti išsamią nuomonę apie pediatrinius poreikius. 
Turėtų būti užtikrinta ir tai, kad kiekviename posėdyje dalyvautų pakankamai žmonių 
reikalingiems sprendimams priimti.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 77
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos.

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, po 
konsultacijų su Europos Parlamentu, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai, farmakologinio 
budrumo įstaigos ir visuomenės sveikatos 
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apsaugos bei tėvų asociacijos.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento konsultacijos reikalingos skiriant papildomus šešis atstovus. Be pediatrų, jame 
turi būti ne tik pacientų asociacijas (kurios dažniausiai yra finansuojamos arba yra susiję su 
farmacijos įmonėmis), bet farmakologinio budrumo įstaigas, sveikatos apsaugos ir tėvų  
organizacijas atstovaujantys asmenys.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 78
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos.

c) penki asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos. Šeštasis asmuo, kurį skiria 
Komisija, turėtų būti Europos vaistų 
kontrolės tarnybos (EMEA) retųjų vaistų 
komiteto (COMP) narys.

Or. en

Pagrindimas

Vaikai taip pat serga retomis ligomis, kurios gydomos retaisiais vaistais. Didžioji dalis (70-80 
proc.) retųjų ligų yra genetinės kilmės, o tai reiškia, kad vaikams ypač reikalingas gydymas 
vaistais – daug retųjų vaistų yra arba turi būti sukurta pediatrinėms indikacijoms. Europos 
Komisijos skiriamas EMEA specializuoto retųjų vaistų komiteto (COMP) atstovas padės 
Pediatrijos komitetui geriau atstovauti ir įvertinti retais susirgimais sergančių vaikų 
poreikius.

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 79
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos.

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai, kiti vaikų 
gydyme besispecializuojantys gydytojai ir 
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pacientų asociacijos.

Or. de

Pagrindimas

Ne tik pediatrai, bet ir kiti gydytojai, kurie specializuojasi vaikų gydyme (onkologai, 
kardiologai ir kt.) turi turėti galimybę dalyvauti Pediatrijos komiteto veikloje. 

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 80
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos.

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai, farmacininkai 
ir pacientų asociacijos.

Or. en

Pagrindimas

Farmacininkai turi tik jiems būdingas žinias farmacijos srityje dėl jų specializuoto 
išsilavinimo, kuris leidžia jiems tapti vaistų ekspertais1. Specializuotos farmacinės žinios iš 
esmės prisideda prie geresnės Pediatrijos komiteto veiklos. Be to, vaistininkai vaidina esminį 
vaidmenį, patariant pacientams ir jų slaugytojams, kokius vaistus galima pasirinkti gydymui, 
tiesioginis kontaktas su jais yra svarbus pacientams, turintiems klausimų dėl vaistų vartojimo. 
Todėl farmacininkų atstovavimas užtikrins Pediatrijos komitete visapusišką suinteresuotų 
šalių atstovavimą.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 81
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos.

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai, farmacininkai 
ir pacientų asociacijos.

Or. el

  
1 Direktyva Nr. 85/433/EB
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Pagrindimas

Svarbu, kad į Pediatrijos komiteto veikloje dalyvautų ir farmacininkų atstovas. Atsižvelgiant į 
tai, kad farmacininko išsilavinimas numato išsamias mokslines žinias apie vaistus ir tai, kad 
jie palaiko tiesioginį kontaktą su pediatrijos vaistų gavėjais, jų indėlis į šio komiteto darbą 
gali būti išties reikšmingas. Farmacijos pramonės atstovo dalyvavimas turėtų būti ne 
nepageidaujamas, o rekomenduotinas.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 82
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos.

c) šeši asmenys, paskirti Komisijos, 
remiantis viešai skelbiamu konkursu, kad 
būtų atstovaujami pediatrai ir pacientų 
asociacijos, socialinės apsaugos ir sveikatos 
draudimo organizacijos, kartu ar pavieniui 
atsakingos dėl priimamų sprendimų 
poveikio sveikatos apsaugos biudžetui 
stebėjimo. Kiekvienu atveju skiriami du 
atstovai, atstovaujantys šias interesų 
grupes.

Or. fr

Pagrindimas

Be medicinos ekspertų ir asmenų, atstovaujančių pacientų interesus, Komitete turi būti 
valstybių narių socialinės apsaugos ir sveikatos draudimo atstovai, kurie turėtų stebėti 
komiteto sprendimų įtaką valstybių narių sveikatos apsaugos biudžetui.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 83
4 straipsnio 1 dalies c a punktas(naujas)

(c a) du pramonės atstovai, kuriuos skiria 
atitinkamos asociacijos bendru sutarimu.

Or. de
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Pagrindimas

Būtų gerai, jei šiame komitete pramonė, kaip suinteresuotoji šalis, taip pat turėtų savo 
atstovus. Skiriant du atstovus, būtų sumažinta rizika priimti dalinius interesus atstovaujančius 
sprendimus.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 84
5 straipsnio 1 dalis

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
sudaro daugumos narių pozicija ir 
išsiskiriančios pozicijos, kartu joje išdėstant 
tokių pozicijų argumentus.

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę
sudaro:

a) daugumos narių pozicija ir

b) išsiskiriančios pozicijos, 

kartu joje išdėstant kiekvienos iš jų 
argumentus.

Ši nuomonė nedelsiant pateikiama 
visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti paaiškinta, kad nesant bendro konsensuso, nuomonė visiškai priklauso nuo 
daugumos narių pozicijos ir išsiskiriančių pozicijų, išdėstant kiekvienos jų argumentus.

Be to, kiekviena nuomonė turi būti kiek galint greičiau paskelbta siekiant užtikrinti komiteto 
veiklos viešumą.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 85
5 straipsnio 1 dalis

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
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komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
sudaro daugumos narių pozicija ir
išsiskiriančios pozicijos, kartu joje išdėstant 
tokių pozicijų argumentus.

komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
patvirtina nariai balsų dauguma. Joje yra 
minimos išsiskiriančios pozicijos, kartu 
išdėstant tokių pozicijų argumentus.

Nuomonė nedelsiant pateikiama 
visuomenei.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 86
5 straipsnio 1 dalis

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
sudaro daugumos narių pozicija ir
išsiskiriančios pozicijos, kartu joje išdėstant 
tokių pozicijų argumentus.

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
patvirtina nariai balsų dauguma. Joje yra 
minimos išsiskiriančios pozicijos, kartu 
išdėstant tokių pozicijų argumentus.

Nuomonė nedelsiant pateikiama 
visuomenei.

Or. fr

Pagrindimas

Pediatrijos komiteto veiksmai turi būti visiškai skaidrūs. Viešumo reikalavimai taikomi 
sprendimų priėmimo procedūrai, priežastims, kodėl tie sprendimai priimami ir patiems 
sprendimams. Visa tai yra paaiškinta 5 straipsnyje.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 87
5 straipsnio 1 dalis

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
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konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
sudaro daugumos narių pozicija ir 
išsiskiriančios pozicijos, kartu joje išdėstant 
tokių pozicijų argumentus.

konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
sudaro daugumos narių pozicija. Joje yra 
minimos išsiskiriančios pozicijos, kartu 
išdėstant tokių pozicijų argumentus.
Nuomonė nedelsiant pateikiama 
visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra padidinti proceso viešumą.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 88
5 straipsnio 1 dalis

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
sudaro daugumos narių pozicija ir 
išsiskiriančios pozicijos, kartu joje išdėstant 
tokių pozicijų argumentus.

1. Rengdamas savo nuomones Pediatrijos 
komitetas deda visas pastangas, kad būtų 
pasiektas mokslinis konsensusas. Jei 
konsensuso pasiekti nepavyksta, nuomonę 
sudaro daugumos narių pozicija ir 
išsiskiriančios pozicijos, kartu joje išdėstant 
tokių pozicijų argumentus. Nuomonė kiek 
galint greičiau pateikiama visuomenei.

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 89
5 straipsnio 3 dalis

3. Pediatrijos komiteto posėdžiuose gali 
dalyvauti Komisijos atstovai, Agentūros
vykdantysis direktorius ar jo atstovai.

3. Pediatrijos komiteto posėdžiuose gali 
dalyvauti Komisijos du atstovai, Agentūros
vykdantysis direktorius ar jo atstovas.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą Komisijos ir Agentūros institucinį atstovavimą.
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 90
6 straipsnio 2 dalis

Visi netiesioginiai interesai, kurie galėtų būti 
susiję su farmacijos pramone, įrašomi į
Agentūros tvarkomą registrą, prieinamą 
visuomenei. Registro duomenys atnaujinami 
kasmet.

Visi tiesioginiai arba netiesioginiai 
interesai, kurie galėtų būti susiję su 
farmacijos pramone, įrašomi į
Agentūros tvarkomą registrą, prieinamą 
visuomenei. Registro duomenys atnaujinami 
kasmet.

Or. el

Pagrindimas

Užtikrinti didesnį viešumą.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 91
7 straipsnio 1 dalies d punktas

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 
saugumą ir veiksmingumą;

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie atitinkamos pediatrinės 
gyventojų grupės vaistų kokybę, saugumą, 
veiksmingumą ir terapinį poveikį, lyginant 
su jau turimais vaistais;

Or. fr

Pagrindimas

Pediatrijos komiteto užduotis neturi apsiriboti duomenų pagal patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą vertinimu; jis turėtų vertinti medicinos produktų kokybę, saugumą ir veiksmingumą. 
Kaip numato šio Reglamento tikslas, turi būti atsižvelgta ir į terapinio poveikio naudą vaikų 
gydymui.
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 92
7 straipsnio 1 dalies d punktas

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 
saugumą ir veiksmingumą;

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinės gyventojų 
grupės vaistų kokybę, saugumą, 
veiksmingumą ir reikšmingą terapinį 
gydymo poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Iš aiškinamojo memorandumo ir 12 straipsnio 1 dalies c punkto aišku, kad vaistai turėtų būti 
vertinami tik tuo atveju, jei naudingas vaisto poveikis lyginant su naudojamu gydymu, yra 
tikrai reikšmingas. Pateikdamas savo nuomonę, Pediatrijos komitetas turėtų įvertinti vaisto 
naudą pediatrijoje naudojamus vaistus vartojantiems gyventojams.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 93
7 straipsnio 1 dalies d punktas

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 
saugumą ir veiksmingumą;

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinės gyventojų 
grupės vaistų kokybę, saugumą, 
veiksmingumą ir papildomą terapinį 
poveikį, lyginant su jau turimais vaistais;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 94
7 straipsnio 1 dalies d punktas



PE 357.553v02-00 42/155 AM\568363LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 
saugumą ir veiksmingumą;

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 
saugumą, veiksmingumą ir papildomą 
terapinį poveikį (lyginant su naudojamu 
gydymu);

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 95
7 straipsnio 1 dalies d punktas

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 
saugumą ir veiksmingumą;

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 
saugumą, veiksmingumą ir papildomą 
terapinį poveikį (lyginant su naudojamu 
gydymu);

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas įtraukia papildomo terapinio poveikio sąvoką.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 96
7 straipsnio 1 dalies d punktas

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 

d) Žmonėms skirtų vaistų komiteto ar 
kompetentingos institucijos prašymu įvertina 
duomenis, gautus įgyvendinant patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą, ir suformuluoja 
savo nuomonę apie pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti naudojamų vaistų kokybę, 



AM\568363LT.doc 43/152 PE 357.553v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

saugumą ir veiksmingumą; saugumą, veiksmingumą ir papildomą 
terapinį poveikį (lyginant su naudojamu 
gydymu);

Or. en

Pagrindimas

Papildomo terapinio poveikio sąvoka turi būti būtina sąlyga, suteikiant pediatrinę indikaciją, 
ir siekiant išvengti nereikalingo tyrimų pasikartojimo; dabartinė formuluotė neatsižvelgia į 
papildomo terapinio poveikio sąvokos naudojimą. 

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 97
7 straipsnio 1 dalies e punktas

e) teikia konsultacijas apie duomenų, kurie 
turi būti surinkti 41 straipsnyje nurodytam 
tyrimui, turinį ir formą, ir kurie yra būtini 42 
straipsnyje nurodyto terapinių poreikių 
sąrašo sudarymui; 

e) teikia konsultacijas apie duomenų, kurie 
turi būti surinkti 41 straipsnyje nurodytam 
tyrimui, turinį ir formą, ir kurie yra būtini 42 
straipsnyje nurodyto terapinių poreikių ir 
poveikio, lyginant su naudojamomis 
gydymo priemonėmis, sąrašo sudarymui;

Or. fr

Pagrindimas

Terapinio poveikio sąvokos naudojimas yra būtinas procese, suteikiant pediatrinę indikaciją. 
Jis turi būti registruojamas ir Pediatrijos komitetas į jį turėtų būtinai atsižvelgti.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 98
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

(h a) įvertina, ar produkto PAL 
(Papildomas apsaugos liudijimo) 
galiojimas gali būti pratęstas 8 mėnesiams, 
įvertinant nepriklausomo audito 
patvirtintas pardavimų apimtis pagal 36 
straipsnio1 dalies reikalavimus.
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Or. en

Pagrindimas

6 mėnesiams pratęsiamas PAL gali būti nepakankamas, siekiant paskatinti įmones investuoti į 
kai kurių retų susirgimų pediatrinių indikacijų plėtrą. 6 mėnesiams pratęsiamas PAL 
Jungtinėse Valstijose negali būti prilygintas padėčiai ES, nes kainos ES yra gerokai 
žemesnės. Todėl daugeliu atveju turėtų būti reikalingos didesnės lengvatos. Kita vertus, 6 
mėnesiai gali būti laikoma ir pernelyg didelė lengvata vaistams, kurie yra ypač plačiai 
vartojami suaugusiųjų gydymui.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 99
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

(h a) įvertina, ar vaistas atitinka 
reikalavimus pratęsti PAL 6 mėnesiams, 
remiantis nepriklausomo audito patvirtintą 
pardavimo dydžių vertinimą pagal 36 
straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia Pediatrijos komitetui įgaliojimus vykdyti reikalavimą įvertinti vaisto pardavimų 
apimtis siekiant sužinoti, ar PAL galiojimas šiam vaistui gali būti pratęstas 6 mėnesiams 
vietoje įprastų 3 mėnesių.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 100
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

(h a) įvertina, ar vaistas atitinka 
reikalavimus pratęsti PAL 6 mėnesiams, 
remiantis nepriklausomo audito patvirtintą 
pardavimo dydžių vertinimą pagal 36 
straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia Pediatrijos komitetui įgaliojimus vykdyti reikalavimą įvertinti vaisto pardavimų 
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apimtis siekiant sužinoti, ar PAL galiojimas vaistui gali būti pratęstas 6 mėnesiams vietoje 
įprastų 3 mėnesių.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 101
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

(h a) įvertina, ar vaistas atitinka 
reikalavimus pratęsti PAL 6 mėnesiams, 
remiantis nepriklausomo audito patvirtintą 
pardavimo dydžių vertinimą pagal 36 
straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia Pediatrijos komitetui įgaliojimus vykdyti reikalavimą įvertinti vaisto pardavimų 
apimtis siekiant sužinoti, ar PAL galiojimas vaistui gali būti pratęstas 6 mėnesiams vietoje 
įprastų 3 mėnesių.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 102
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

(h a) įvertina, ar vaistas atitinka 
reikalavimus pratęsti PAL 6 mėnesiams, 
remiantis nepriklausomo audito patvirtintą 
pardavimo dydžių vertinimą pagal 36 
straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia Pediatrijos komitetui įgaliojimus vykdyti reikalavimą įvertinti vaisto pardavimų 
apimtis siekiant sužinoti, ar PAL galiojimas vaistui gali būti pratęstas 6 mėnesiams vietoje 
įprastų 3 mėnesių. 
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 103
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

(h a) įvertina, ar vaistas atitinka 
reikalavimus kad būtų pratęstas 
papildomos apsaugos liudijimas 6 
mėnesiams, atsižvelgiant į nepriklausomo 
audito atliktą vaisto pardavimų apimties 
vertinimą;

Or. pt

Pagrindimas

Pediatrijos komitetas tikrina vaisto pardavimų apimtis tam, kad sužinotų, ar produktas 
atitinka reikalavimus pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimą 6 mėnesiams vietoje 
įprastai pratęsiamo 3 mėnesių laikotarpio.

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 104
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

(h a) įvertina ar vaistas atitinka 
reikalavimus pratęsti PAL 6 mėnesiams, 
pagal nepriklausomo audito atliktą 
pardavimo dydžių vertinimą pagal 36 
straipsnio 1 dalį.

Or. pl

Pagrindimas

Tai suteikia Pediatrijos komitetui įgaliojimus vykdyti reikalavimą įvertinti vaisto pardavimų 
apimtis siekiant sužinoti, ar PAL galiojimas vaistui gali būti pratęstas 6 mėnesiams vietoje 
įprastų 3 mėnesių. 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 105
7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)
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(h a) sudaro konkrečių pediatrijoje 
naudojamų vaistų poreikių sąrašą, 
konsultuojantis su pediatrijos specialistais 
ir jį reguliariai atnaujina.

Or. en

Pagrindimas

Papildomo terapinės poveikio sąvoka turėtų būti būtina sąlyga suteikiant pediatrijos 
indikacijas būtina tyrimų pasikartojimo; pasiūlyta formuluotė tinkamai neatspindi papildomo 
terapinio poveikio sąvokos.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 106
7 straipsnio 2 dalies 1 a punktas (naujas)

Tais atvejais, kai jokios papildomo 
terapinio poveikio nesitikima, taikomos 12 
straipsnio 1 dalies c punkte numatytos 
išimtys.

Or. en

Pagrindimas

Papildomo terapinės poveikio sąvoka turėtų būti būtina sąlyga suteikiant pediatrijos 
indikacijas būtina tyrimų pasikartojimo; pasiūlyta formuluotė tinkamai neatspindi papildomo 
terapinio poveikio sąvokos.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 107
7 straipsnio 2 dalis

2. Vykdydamas savo užduotis Pediatrijos 
komitetas svarsto, ar bet koks siūlomas 
tyrimas terapiniu požiūriu gali būti 
naudingas pediatrinei gyventojų grupei.

2.Vykdydamas savo užduotis Pediatrijos 
komitetas svarsto, ar bet koks siūlomas 
tyrimas dėl vieno ar kito medicinos 
produkto terapiniu požiūriu gali būti 
pranašesnis pediatrinei gyventojų grupei už 
gydymą jau naudojamais vaistais. 

Or. en
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Pagrindimas

Pastraipa yra keičiama, siekiant suderinti ją su Komisijos pasiūlymo 12 straipsnio 1 dalies c 
punkto apibrėžimu.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 108
7 straipsnio 2 dalis

2. Vykdydamas savo užduotis Pediatrijos 
komitetas svarsto, ar bet koks siūlomas 
tyrimas terapiniu požiūriu gali būti 
naudingas pediatrinei gyventojų grupei.

2. Vykdydamas savo užduotis Pediatrijos 
komitetas svarsto, ar bet koks siūlomas 
tyrimas terapiniu požiūriu gali būti 
naudingas pediatrinei gyventojų grupei. Juo 
turėtų būti atsižvelgiama, inter alia, į bet 
kokias trečiųjų šalių pateiktas nuomones, 
sprendimus arba konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti nebūtinų tyrimų su vaikais, todėl neturėtų būti kartojami trečiosiose šalyse 
atlikti tyrimai su pediatrijos pacientais.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 109
7 straipsnio 2 dalis

2.Vykdydamas savo užduotis Pediatrijos 
komitetas svarsto, ar bet koks siūlomas 
tyrimas terapiniu požiūriu gali būti 
naudingas pediatrinei gyventojų grupei.

2. Vykdydamas savo užduotis Pediatrijos 
komitetas visų pirma svarsto, ar bet koks 
siūlomas tyrimas terapiniu požiūriu gali būti 
naudingas pediatrinei gyventojų grupei.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 110
7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Kartu su paraiška pateikiama 
papildomą terapinį poveikį apibūdinanti 
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lyginamoji studija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 111
7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Kartu su paraiška pateikiama 
papildomą terapinį poveikį apibūdinanti 
lyginamoji studija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 112
7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Kartu su paraiška pateikiama 
papildomą terapinį poveikį apibūdinanti 
lyginamoji studija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 113
7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Tais atvejais, kai jokio papildomo 
terapinio poveikio nesitikima, taikomos 12 
straipsnio 1 dalies c punkte numatytos 
išimtys.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka 1 pakeitimą, atsižvelgiant į papildomą terapinį poveikį.
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Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 114
7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. 12 straipsnio 1 dalies c punkte 
numatytos išimtys numatytos tais atvejais, 
kai minėto terapinio poveikio nesitikima. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 115
7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. 12 straipsnio 1 dalies c punkte 
numatytos išimtys numatytos tais atvejais, 
kai minėto terapinio poveikio nesitikima.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderina Reglamento pasiūlymo nuostatas nustatant pediatrinę indikaciją
pagal 12 straipsnio 1 dalies c punktą.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 116
7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Lyginamoji studija(os) apibūdinanti 
teigiamą terapinį poveikį, pateikiama kartu 
su paraiška  leidimui prekybai vaistu gauti.

Or. fr

Pagrindimas

Teigiamo terapinio poveikio sąvoka turi būti pagrindinė sąlyga, nuo kurios priklauso, ar bus 
suteikta pediatrinė indikacija, todėl teikiant paraišką jai gauti turi būti pateikti dokumentai, 
kuriais pagal 7 straipsnio 2 dalį Pediatrijos komitetas priima sprendimą.



AM\568363LT.doc 51/152 PE 357.553v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 117
7 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Lyginamoji studija(os) apibūdinanti 
teigiamą terapinį poveikį, pateikiama kartu 
su paraiška  leidimui prekybai vaistu gauti.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 118
7 a straipsnis (naujas)

7 a straipsnis 
Sudaromas konkrečių vaistų vaikams 
reikalavimų sąrašas, kuris yra reguliariai 
atnaujinamas ir yra prieinamas visoms 
suinteresuotoms šalims (gydytojams, 
organizacijoms, įmonėms, pacientams ir 
kt.).

Or. el

Pagrindimas

Yra svarbu sudaryti sąrašą, kuris būtų prieinamas visoms suinteresuotoms šalims.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 119
8 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

a) visų atliktų tyrimų rezultatai ir išsamūs 
duomenys apie tai, kokiais pranašumais
pasižymi medicinos produktas lyginant jį su 
kitais pediatrinei gyventojų grupei skirtais 
vaistais;
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Or. en

Pagrindimas

Iš aiškinamojo memorandumo ir 12 straipsnio 1 dalies c punkto yra aišku, kad vaistai turėtų 
būti vertinami tik jei yra tikimasi potencialaus naudingo terapinio poveikio vaikams, lyginant 
su jau naudojamais vaistais. Todėl kiekvienoje leidimo prekiauti paraiškoje turi būti nurodyta 
informacija apie galimą vaisto terapinę naudą.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 120
8 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

a) baigtų pediatrinių tyrimų rezultatai, 
vykstančių ir planuojamų pediatrinių 
tyrimų tvarkaraštis ir Agentūros nuomonė 
šiais klausimais;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas kartu su suaugusiųjų tyrimų rezultatais pateikti pediatrinių tyrimų rezultatus 
prieštarauja šiuolaikiniams mokslo ir etikos standartams. Tyrimai su vaikais gali būti 
pernelyg ankstyvi, turėti nepageidaujamų pasekmių ir stabdyti naujų vaistų suaugusiems 
gamybą.  Vaikų paieškos pediatrijos protokolams neretai vyksta labai lėtai ir yra sudėtingos, 
o tyrimai trunka ilgiau, negu buvo iš pradžių planuota.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 121
8 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

a) baigtų pediatrinių tyrimų rezultatai, 
vykstančių ir planuojamų pediatrinių 
tyrimų tvarkaraštis ir Agentūros nuomonė 
šiais klausimais;

Or. en
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Pagrindimas

Pagal patvirtintus mokslinių tyrimų ir etikos standartus, prieš pradedant tyrimus su vaikais 
nauji vaistai turi būti plačiai išbandyti suaugusiųjų gydymui. Todėl užpildant paraišką gauti 
leidimą prekiauti suaugusiems skirtu vaistu, visų pediatrinių tyrimų rezultatai gali ir nebūti 
žinomi. Todėl, siekiant išvengti bandymus su vaikais pradėti pernelyg anksti ir galimo delsimo 
išduodant leidimą suaugusiųjų gydymui skirtiems vaistams, 8 straipsnis numato išduoti 
leidimą prekiauti suaugusiems skirtais vaistais tol, kol vyksta pediatriniai tyrimai.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 122
9 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Jei reikia, atsižvelgiama į Komisijos 
Reglamentą (EB) Nr. 1085/2003 dėl 
leidimų prekiauti įvairiais žmonių gydymui 
ir veterinarinės paskirties vaistais.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina kiek galint geriau atsižvelgti į EB farmakologinio budrumo reikalavimus. Todėl 
Reglamento 1085/2003/EB nuostatos, reglamentuojančios vaistų, skirtų žmonių gydymui ir 
veterinariniam naudojimui, skirtumus, taikomos priklausomai nuo skirtumų, išduodant 
leidimus pvz., tais atvejais, kai tabletės pakeičiamos sirupu arba atvirkščiai.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 123
9 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Pirmoji pastraipa yra taip pat taikoma, jei 
pareiškėjas įrodo, kad vaistas yra 
reikšminga inovacija terapiniu, moksliniu 
ir techniniu požiūriu pagal Reglamentą 
Nr.726/2004/EB, ypač pagal jo 3 straipsnio 
2 dalies c punktą.

Or. el
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Pagrindimas

Numatoma nuostata suteikti leidimą prekiauti vaistais, kurie yra reikšmingi terapiniu, 
moksliniu ir techniniu požiūriu, kaip tai numatyta žmonių gydymui ir veterinariniam 
naudojimui skirtų vaistų leidimų prekiauti išdavimo tvarką ir priežiūrą reglamentuojančiame 
3 straipsnio 2 dalies b punkte(Reglamento (EB) Nr. 726/2004). Ši nuostata didina vaistų 
inovacijų svarbą.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 124
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2.Per 60 dienų nuo paraiškos gavimo, 
Pediatrijos komitetas priima nuomonę 
suteikti išimtį konkrečiam vaistui ar ne.

2. Išskyrus ypatingus atvejus, Per 60 dienų 
nuo paraiškos gavimo, Pediatrijos komitetas, 
skirdamas referentą, priima nuomonę 
suteikti išimtį konkrečiam vaistui ar ne.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 125
14 straipsnio 3 dalis

3.Pediatrijos komitetui priėmus nuomonę, 
taikoma 4 skyriuje nurodyta tvarka. 
Agentūra nedelsdama apie tai praneša 
pareiškėjui. Pareiškėjui nurodomos priimto 
sprendimo priežastys.

3. Pediatrijos komitetui priėmus nuomonę, 
taikoma 4 skyriuje nurodyta tvarka. 
Agentūra nedelsdama apie tai praneša 
pareiškėjui ir bet kokiu atveju per laiko 
tarpą, kuris neviršija 10 darbo dienų. 
Pareiškėjui nurodomos priimto sprendimo 
priežastys.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 126
15 straipsnio 1 a punktas (naujas)

1 a. Šis sąrašas yra nedelsiant 
paskelbiamas ir reguliariai atnaujinamas 
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(mažiausiai kartą per šešis mėnesius).

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad siekiant didesnio skaidrumo, išimčių sąrašas būtų iš karto paskelbiamas 
ir reguliariai atnaujinamas.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 127
15 straipsnio 1 dalis

1. Agentūra tvarko suteiktų išimčių sąrašą. 1. Agentūra tvarko suteiktų išimčių sąrašą. 
Sąrašas reguliariai atnaujinamas 
(mažiausiai vieną kartą per metus) ir yra 
prieinamas visuomenei.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 128
15 straipsnio 1 a punktas (naujas)

1 a. Šis sąrašas yra nedelsiant 
paskelbiamas ir atnaujinamas kartą per 
metus.

Or. fr

Pagrindimas

Pediatrijos komiteto veikla turi būti vieša. Viešumo reikalavimas yra taikomas sprendimų 
priėmimo procedūroms, nurodant atitinkamų sprendimų priežastis ir paaiškinant pačius 
sprendimus. 5 straipsnis tai paaiškina ir numato, kad šis sąrašas yra skelbiamas viešai.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 129
15 straipsnio 1 a punktas (naujas)
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1 a. Šis sąrašas yra nedelsiant 
paskelbiamas ir atnaujinamas kartą per 
metus.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 130
17 straipsnio 1 dalis

1. 8 ir 9 straipsniuose numatytų paraiškų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas 
pateikiamas kartu su prašymu jį patvirtinti 
ne vėliau, kaip atlikus farmakokinetinius 
tyrimus su suaugusiais, nurodytus 
Direktyvos 2001/83/EB I priedo I dalies 
5.2.3 punkte, jei kitas pateikimo laikas nėra 
pagrįstas, kad būtų užtikrinta, jog nuomonę 
dėl vaisto naudojimo pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti būtų galima pateikti, 
svarstant paraišką dėl leidimo prekiauti ar 
kitas paraiškas.

1. 8 ir 9 straipsniuose numatytų paraiškų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas 
pateikiamas kartu su prašymu jį patvirtinti, 
anksčiausiai II etapo pabaigoje atlikus 
farmakokinetinius tyrimus su suaugusiais, 
kad būtų užtikrinta, jog tyrimų planai yra 
tinkamai parengti ir atitinka klinikiniams 
tyrimams su vaikais keliamus reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Ne vėliau kaip po pirmojo etapo, apie 90 proc. tiriamų vaistų pasirodo besą netinkami. Todėl 
negalima apie tai empiriškai spręsti tol, kol nebus baigtas II tyrimų etapas.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 131
17 straipsnio 1 dalis

1. 8 ir 9 straipsniuose numatytų paraiškų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas 
pateikiamas kartu su prašymu jį patvirtinti 
ne vėliau, kaip atlikus farmakokinetinius 
tyrimus su suaugusiais, nurodytus 

1. 8 ir 9 straipsniuose numatytų paraiškų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas, įskaitant 
trumpą santrauką, pateikiamas kartu su 
prašymu jį patvirtinti ne vėliau, kaip atlikus 
farmakokinetinius tyrimus su suaugusiais, 
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Direktyvos 2001/83/EB I priedo I dalies 
5.2.3 punkte, jei kitas pateikimo laikas nėra 
pagrįstas, kad būtų užtikrinta, jog nuomonę 
dėl vaisto naudojimo pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti būtų galima pateikti svarstant 
paraišką dėl leidimo prekiauti ar kitas 
paraiškas.

nurodytus Direktyvos 2001/83/EB I priedo I 
dalies 5.2.3 punkte, jei kitas pateikimo laikas 
nėra pagrįstas, kad būtų užtikrinta, jog 
nuomonę dėl vaisto naudojimo pediatrinei 
gyventojų grupei gydyti būtų galima pateikti 
svarstant paraišką dėl leidimo prekiauti ar 
kitas paraiškas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokių įrodymų, kad 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta ataskaita, kurią turi parengti 
Agentūra yra naudinga. Reikalavimas agentūrai rengti trumpą ataskaitą turėtų būti 
išbrauktas, siekiant iki 10 dienų sutrumpinti administracinio tvirtinimo laikotarpį. Vietoje to, 
pareiškėjas trumpą ataskaitą pateikia kaip reikalingos dokumentacijos dalį.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 132
17 straipsnio 1 dalis

1. 8 ir 9 straipsniuose numatytų paraiškų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas 
pateikiamas kartu su prašymu jį patvirtinti 
ne vėliau, kaip atlikus farmakokinetinius 
tyrimus su suaugusiais, nurodytus 
Direktyvos 2001/83/EB I priedo I dalies 
5.2.3 punkte, jei kitas pateikimo laikas nėra 
pagrįstas, kad būtų užtikrinta, jog nuomonę 
dėl vaisto naudojimo pediatrinei gyventojų 
grupei gydyti būtų galima pateikti svarstant 
paraišką dėl leidimo prekiauti ar kitas 
paraiškas.

1. 8 ir 9 straipsniuose numatytų paraiškų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas gali būti 
pateikiamas kartu su prašymu jį patvirtinti
atlikus farmakokinetinius tyrimus su 
suaugusiais, nurodytus Direktyvos 
2001/83/EB I priedo I dalies 5.2.3 punkte,
kad būtų užtikrinta, jog nuomonę dėl vaisto 
naudojimo pediatrinei gyventojų grupei 
gydyti būtų galima pateikti svarstant 
paraišką dėl leidimo prekiauti ar kitas 
paraiškas. Jei pateikiamas prašymas 
pediatrinių tyrimų planą pristatyti 
vėlesniame etape, paraiškos pildytojas, kaip 
tai numatoma 8 ir 9 straipsnyje, pateikia 
baigtų pediatrinių tyrimų rezultatus ir 
vykstančių ir numatytų pediatrinių tyrimų 
tvarkaraštį. Kompetentinga institucija 
užtikrina tolesnę šių tyrimų vykdymo 
kontrolę.

Or. en
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Pagrindimas

Reikalavimas pateikti pediatrinių tyrimų planą, atlikus farmakokinetinius tyrimus, yra 
pernelyg ankstyvas daugeliui vaistų, kurie pirmiausia turi būti tinkamai ištirti atliekant 
bandymus su suaugusiais prieš pradedant pediatrinius tyrimus. Todėl yra būtina suteikti 
galimybę pateikti ir patvirtinti pediatrinių tyrimų planą vėlesniame etape, tuo pačiu 
užtikrinant, kad pediatriniai tyrimai yra inicijuojami geriausiai tinkamu laiku.  

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 133
17 straipsnio 2 dalis

2. Per 30 dienų nuo 1 dalyje nurodyto 
prašymo gavimo, Agentūra patikrina 
prašymo tinkamumą ir paruošia trumpą 
ataskaitą Pediatrijos komitetui.

2. Per 10 dienų nuo 1 dalyje nurodyto 
prašymo gavimo, Agentūra patikrina 
prašymo tinkamumą.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokių įrodymų, kad 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta ataskaita, kurią turi parengti 
Agentūra yra naudinga. Reikalavimas agentūrai rengti trumpą ataskaitą turėtų būti 
išbrauktas, siekiant iki 10 dienų sutrumpinti administracinio tvirtinimo laikotarpį. Vietoje to, 
pareiškėjas trumpą ataskaitą pateikia kaip reikalingos dokumentacijos dalį.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 134
17 straipsnio 3 dalis

3. Agentūra atitinkamai gali paprašyti 
pareiškėjo papildyti pateikiamus detaliuosius 
aprašus ir dokumentus ir tokiu atveju 30 
dienų laikotarpis sustabdomas, kol bus 
pateikta prašoma papildoma informacija.

3. Agentūra atitinkamai gali paprašyti 
pareiškėjo papildyti pateikiamus detaliuosius 
aprašus ir dokumentus ir tokiu atveju 10 
dienų laikotarpis sustabdomas, kol bus 
pateikta prašoma papildoma informacija.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokių įrodymų, kad 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta ataskaita, kurią turi parengti 
Agentūra yra naudinga. Reikalavimas agentūrai rengti trumpą ataskaitą turėtų būti 
išbrauktas, siekiant iki 10 dienų sutrumpinti administracinio tvirtinimo laikotarpį. Vietoje to, 
pareiškėjas trumpą ataskaitą pateikia kaip reikalingos dokumentacijos dalį.
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Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 135
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1.Per 60 dienų nuo tinkamu pripažinto 
siūlomo pediatrinių tyrimų plano gavimo 
Pediatrijos komitetas priima nuomonę, ar 
atlikus siūlomus tyrimus bus gauti 
duomenis, būtinus nustatyti sąlygas, kurioms 
esant konkretus vaistas gali būti naudojamas 
pediatrinės gyventojų grupės ar jos pogrupių 
gydymui, bei ar laukiama terapinė nauda 
pateisina siūlomus tyrimus.

1. Išskyrus ypatingas aplinkybes, per 60 
dienų nuo tinkamu pripažinto siūlomo 
pediatrinių tyrimų plano gavimo Pediatrijos 
komitetas priima nuomonę, ar atlikus 
siūlomus tyrimus bus gauti duomenis, 
būtinus nustatyti sąlygas, kurioms esant 
konkretus vaistas gali būti naudojamas 
pediatrinės gyventojų grupės ar jos pogrupių 
gydymui, bei ar laukiama terapinė nauda 
pateisina siūlomus tyrimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 136
18 straipsnio 2 dalis

2.Per 1 dalyje nurodytą 60 dienų laikotarpį 
Pediatrijos komitetas gali paprašyti 
pareiškėjo pakeisti planą ir tokiu atveju 1 
dalyje numatytas galutinės nuomonės 
priėmimo terminas gali būti pratęstas ne 
daugiau kaip 60 dienų. Tokiais atvejais 
pareiškėjas arba Pediatrijos komitetas gali 
pareikalauti per šį laikotarpį sušaukti 
papildomą posėdį. Laikotarpis sustabdomas, 
kol pareiškėjas pateikia papildomą 
informaciją.

2. Išskyrus ypatingas aplinkybes, per 60 
dienų nuo tinkamu pripažinto siūlomo 
pediatrinių tyrimų plano gavimo Pediatrijos 
komitetas priima nuomonę, ar atlikus 
siūlomus tyrimus bus gauti duomenis, 
būtinus nustatyti sąlygas, kurioms esant 
konkretus vaistas gali būti naudojamas
pediatrinės gyventojų grupės ar jos pogrupių 
gydymui, bei ar laukiama terapinė nauda 
pateisina siūlomus tyrimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 137
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų Išskyrus ypatingas aplinkybes, jei priėmus 
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plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

sprendimą dėl pediatrinių tyrimų plano 
patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jeigu planas yra 
nebetinkamas, pareiškėjas turi teisę kreiptis 
į Pediatrijos komitetą su pasiūlymu planą 
pakeisti arba remdamasis detaliai 
išdėstytomis priežastimis paprašyti suteikti 
atidėjimą ar išimtį. Pediatrijos komitetas 
įvertina pateiktus pakeitimus ir per 30 dienų 
priimą nuomonę, siūlančią juos atmesti arba 
priimti. Pediatrijos komitetui priėmus 
palankią ar nepalankią nuomonę, taikoma 4 
skyriuje numatyta tvarka.

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 138
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir per 30 dienų priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba priimti 
ir, jei reikia, pasiūlo galutinį terminą iki 
kurio pareiškėjas turėtų pateikti pakeistą 
pediatrinio tyrimo planą. Pediatrijos 
komitetui priėmus palankią ar nepalankią 
nuomonę, taikoma 4 skyriuje nurodyta 
tvarka.

Or. el
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Pagrindimas

Svarbu, pradėjus tyrimus, juos užbaigti. Tikslas yra paskatinti pareiškėją nustatyti 
moksliniams tyrimams naujus ir konkrečius vykdymo terminus.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 139
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir per 30 dienų priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 140
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
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pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

pateiktus pakeitimus ir per 30 dienų priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Or. fr

Pagrindimas

Skirtingai negu 18 straipsnis, šis straipsnis miglotai apibūdina laiko tarpą, per kurį gali būti 
keičiamas tyrimų planas.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 141
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir per 30 dienų priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti veiksmingą sistemą, turi būti apibrėžti tikslūs ir ne pernelyg ilgi terminai 
tyrimų planams įvertinti ir pasiūlymams juos keisti.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 142
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir per 30 dienų priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nėra apibrėžti terminai. 18 straipsnyje terminas yra aiškiai apibrėžtas, tačiau tokio 
aiškumo nėra 23 straipsnyje.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 143
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir per 30 dienų priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
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nurodyta tvarka. nurodyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi 18 straipsnis tiksliai apibrėžia laiko tarpą, kuris yra suteikiamas pediatrinių tyrimų 
planų vertinimui (60 dienų) ir papildomą laikotarpį, kuris skirtas papildomai informacijai 
pateikti (60 dienų), laikas pediatrinių tyrimų plano pakeitimams atlikti nėra numatytas. Jei 
manoma, kad 60 dienų yra tinkamas laiko tarpas komitetui priimti bendrą nuomonę, 30 dienų 
turėtų būti pakankamas laiko tarpas padaryti pakeitimus plane.

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 144
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ar prašymą suteikti 
atidėjimą arba išimtį ir priima nuomonę, 
siūlančią juos pakeisti, atidėti arba suteikti 
išimtį. Pediatrijos komitetui priėmus 
palankią ar nepalankią nuomonę, taikoma 4 
skyriuje nurodyta tvarka.

Or. cs

Pagrindimas

Pagal 23 straipsnį, pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos komitetą su pasiūlymu planą 
pakeisti arba, remdamasis detaliai išdėstytomis priežastimis, paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar nepalankią nuomonę, taikoma 26 straipsnyje 
(4 skyriuje) numatyta tvarka, pagal kurią, remiantis tinkamai pagrįstu prašymu, patvirtinama 
arba koreguojama anksčiau patvirtinta nuomonė. Todėl Pediatrijos komitetas neturėtų 
nustatyti jokio galutino termino, pristatant pediatrinių tyrimų planą. Jei Pediatrijos komitetas 
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nusprendžia, kad pediatrinių tyrimų planas, neturi būti keičiamas, pareiškėjas turi vykdyti 
tyrimus pagal anksčiau patvirtintą (prieš pateikiant prašymą planą pakeisti, atidėti ar suteikti 
išimtį) pediatrinių tyrimų planą.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 145
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priima nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir per 30 dienų priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie galutiniai terminai Reglamento projekte nėra apibrėžti, tuo tarpu kiti yra pernelyg 
ilgi. Šis pakeitimas siekia jį patikslinti.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 146
23 straipsnis

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių tyrimų 
plano patvirtinimo, pareiškėjas susiduria su 
sunkumais, dėl kurių plano įgyvendinti 
nebeįmanoma arba jis tampa netinkamu, 
pareiškėjas turi teisę kreiptis į Pediatrijos 
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komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Pediatrijos komitetas įvertina 
pateiktus pakeitimus ir priimą nuomonę, 
siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

komitetą su pasiūlymu planą pakeisti arba 
remdamasis detaliai išdėstytomis 
priežastimis paprašyti suteikti atidėjimą ar 
išimtį. Per 60 dienų Pediatrijos komitetas 
įvertina pateiktus pakeitimus ir priimą 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba priimti. 
Pediatrijos komitetui priėmus palankią ar 
nepalankią nuomonę, taikoma 4 skyriuje 
nurodyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į kitas šiame Reglamente numatytas procedūrines nuostatas, Komiteto 
sprendimui tiktų nustatyti tokį patį terminą.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 147
24 straipsnio 3 dalis

Jei Pediatrijos komiteto paprašoma pateikti 
nuomonę pagal pirmą pastraipą, jis turi tai 
padaryti per 60 dienų nuo prašymo gavimo 
dienos.

Jei Pediatrijos komiteto paprašoma pateikti 
nuomonę pagal pirmą pastraipą, jis turi tai 
padaryti , išskyrus ypatingas aplinkybes, per 
60 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 148
26 straipsnio 2 dalis

2. Per 30 dienų nuo pagal 1 dalį pateikto 
prašymo dėl nuomonės peržiūrėjimo gavimo 
Pediatrijos komitetas, paskyręs naują 
pranešėją, priima naują nuomonę, kuria 
patvirtinama ar pakoreguojama anksčiau 
pareikšta nuomonė. Nuomonė turi būti 
tinkamai pagrįsta, o argumentai, kuriais 
remiantis padaryta išvada, pridedami prie 
naujos nuomonės, kuri tampa galutine.

2. Per 30 dienų nuo pagal 1 dalį pateikto 
prašymo dėl nuomonės peržiūrėjimo gavimo 
Pediatrijos komitetas, paskyręs naują 
pranešėją, kuris galėtų tinkamai apklausti 
pareiškėją, priima naują nuomonę, kuria 
patvirtinama ar pakoreguojama anksčiau 
pareikšta nuomonė. Pareiškėjas gali pats 
siūlyti, kad būtų apklaustas. Pranešėjas 
nedelsdamas raštu išsamiai informuoja 
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Komitetą apie su pareiškėju palaikomą ryšį.
Nuomonė turi būti tinkamai pagrįsta, o 
argumentai, kuriais remiantis padaryta 
išvada, pridedami prie naujos nuomonės, 
kuri tampa galutine.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad pranešėjas atstovauja Komitetą ir informuoja jį apie su pareiškėju 
palaikomus ryšius.

Pakeitimą pateikė Milan Cabrnoch

Pakeitimas 149
26 straipsnio 2 dalis

2. Per 30 dienų nuo pagal 1 dalį pateikto 
prašymo dėl nuomonės peržiūrėjimo gavimo 
Pediatrijos komitetas, paskyręs naują 
pranešėją, priima naują nuomonę, kuria 
patvirtinama ar pakoreguojama anksčiau 
pareikšta nuomonė. Nuomonė turi būti 
tinkamai pagrįsta, o argumentai, kuriais 
remiantis padaryta išvada, pridedami prie 
naujos nuomonės, kuri tampa galutine.

2. Per 30 dienų nuo pagal 1 dalį pateikto 
prašymo dėl nuomonės peržiūrėjimo gavimo 
Pediatrijos komitetas priima naują nuomonę, 
kuri yra niekaip nesusijusi su ankstesne 
nuomone, kuria patvirtinama ar 
pakoreguojama anksčiau pareikšta nuomonė. 
Nuomonė turi būti tinkamai pagrįsta, o 
argumentai, kuriais remiantis padaryta 
išvada, pridedami prie naujos nuomonės, 
kuri tampa galutine.

Or. cs

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad kituose Reglamento straipsniuose neminima, kad Pediatrijos komiteto 
nuomonei parengti skiriamas pranešėjas (tvarka yra nustatyta pagal Pediatrijos komiteto 
darbo tvarkos taisykles), neturėtų būti nurodyta, kad Pediatrijos komitetas skiria naują 
pranešėją. Tačiau, būtina pabrėžti, kad gali būti parengta kita nuomonė, kuri visiškai 
nepriklauso nuo ankstesnės nuomonės. Naujo pranešėjo paskyrimas nereiškia, kad bus 
užtikrintas nepriklausomas naujų faktų vertinimas, kuriuo remiantis Pediatrijos komitetas 
pateiks naują ar patvirtins ankstesnę nuomonę. Darbo tvarkos taisyklėse yra nustatoma ir tai, 
kaip Pediatrijos komitetas ir pareiškėjas palaiko tarpusavio ryšį.
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Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 150
26 straipsnio 4 dalis

4.Agentūra nedelsdama priima sprendimą. 
Sprendimas persiunčiamas pareiškėjui.

4. Agentūra priima sprendimą per 30 dienų.
Sprendimas nedelsiant persiunčiamas 
pareiškėjui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 151
26 straipsnio 4 dalis

4. Agentūra nedelsdama priima sprendimą. 
Sprendimas persiunčiamas pareiškėjui.

4. Agentūra priima sprendimą per laiko 
tarpą, kuris yra ne ilgesnis negu 15 dienų 
po to, kai buvo gautas Pediatrijos komiteto 
sprendimas. Sprendimas persiunčiamas 
pareiškėjui.

Or. el

Pagrindimas

Aiškiau apibrėžiamas galutinis terminas.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 152
26 straipsnio 4 dalis

4. Agentūra nedelsdama priima sprendimą. 
Sprendimas persiunčiamas pareiškėjui.

4. Agentūra nedelsdama priima sprendimą. 
Sprendimas persiunčiamas pareiškėjui, 
išsamiai raštu nurodant jo pagrįstumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą viešumą, persvarstymo procedūros taisyklės numato pateikti 
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raštišką sprendimo pagrįstumo paaiškinimą pareiškėjui .

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 153
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1.Paraiškos gali būti pateikiamos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 5-15 
straipsniuose numatyta tvarka, taikoma 
leidimams prekiauti, kaip nurodyta šio 
reglamento 8 straipsnio 1 dalyje, kuriuose 
nurodyta viena ar kelios pediatrinės 
indikacijos, atrinktos remiantis pagal 
patvirtintą pediatrinių tyrimų planą atliktų 
tyrimų rezultatais.

1. Paraiškos gali būti pateikiamos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 5-15 
straipsniuose numatyta tvarka, taikoma 
leidimams prekiauti, kaip nurodyta šio 
reglamento 8 straipsnio 1 dalyje, kuriuose 
nurodyta viena ar kelios pediatrinės 
indikacijos, turinčios didelės naudos 
pediatriniams pacientams, lyginant su 
kitais vaistais, atrinktos remiantis pagal 
patvirtintą pediatrinių tyrimų planą atliktų 
tyrimų rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Leidimas prekiauti suteikiamas tik tiems produktams, kurie turi reikšmingą terapinį poveikį 
lyginant su turimais vaistais. 

Tyrimų, kuriuos atlikus buvo suteikta pediatrinė indikacija, rezultatai visuomet turi būti 
nurodyti produkto charakteristikų santraukoje ir informaciniame pakuotės lapelyje. 

Siekiant suteikti aiškesnę informaciją medicinos darbuotojams ir tėvams, neigiamą rezultatą 
turėję tyrimai turi būti saugomi atskirai nuo tyrimų, kuriuos atlikus, buvo suteikta pediatrinė 
indikacija.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 154
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų santraukoje 
ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje nepriklausomai nuo 
to, ar buvo patvirtintos visos vaisto 

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų santraukoje 
ir vaisto pakuotės informaciniame lapelyje 
nepriklausomai nuo to, ar buvo patvirtintos 
visos vaisto pediatrinės indikacijos.
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pediatrinės indikacijos.
Tyrimai, kuriuos atlikus, pediatrinė 
indikacija nebuvo patvirtinta, turi būti 
aiškiai atskirti nuo tyrimų, kuriuos atlikus 
pediatrinė indikacija buvo patvirtinta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 155
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų santraukoje 
ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje nepriklausomai nuo 
to, ar buvo patvirtintos visos vaisto 
pediatrinės indikacijos.

Jei leidimas prekiauti vaistu yra išduotas, 
šių tyrimų rezultatai nurodomi vaisto 
charakteristikų santraukoje ir pakuotės 
informaciniame lapelyje nepriklausomai nuo 
to, ar buvo patvirtintos visos vaisto 
pediatrinės indikacijos. Tyrimai, kuriuos 
atlikus, pediatrinė indikacija nebuvo 
patvirtinta, turi būti aiškiai atskirti nuo 
tyrimų, kuriuos atlikus pediatrinė 
indikacija buvo patvirtinta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 156
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų santraukoje 
ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje nepriklausomai nuo 
to, ar buvo patvirtintos visos vaisto 
pediatrinės indikacijos.

Jei leidimas prekiauti vaistu yra išduotas, 
šių tyrimų rezultatai nurodomi vaisto 
charakteristikų santraukoje ir pakuotės 
informaciniame lapelyje nepriklausomai nuo 
to, ar buvo patvirtintos visos vaisto 
pediatrinės indikacijos. Tyrimai, kuriuos 
atlikus, pediatrinė indikacija nebuvo 
patvirtinta, turi būti aiškiai atskirti nuo 
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tyrimų, kuriuos atlikus pediatrinė 
indikacija buvo patvirtinta.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal 29 straipsnio 1 dalies reikalavimus, tyrimai, kuriuos atlikus buvo suteikta pediatrinė 
indikacija, turi būti nurodyti produkto charakteristikų santraukoje ir informaciniame 
pakuotės lapelyje. Tokių tyrimų nurodymas yra sveikintinas ir turi būti plačiai taikomas, o ne 
tik „jei reikia“. Be to, siekiant suteikti aiškesnę informaciją medicinos darbuotojams ir 
tėvams, neigiamą rezultatą turėję tyrimai turi būti saugomi atskirai nuo tyrimų, kuriuos 
atlikus, buvo suteikta pediatrinė indikacija.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 157
29 straipsnio 1 dalies 2pastraipa

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų santraukoje 
ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje nepriklausomai 
nuo to, ar buvo patvirtintos visos vaisto 
pediatrinės indikacijos.

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų santraukoje 
ir, su sąlyga, kad kompetentinga institucija 
mano, kad informacija yra svarbi 
pacientams, vaisto pakuotės informaciniame 
lapelyje, jei tikrai buvo patvirtintos minėtos 
vaisto pediatrinės indikacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti galimo pacientų klaidinimo ir pateikti aiškų vaisto pakuotės informacinio 
lapelio aprašymą, turi būti pašalinta visa nereikalinga informacija ir nurodyti tik atitinkamas 
pediatrines indikacijas liečiančių tyrimų rezultatai (jei jie yra patvirtinti).

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 158
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų santraukoje 
ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje nepriklausomai nuo 
to, ar buvo patvirtintos visos vaisto 

Jei leidimas išduotas, visi šių tyrimų 
rezultatai nurodomi vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje nepriklausomai nuo 
to, ar buvo patvirtintos visos vaisto 
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pediatrinės indikacijos. pediatrinės indikacijos.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinimas – visų tyrimų, kurie yra vykdimi su vaikais, rezultatai – tiek teigiami, tiek 
neigiami – yra vertingi ir turėtų būti įtraukti į vaisto charakteristikų santrauką.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 159
33 straipsnio 1 pastraipa

Jei leidimas prekiauti suteiktas vaistui, 
skirtam pediatrinei indikacijai, ir pagrįstas 
pagal patvirtintą pediatrinių tyrimų planą 
atliktais tyrimų rezultatais, etiketėje šalia 
vaisto pavadinimo kaip viršutinis indeksas 
įrašoma mėlynos spalvos raidė „P”, 
apsupta taip pat mėlynos spalvos žvaigždės 
kontūru.

Jei leidimas prekiauti suteiktas vaistui, 
skirtam pediatrinei indikacijai, ir pagrįstas 
pagal patvirtintą pediatrinių tyrimų planą 
atliktais tyrimų rezultatais, etiketėje šalia 
vaisto pavadinimo ir apačioje, Europos 
ženklas.

Šis ženklas pasirenkamas surengus piešinio 
konkursą vaikams. Šis ženklas simboliškai 
atspindi teigiamą vaisto poveikį sveikatai.
Šio konkurso rengimo organizavimo 
klausimai turėtų būti patikėti Agentūrai.

Or. fr

Pagrindimas

Įstatymo tikslinė gyventojų grupė – vaikai. Toks konkursas turėtų išryškinti Agentūros 
vaidmenį ir išreikšti ne tik Agentūros, bet ir visos Europos Sąjungos rūpinimąsi vaikų 
sveikata.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 160
33 straipsnio 1 pastraipa

Jei leidimas prekiauti suteiktas vaistui, 
skirtam pediatrinei indikacijai, ir pagrįstas 

Jei leidimas prekiauti suteiktas vaistui, 
skirtam pediatrinei indikacijai etiketėje šalia 
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pagal patvirtintą pediatrinių tyrimų planą
atliktais tyrimų rezultatais, etiketėje šalia 
vaisto pavadinimo kaip viršutinis indeksas 
įrašoma mėlynos spalvos raidė „P”, apsupta 
taip pat mėlynos spalvos žvaigždės kontūru.

vaisto pavadinimo įrašomi žodžiai 
„leidžiama pediatriniam naudojimui 
(amžius x-x)”.

Or. en

Pagrindimas

Pirminė motyvacija buvo atskirti pediatrijoje naudojamus vaistus (PUMA) pagal raidę 
produkto etiketėje. Po konsultacijų Komisija pasiūlė, kad šis pasiūlymas būtų išplėstas, 
įtraukiant visus pediatrinei indikacijai pagal pediatrinių tyrimų planą naudojimus vaistus ir 
būtų labiau susietas su identifikavimo klausimais. Nenorint neklaidinti vartotojų, toks 
identifikavimas turėtų būti numatytas visiems pediatrijoje naudojamiems vaistams 
(nepriklasuomai nuo to, ar jie naudojami ir suaugusiųjų gydymui).
Raidė P negali būti naudojama, kadangi ji jau yra naudojama žymėti farmacijos produktus 
vienoje valstybėje narėje (JK) ir neturi jokio ryšio su vaikais bent vienoje kitoje valstybėje 
(pvz., Vokietijoje). Vietoje to, buvo svarstoma galimybė naudoti tam tikrą simbolį. Tai yra 
sudėtingas klausimas. Ženklas turėtų būti su lytimi nesusijęs simbolis, kuris atspindėtų 0-18 
metų amžiaus vaikus, neatskiriant ir neklaidinant slaugytojų arba kitų suinteresuotų grupių 
(ypač paauglių, kurie, reaguodami į kūdikio atvaizdą piešinėlyje, nenorėtų tokių vaistų 
vartoti). Tinkamas kompromisas šiuo atveju galėtų būti trumpa frazė etiketėje. 

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 161
34 straipsnis

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per šešis mėnesius nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Or. fr



PE 357.553v02-00 74/155 AM\568363LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 162
34 straipsnis

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per šešis mėnesius nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Or. en

Pagrindimas

Šis Reglamentas yra skirtas skatinti vaistų kūrimą, siekiant patenkinti vaistų vaikams poreikį 
ir sumažinti jų trūkumą. Neracionalu numatyti dviejų metų laikotarpį įmonėms pateikti vaistą 
į rinką, jei vaistui jau buvo suteikta pediatrinė indikacija.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 163
34 straipsnis

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per šešis mėnesius nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento pasiūlymas siekia pagerinti Europos vaikų sveikatą, remiant pediatrijoje 
naudojamų vaistų mokslinius tyrimus ir plėtrą ir pritaikant lankstesnę leidimų prekiauti 
išdavimo tvarką, nustatant laiko tarpą prekiauti pediatrijoje naudojamais vaistais. Todėl 
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atrodo, kad dvejų metu laikotarpis, suteiktas bendrovėms pateikti į rinką vaistą, kuriam 
suteiktas leidimas pediatrinei indikacijai, yra neproporcingas ir neleidžia pasinaudoti šių 
priemonių privalumais.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 164
34 straipsnis

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per šešis mėnesius nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Or. en

Pagrindimas

Šis Reglamentas yra skirtas skatinti vaistų kūrimą, siekiant patenkinti vaistų vaikams poreikį 
ir sumažinti jų trūkumą. Neracionalu numatyti dviejų metų laikotarpį įmonėms pateikti vaistą 
į rinką, jei vaistui jau buvo suteikta pediatrinė indikacija.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 165
34 straipsnis

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per vienerius metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 166
34 straipsnis

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per vienerius metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Or. en

Pagrindimas

Neracionalu numatyti dviejų metų laikotarpį įmonėms pateikti vaistą į rinką, jei vaistui jau 
buvo suteikta pediatrinė indikacija (34 straipsnis).

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 167
34 straipsnis

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per vienerius metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Or. de

Pagrindimas

Vaistų vaikams saugumo didinimas yra būtinas. Užtenka apsiriboti vienerių metu laikotarpiu.
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Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 168
35 straipsnio 2 dalis

2. Esant ypatingai, susirūpinimą keliančiai 
priežasčiai kompetentinga institucija gali 
pareikalauti, kad, kaip sąlyga suteikti 
leidimą prekiauti, būtų numatyta rizikos 
valdymo sistema ar atlikti konkretūs 
tyrimai po vaisto pateikimo į rinką ir 
pateikti peržiūrėjimui. Rizikos valdymo 
sistemą sudaro veiksmų ir intervencijų 
visuma, kurių tikslas yra užkirsti kelią ar 
kiek įmanoma sumažinti su vaistais susijusią 
riziką, įskaitant šių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimą.

2. Suteikiant leidimą prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu, iš atitinkamos įmonės 
gali būti pareikalauta numatyti rizikos 
valdymo sistemą. Jei būtina, kompetentinga 
institucija gali reikalauti atlikti konkrečius 
tyrimus. Rizikos valdymo sistemą sudaro 
veiksmų ir intervencijų visuma, kurių tikslas 
yra užkirsti kelią ar kiek įmanoma sumažinti 
su vaistais susijusią riziką, įskaitant šių 
intervencijų veiksmingumo įvertinimą.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 169
35 straipsnio 2 dalis

2. Esant ypatingai, susirūpinimą keliančiai 
priežasčiai kompetentinga institucija gali 
pareikalauti, kad, kaip sąlyga suteikti 
leidimą prekiauti, būtų numatyta rizikos 
valdymo sistema ar atlikti konkretūs 
tyrimai po vaisto pateikimo į rinką ir 
pateikti peržiūrėjimui. Rizikos valdymo 
sistemą sudaro veiksmų ir intervencijų 
visuma, kurių tikslas yra užkirsti kelią ar 
kiek įmanoma sumažinti su vaistais susijusią 
riziką, įskaitant šių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimą.

2. Suteikiant leidimą prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu, iš atitinkamos įmonės 
gali būti pareikalauta numatyti rizikos 
valdymo sistemą. Jei būtina, kompetentinga 
institucija gali reikalauti atlikti konkrečius 
tyrimus. Rizikos valdymo sistemą sudaro 
veiksmų ir intervencijų visuma, kurių tikslas 
yra užkirsti kelią ar kiek įmanoma sumažinti 
su vaistais susijusią riziką, įskaitant šių 
intervencijų veiksmingumo įvertinimą.

Or. fr

Pagrindimas

Naujausi farmakologinio budrumo rezultatai patvirtina, kad požiūris į vaistus vaikams neturi 
būti supaprastintas.
Reglamento pasiūlymas yra sveikintinas, nes juo skatinami vaistų vaikams tyrimai prieš 



PE 357.553v02-00 78/155 AM\568363LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

pateikiant juos į rinką, tačiau farmakologinio budrumo skyrius yra nepakankamas. 35 
straipsnis beveik nenumato naujų priemonių be tų, kurios yra numatytos suaugusiems 
skirtiems vaistams. Pareiškėjai paprasčiausiai turi išvardinti „priemones užtikrinti tolesnį 
pediatrijoje naudojamo vaisto veiksmingumo ir galimų neigiamų reakcijų tyrimą“, apie ką 
yra kalbama 1 straipsnio dalyje. Kompetentinga institucija gali pareikalauti, kad, kaip sąlyga 
suteikti leidimą prekiauti, būtų numatyta rizikos valdymo sistema ar atlikti konkretūs tyrimai 
po vaisto pateikimo į rinką, tačiau tik esant ypatingai, susirūpinimą keliančiai priežasčiai, 
kaip tai numatyta 2 straipsnyje. Tokia rizikos vertinimo sistema pagal 35 straipsnio 4 dalyje 
minimas gaires, turi būti išplėsta visiems pediatrijoje naudojamiems vaistams.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 170
35 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Esant ypatingai, susirūpinimą keliančiai 
priežasčiai kompetentinga institucija gali 
pareikalauti, kad, kaip sąlyga suteikti 
leidimą prekiauti, būtų numatyta rizikos 
valdymo sistema ar atlikti konkretūs tyrimai 
po vaisto pateikimo į rinką ir pateikti 
peržiūrėjimui. Rizikos valdymo sistemą 
sudaro veiksmų ir intervencijų visuma, kurių 
tikslas yra užkirsti kelią ar kiek įmanoma 
sumažinti su vaistais susijusią riziką, 
įskaitant šių intervencijų veiksmingumo 
įvertinimą.

2. Esant ypatingai, susirūpinimą keliančiai 
priežasčiai kompetentinga institucija 
pareikalauja, kad, kaip sąlyga suteikti 
leidimą prekiauti, būtų numatyta rizikos 
valdymo sistema ir, jei yra būtina, atlikti 
konkretūs tyrimai po vaisto pateikimo į rinką 
ir pateikti peržiūrėjimui. Rizikos valdymo 
sistemą sudaro veiksmų ir intervencijų 
visuma, kurių tikslas yra užkirsti kelią ar 
kiek įmanoma sumažinti su vaistais susijusią 
riziką, įskaitant šių intervencijų 
veiksmingumo įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Naujausi farmakologinio stebėjimo rezultatai rodo, kad vaistai neturėtų būti naudojami be 
būtino reikalo, ypač vaikų gydymui. Šiuo požiūriu farmakologinio budrumo reikalavimai yra 
nepakankami. Rizikos valdymo sistema turėtų būti išplėsta visiems vaistams, kurie yra 
naudojami vaikams gydyti, o kompetentingoms institucijoms, jei reikia, suteikta galimybė 
prašyti atlikti konkrečius vaisto tyrimus po to, kai jis jau yra prekyboje.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 171
35 straipsnio 2 a punktas (naujas)
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2 a. Duomenys apie neigiamą vaistų 
poveikį sveikatai, pastebėti iki vaisto 
pateikimo į rinką ir vėliau, registruojami 
sąraše, kuris yra prieinamas visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Farmakologinio budrumo duomenys turi būti prieinami visuomenei.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 172
35 straipsnio 2 b punktas (naujas)

2 b. Kiekvienu atveju, kai vaistui 
suteikiamas leidimas prekiauti pagal 
pediatrinę indikaciją, remiantis tyrimais, 
kurie buvo vykdomi laikantis patvirtinto 
tyrimų plano, pakuotėje, tarp jų ir 
pacientams skirtame informaciniame 
lapelyje aiškiai nurodomi įspėjimai ir 
atsargumo priemonės dėl neigiamo šių 
vaistų vartojimo poveikio sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Pakuotėje turi būti aiškiai nurodytas neigiamas vaistų vartojimo poveikis, siekiant pacientus 
ir jų šeimos narius įspėti apie galimą jų poveikį sveikatai.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 173
35 straipsnio 4 a punktas (naujas)

4 a. Duomenys apie neigiamą vaistų 
poveikį sveikatai, pastebėti iki vaisto 
pateikimo į rinką ir vėliau, registruojami 
sąraše, kuris yra prieinamas visuomenei.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 174
35 straipsnio 4 a punktas (naujas)

4 a. Jei vaistui yra suteikiamas leidimas 
pediatrinei indikacijai ir leidimo prekiauti 
turėtojas turėjo naudos pagal 36, 37 arba 
38 straipsnį, ir jei leidimo prekiauti 
turėtojas nutraukia vaisto pateikimą į 
rinką, leidimo prekiauti turėtojas leidžia 
trečiajai šaliai naudoti farmacinę, 
ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų 
dokumentaciją, esančią medicininio 
produkto byloje pagal Direktyvos Nr. 
2001/83/EB 10 straipsnio c dalį. Leidimo 
prekiauti vaistu turėtojas informuoja 
Agentūrą apie savo ketinimą nutraukti 
prekybą vaistu, o Agentūra platina šią 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja rizika, kad turėtojas, turintis leidimą prekiauti vaistu išims vaistą iš prekybos 
pasibaigus papildomam patento apsaugos/rinkos išimtinumo/rinkos apsaugos galiojimo 
laikui. Galiojančiuose farmacijos įstatymuose nėra nieko, kas įpareigotų leidimą prekiauti 
vaistu turintį savininką išlaikyti vaistą rinkoje. Todėl yra svarbu užtikrinti, kad produktas 
nebūtų visiškai išimtas iš rinkos. Naujas straipsnis leidžia kitam potencialiam leidimo 
turėtojui pasinaudoti atitinkama dokumentacija (ir nekartoti vaisto kūrimo darbų iš naujo) 
siekiant įsigyti leidimą prekiauti vaistu, kurio norima atsisakyti.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 175
35 a straipsnis (naujas)

35 a straipsnis
Duomenys apie neigiamą vaistų poveikį 
sveikatai, pastebėti iki vaisto pateikimo į 
rinką ir vėliau, registruojami sąraše, kuris 
yra prieinamas visuomenei.
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Or. fr

Pagrindimas

Šis naujas straipsnis atspindi poreikį supažindinti visuomenę su farmakologinio budrumo 
duomenimis.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 176
35 a straipsnis (naujas)

35 a straipsnis
Duomenys apie neigiamą vaistų poveikį 
sveikatai, pastebėti iki vaisto pateikimo į 
rinką ir vėliau, registruojami sąraše, kuris 
yra prieinamas visuomenei.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 177
35 a straipsnis (naujas)

35 a straipsnis
Duomenys apie neigiamą vaistų poveikį 
sveikatai, pastebėti iki vaisto pateikimo į 
rinką ir vėliau, registruojami sąraše, kuris 
yra prieinamas visuomenei.

Or. en

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 178
35 b straipsnis (naujas)

35 b straipsnis
Kiekvienu atveju, kai vaistui suteikiamas 
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leidimas prekiauti pagal pediatrinę 
indikaciją, remiantis tyrimais, kurie buvo 
vykdomi laikantis patvirtinto tyrimų plano, 
pakuotėje, tarp jų ir pacientams skirtame 
informaciniame lapelyje aiškiai nurodomi 
įspėjimai ir atsargumo priemonės dėl 
neigiamo šių vaistų vartojimo poveikio 
sveikatai.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 179
35 b straipsnis (naujas)

35 b straipsnis
Kiekvienu atveju, kai vaistui suteikiamas 
leidimas prekiauti pagal pediatrinę 
indikaciją, remiantis tyrimais, kurie buvo 
vykdomi laikantis patvirtinto tyrimų plano, 
pakuotėje, tarp jų ir pacientams skirtame 
informaciniame lapelyje aiškiai nurodomi 
įspėjimai ir atsargumo priemonės dėl 
neigiamo šių vaistų vartojimo poveikio 
sveikatai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 180
35 b straipsnis (naujas)

35 b straipsnis 
Kiekvienu atveju, kai vaistui suteikiamas 
leidimas prekiauti pagal pediatrinę 
indikaciją, remiantis tyrimais, kurie buvo 
vykdomi laikantis patvirtinto tyrimų plano, 
pakuotėje, tarp jų ir pacientams skirtame 
informaciniame lapelyje aiškiai nurodomi 
įspėjimai ir atsargumo priemonės dėl 
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neigiamo šių vaistų vartojimo poveikio 
sveikatai.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti atkreiptas tinkamas gydytojų, pacientų ir jų šeimos narių dėmesys į neigiamą 
poveikį sveikatai, kurį gali sukelti vaistai, tame tarpe ir ant pakuotės.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 181
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei visi patvirtintame pediatrinių tyrimų 
plane numatytų tyrimų rezultatai pagal 8 
arba 9 straipsnio reikalavimus, yra gauti 
atliekant tyrimus pagal pediatrinio tyrimo 
planą, kaip tai numatyta Reglamento 29 
straipsnio 3 dalyje, leidimo prekiauti 
turėtojui suteikiama teisė pratęsti 
pediatrinės apsaugos liudijimą pagal šio 
Reglamento 52 straipsnį, o taip pat iki 12 
mėnesių pratęsiami ir laikotarpiai, kurie yra 
numatyti pagal Direktyvos 2001/ 83/EB 10 
straipsnį ar Reglamento (EB) Nr. 
726/2004 14 straipsnio 11 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Vaistų duomenų apsaugą užtikrina patentai, PAL ir duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimai. Tokia apsauga nebūtinai reiškia, kad patentai/PAL ir reglamentuojama 
duomenų apsauga dubliuoja vienas kitą, dažnai šios apsaugos priemonės tik viena kitą
papildo. Daugeliu, nors ir ne visais atvejais, PAL galioja ilgiau, negu tai numato duomenų 
apsaugos reglamento reikalavimai. Kartais produkto duomenų apsaugą numato ne PAL, o 
patentas arba reglamentuojama duomenų apsauga. Siekiant didžiausio veiksmingumo, tarp 
pediatrijai siūlomų lengvatų turi būti numatyta išplėsti vaistui visų galiojančios 
intelektualinės nuosavybės teisių apsaugą. Todėl yra numatyta ypatinga intelektinės teisės 
rūšis – pediatrinės apsaugos liudijimas – kurio galiojimo principas yra labai panašus į PAL. 
Vaistams, kurių duomenų apsauga nėra numatyta pagal patentą arba PAL, yra numatyta 
vienintelė lengvata - pratęsti reglamentuojamų duomenų apsaugos galiojimo laiką. Tokia 
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apsauga yra būtina, siekiant, kad Pediatrinis Reglamentas būtų tikrai veiksmingas: kitaip 
pernelyg daug produktų netektų pediatriniams produktams numatytų lengvatų.

12 mėnesių laikotarpis vietoje siūlomų šešių mėnesių rodo, kad yra remiami konkurencingų 
pediatriniam naudojimui skirtų vaistų moksliniai tyrimai ir jų plėtra, ypač atsižvelgiant į 
specifines Europos sąlygas. Toks lengvatinis 12 mėnesių laikotarpis leidžia ES įvertinti 
vėlavimo pasekmes įgyvendinant priemones dėl pediatriniam gydymui skirtų vaistų. Tai turėtų 
neprieštarauti ES konkurencingumo stiprinimo įsipareigojimams pagal Lisabonos ir 
Barselonos darbotvarkę, tuo pačiu metu siekiant sukurti geresnius Europos vaikams skirtus 
vaistus.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 182
36 straipsnio 1 dalis

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams, su sąlyga, kad:

- atlikus patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą buvo suteikta pediatrinė indikacija;
- susirgimas pasitaiko rečiau negu 10/1000.
Jei paraiška neatitinka šių kriterijų, pagal 
patvirtintą pediatrinių tyrimų planą atliktų 
tyrimų išlaidoms gali būti pritaikytos 
mokesčių lengvatos.
Vertinant susirgimo dažnumą, duomenys, 
jų rinkimo būdai ir šaltiniai yra 
apibrėžiami gairėse.

Or. fr



AM\568363LT.doc 85/152 PE 357.553v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 183
36 straipsnio 1 dalis

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams tuo atveju, jei 
pediatrinė indikacija pasitaiko ne rečiau 
kaip 10/1000. Jei ji pasitaiko dažniau, 
papildomas apsaugos liudijimas 
pratęsiamas tik trims mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Lengvatų vaistams, kurie nebėra saugomi pagal patentą arba liudijmą ribojimas būtų 
proporcingesnis, jei būtų labiau ribojamas atlyginimas už pastangas; tai patvirtina ir tas 
faktas, kad daugeliu atveju pediatrinių vaistų tyrimai yra susiję ne tiek su pagrindiniais 
moksliniais tyrimais, o labiau su aktyvios medžiagos dozių, natūralių medžiagų naudojimo ir 
pašalinio poveikio tyrimais.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 184
36 straipsnio 1 dalis

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams, su sąlyga, kad 
tyrimai, kurie vyko pagal patvirtintą 
pediatrinių tyrimų planą turėjo įtakos 
tolesnei klinikinių tyrimų raidai.

Pirmoji pastraipa taip pat taikoma, jei Pirmoje pastraipoje numatytas laikotarpis 
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įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą leidimas pediatrinei indikacija 
nesuteikiamas, bet atliktų tyrimų rezultatai 
atsispindi vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamai to vaisto 
pakuotės informaciniame lapelyje.

nepratęsiamas, jei patvirtintas pediatrinių 
tyrimų planas neturėjo įtakos klinikinių 
tyrimų raidai.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 185
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
penkiems mėnesiams.

Be to, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas 
dar penkiems mėnesiams, jei metiniai 
produkto pardavimai Europos Sąjungoje 
sudaro ne mažiau kaip 100 milijonų eurų. 
Produkto pardavimai nustatomi pagal 
pardavimų apimtis per paskutinius tris 
metus iki papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimo pabaigos, remiantis atitinkamos 
bendrovės pateiktomis ir nepriklausomo 
audito patvirtintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas pratęsti PAL galiojimą 6 mėnesiais nustato pernelyg ilgus terminus. 
Standartinio 5 mėnesių PAL galiojimo laikotarpio užtenka kad būtų pasiektos tokios 
pardavimų apimtys, kurios kompensuotų patirtas pediatrinių tyrimų išlaidas. Vaistams, kurių 
metiniai pardavimai yra maži, jis turėtų būti žymiai padidintas.
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Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 186
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
keturiems mėnesiams. Be to, šis laikotarpis 
gali būti pratęsiamas dar penkiems 
mėnesiams, jei metiniai produkto 
pardavimai Europos Sąjungoje sudaro ne 
mažiau kaip 100 milijonų eurų. Produkto 
pardavimai nustatomi pagal pardavimų 
apimtis per paskutinius tris metus iki 
papildomo apsaugos liudijimo galiojimo 
pabaigos, remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
patvirtintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas pratęsti PAL galiojimą 6 mėnesiais nustato pernelyg ilgus terminus. 
Standartinio 4 mėnesių PAL galiojimo laikotarpio užtenka kad būtų pasiektos tokios 
pardavimų apimtys, kurios kompensuotų patirtas pediatrinių tyrimų išlaidas. 8 mėnesiams 
pratęsiamas papildomo apsaugos liudijimo galiojimas yra numatytas produktams, kurių 
metiniai pardavimai yra mažesni.
Tokia 4+4 sistema sumažina galimybes didinti sveikatos apsaugos išlaidas dėl nuostolių, 
kurie yra patiriami vėluojant pateikti į rinką vidutinius arba didelius pardavimus turinčius 
vaistus. 
Tokia sistema yra paprasta. Ji reikalauja pateikti audituotus metinių pardavimų duomenis 
Pediatrijos komitetui. Ji nereikalauja išsamios išlaidų ir pardavimų analizės, kaip tai numato 
retųjų vaistų reglamentas, kurio administravimas yra laikomas sudėtingu ir sulaukia nemažo 
pasipriešinimo iš farmacijos pramonės pusės. Tokie pardavimų duomenys, pateikiami likus 3 
metams iki papildomo apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos ir yra reikalingi siekiant 
prognozuoti komercines ir teisines pasekmes tiek inciatoriams, tiek farmacijos įmonėms.
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Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 187
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
keturiems mėnesiams. Be to, šis laikotarpis 
gali būti pratęsiamas dar keturiais 
mėnesiais, jei metiniai produkto 
pardavimai Europos Sąjungoje sudaro ne 
mažiau kaip 100 milijonų eurų. Produkto 
pardavimai nustatomi pagal pardavimų 
apimtis per paskutinius tris metus iki 
papildomo apsaugos liudijimo galiojimo 
pabaigos, remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
patvirtintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis. 

Or. en

Pagrindimas

6 mėnesiams pratęsiamas PAL gali būti nepakankamas, siekiant paskatinti įmones investuoti į 
kai kurių retų susirgimų pediatrinių indikacijų plėtrą. 6 mėnesiams pratęsiamas PAL 
Jungtinėse Valstijose negali būti prilygintas padėčiai ES, nes kainos ES yra gerokai 
žemesnės. Todėl daugeliu atveju turėtų būti reikalingos didesnės lengvatos. Kita vertus, 6 
mėnesiai gali būti laikoma ir pernelyg didele lengvata vaistams, kurie yra ypač plačiai
vartojami suaugusiųjų gydymui.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 188
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
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tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
trimis mėnesiais. Be to, šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dar trimis mėnesiais, jei 
metiniai produkto pardavimai Europos 
Sąjungoje sudaro ne mažiau kaip 100 
milijonų eurų. Produkto pardavimai 
nustatomi atsižvelgiant į pardavimų apimtis 
per paskutiniuosius tris metus iki 
papildomo apsaugos liudijimo galiojimo 
pabaigos, remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
patvirtintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis.

Or. en

Pagrindimas

Tokia sistema yra paprasta. Ji reikalauja pateikti audituotus metinių pardavimų duomenis 
Pediatrijos komitetui. Ji nereikalauja išsamios išlaidų ir pardavimų analizės, kaip tai 
numato retųjų vaistų reglamentas, kurio administravimas yra laikomas sudėtingu ir sulaukia 
nemažo pasipriešinimo iš farmacijos pramonės pusės. Tokie pardavimų duomenys, 
pateikiami likus 3 metams iki papildomo apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos ir yra 
reikalingi siekiant prognozuoti komercines ir teisines pasekmes tiek inciatoriams, tiek 
įmonėms.

Komisijos siūlomas PAL pratęsimas 6 mėnesiams yra pernelyg ilgas. Nustatyto standartinio 
3 mėnesių PAL galiojimo laikotarpio užtenka pasiekti tokias pardavimų apimtis, kurios 
kompensuotų patirtas pediatrinių tyrimų išlaidas. Vaistams, kurių metiniai pardavimai yra 
maži, PAL galiojimas gali būti pratęstas 6 mėnesiams.
Komisijos atlikta poveikio studija įvertino pediatrinių klinikinių tyrimų kainą nuo 1 mln iki 4 
mln eurų. Kiti tyrimai parodė, kad tyrimai kainuoja mažiau. 3 mėnesiais pratęsiamas PAL 
galiojimo laikotarpis produktams, kurių metiniai pardavimai yra 100 mln eurų ir daugiau, 
užtikrina iš pardavimų mažiausiai 25 mln vertės papildomas pajamas, kurios gaunamos, 
atlikus daugiausia 4 mln eurų kainuojančius tyrimus. Iš pardavimų grąžinami mažiau kaip 
100 mln eurų gali būti naudojami pratęsti galiojimą dar 3 mėnesiams tokiu būdu 
užtikrinant, kad pardavimai visiškai atlygina tyrimų išlaidas. Tokia 3+3 sistema sumažina 
galimybes didinti sveikatos apsaugos išlaidas dėl nuostolių, kurie yra patiriami vėluojant 
pateikti į rinką vidutinius arba didelius pardavimus turinčius vaistus. 
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 189
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
trimis mėnesiais. Be to, šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dar trimis mėnesiais, jei 
metiniai produkto pardavimai Europos 
Sąjungoje yra ne mažiau kaip 100 milijonų 
eurų. Produkto pardavimai nustatomi 
pagal pardavimų apimtis per 
paskutiniuosius tris metus iki papildomo 
apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos, 
remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
įvertintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis. 

Or. en

Pagrindimas

Proporcingumas
Komisijos siūlomas PAL pratęsimas 6 mėnesiams yra pernelyg ilgas. Nustatyto standartinio 3 
mėnesių PAL galiojimo laikotarpio užtenka pasiekti tokias pardavimų apimtis, kurios 
kompensuotų patirtas pediatrinių tyrimų išlaidas. Vaistams, kurių metiniai pardavimai yra 
maži, PAL galiojimas gali būti pratęstas 6 mėnesiams.
Komisijos atlikta poveikio studija įvertino pediatrinių klinikinių tyrimų kainą nuo 1 mln iki 4 
mln eurų. Kiti tyrimai parodė, kad tyrimai kainuoja mažiau. 3 mėnesiais pratęsiamas PAL 
galiojimo laikotarpis produktams, kurių metiniai pardavimai yra 100 mln eurų ir daugiau, 
užtikrina iš pardavimų mažiausiai 25 mln vertės papildomas pajamas, kurios gaunamos, 
atlikus daugiausia 4 mln eurų kainuojančius tyrimus. Iš pardavimų grąžinami mažiau kaip 
100 mln eurų gali būti naudojami pratęsti galiojimą dar 3 mėnesiams tokiu būdu užtikrinant, 
kad pardavimai visiškai atlygina tyrimų išlaidas. Tokia 3+3 sistema sumažina galimybes 
didinti sveikatos apsaugos išlaidas dėl nuostolių, kurie yra patiriami vėluojant pateikti į rinką 
vidutinius arba didelius pardavimus turinčius vaistus. 
Tokia sistema yra paprasta. Ji reikalauja pateikti audituotus metinių pardavimų duomenis 
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Pediatrijos komitetui. Ji nereikalauja išsamios išlaidų ir pardavimų analizės, kaip tai numato 
retųjų vaistų reglamentas, kurio administravimas yra laikomas sudėtingu ir sulaukia nemažo 
pasipriešinimo iš farmacijos pramonės pusės. Tokie pardavimų duomenys, pateikiami likus 3 
metams iki papildomo apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos ir yra reikalingi siekiant 
prognozuoti komercines ir teisines pasekmes tiek inciatoriams, tiek įmonėms.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 190
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
trimis mėnesiais. Be to, šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dar trimis mėnesiais, jei 
metiniai produkto pardavimai Europos 
Sąjungoje yra ne mažiau kaip 100 milijonų 
eurų. Produkto pardavimai nustatomi 
pagal pardavimų apimtis per 
paskutiniuosius tris metus iki papildomo 
apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos, 
remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
įvertintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas PAL pratęsimas 6 mėnesiams yra pernelyg ilgas. Nustatyto standartinio 3 
mėnesių PAL galiojimo laikotarpio užtenka pasiekti tokias pardavimų apimtis, kurios 
kompensuotų patirtas pediatrinių tyrimų išlaidas. Vaistams, kurių metiniai pardavimai yra 
maži, PAL galiojimas gali būti pratęstas 6 mėnesiams.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 191
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
trimis mėnesiais. Be to, šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dar trimis mėnesiais, jei 
metiniai produkto pardavimai Europos 
Sąjungoje sudaro ne mažiau kaip 100 
milijonų eurų. Produkto pardavimai 
nustatomi pagal pardavimų apimtis per 
paskutinius trejus metus iki papildomo 
apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos, 
remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
patvirtintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis.

Or. en

Pagrindimas

Proporcingumas
Komisijos pasiūlymas pratęsti PAL galiojimą 6 mėnesiais nustato pernelyg ilgus 
terminus. Standartinio 3 mėnesių PAL galiojimo laikotarpio užtenka kad būtų 
neutralizuota generinių vaistų konkurencija ir pasiekti tokias pardavimų apimtis, kurios 
kompensuotų patirtas pediatrinių tyrimų išlaidas. Šešiems mėnesiams pratęsiamas 
papildomo apsaugos liudijimo galiojimas yra numatytas produktams, kurių metiniai 
pardavimai yra mažesni.
Komisijos atlikta poveikio studija įvertino pediatrinių klinikinių tyrimų kainą nuo 1 mln 
iki 4 mln eurų. Kiti tyrimai parodė, kad tyrimai kainuoja mažiau. 3 mėnesiais 
pratęsiamas PAL galiojimo laikotarpis produktams, kurių metiniai pardavimai yra 100 
mln eurų ir daugiau, užtikrina mažiausiai 25 mln vertės papildomas pajamas, kurios 
gaunamos atlikus daugiausia 4 mln eurų kainuojančius tyrimus. Iš pardavimų grąžinami 
mažiau kaip 100 mln eurų gali būti naudojami pratęsti galiojimą dar 3 mėnesiams, tokiu 
būdu užtikrinant, kad pardavimai visiškai atlygina tyrimų išlaidas. Tokia 3+3 sistema 
sumažina galimybes didinti sveikatos apsaugos išlaidas dėl nuostolių, kurie yra 
patiriami vėluojant pateikti į rinką vidutinius arba didelius pardavimus turinčius vaistus. 
Tokia sistema yra paprasta. Ji reikalauja pateikti audituotus metinių pardavimų 
duomenis Pediatrijos komitetui. Ji nereikalauja išsamios išlaidų ir pardavimų analizės, 
kaip tai numato retųjų vaistų reglamentas, kurio administravimas yra laikomas 
sudėtingu ir sulaukia nemažo pasipriešinimo iš farmacijos pramonės pusės. Tokie 
pardavimų duomenys, pateikiami likus 3 metams iki papildomo apsaugos liudijimo 
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galiojimo pabaigos ir yra reikalingi siekiant prognozuoti komercines ir teisines 
pasekmes tiek inciatoriams, tiek  įmonėms.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 192
36 straipsnio 1 dalis

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytas laikotarpis pratęsiamas trimis 
mėnesiais.
Be to, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas 
dar trimis mėnesiais, jei metiniai produkto 
pardavimai Europos Sąjungoje sudaro ne 
mažiau kaip 100 milijonų eurų. Produkto 
pardavimai nustatomi pagal pardavimų 
apimtis per paskutinius tris metus iki 
papildomo apsaugos liudijimo galiojimo 
pabaigos, remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
patvirtintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis.

Or. pt

Pagrindimas

Komisijos siūlomas papildomo apsaugos liudijimo pratęsimas 6 mėnesiais yra pernelyg ilgas. 
Nustatyto standartinio 3 mėnesių PAL galiojimo laikotarpio užtenka pasiekti tokias 
pardavimų apimtis, kurios kompensuotų patirtas pediatrinių tyrimų išlaidas. Vaistams, kurių 
metiniai pardavimai yra maži, PAL galiojimas gali būti paratęstas 6 mėnesiams.

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 193
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 1. apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
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straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
trimis mėnesiais. Be to, šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dar trimis mėnesiais, jei 
metiniai produkto pardavimai Europos 
Sąjungoje sudaro ne mažiau kaip 100 
milijonų eurų. Produkto pardavimai 
nustatomi pagal pardavimų apimtis per 
paskutinius tris metus iki papildomo 
apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos, 
remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
patvirtintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis.

Or. pl

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas pratęsti šešiems mėnesiams papildomo apsaugos liudijimo galiojimą 
sudarys sąlygas gauti pelnus, kurie žymiai viršija visas išlaidas. Siūlomas standartinis 3
mėnesių PAL galiojimo laikotarpis yra pakankamai ilgas, kad būtų atlyginti patirti nuostoliai 
ir rinka būtų apsaugota nuo konkuruojančių generinių vaistų, o taip pat būtų užtikrinti pelnai, 
viršijantys klinikinių tyrimų išlaidas. Šešiems mėnesiams pratęsiamas papildomo apsaugos 
liudijimo galiojimas yra numatytas produktams, kurių metiniai pardavimai yra mažesni. 
Sistema '3+3' sumažina galimybes didinti sveikatos apsaugos išlaidas, kylančias iš nuostolių, 
kai konkurencingi generiniai vaistai, kurių pardavimai yra dideli arba vidutiniai, pavėluotai 
pasiekia rinką.
Pasiūlyta sistema yra aiški ir nesudėtinga. Ji reikalauja pateikti tik nepriklauosomo audito 
patvirtintus pardavimų duomenis, kuriuos patikrina Pediatrijos komitetas. 

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 194
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo the 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
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dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
trimis mėnesiais. Be to, šis laikotarpis gali 
būti pratęsiamas dar trimis mėnesiais, jei 
metiniai produkto pardavimai Europos 
Sąjungoje sudaro ne mažiau kaip 100 
milijonų eurų. Produkto pardavimai 
nustatomi pagal pardavimų apimtis per 
paskutinius tris metus iki papildomo 
apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos, 
remiantis atitinkamos bendrovės 
pateiktomis ir nepriklausomo audito 
patvirtintomis metinių pardavimų 
ataskaitomis. 

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas pratęsti PAL galiojimą 6 mėnesiais nustato pernelyg ilgus terminus. 
Išimtys, nustatomos brangiems patentuotiems produktams labai padidintų sveikatos apsaugos 
išlaidas. Numatyto standartinio 3 mėnesių PAL galiojimo laikotarpio užtenka sustabdyti 
konkurenciją ir pasiekti tokias pardavimų apimtis, kurios kompensuotų patirtas pediatrinių 
tyrimų išlaidas. Produktams, kurių metiniai pardavimai yra maži, gali būti pritaikytas 
pasiūlymas pratęsti galiojimą 6 mėnesiams. Vienintelis reikalavimas įmonei yra pateikti 
audituotus metinių pardavimų duomenis, o Pediatrijos komitetui juos patikrinti.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 195
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešiems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai leidimo prekiauti turėtojui 
suteikiamas turėtojui suteikiama teisė
pratęsti pediatrinės apsaugos liudijimą 
pagal šio Reglamento 52 straipsnį, arba 
šešiems mėnesiams pratęsiami laikotarpiai, 
kurie yra numatyti pagal Direktyvos 2001/ 
83/EB 10 straipsnį arba Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 14 straipsnio 11 dalį, 
prikalusomai nuio to, kurio galiojimas yra 
ilgesnis. Ši informacija yra nedelsiant 



PE 357.553v02-00 96/155 AM\568363LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

paskelbiama.

Or. en

Pagrindimas

Vaistų duomenų apsaugą užtikrina patentai, PAL ir duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimai. Tokia apsauga nebūtinai reiškia, kad patentai/PAL ir reglamentuojama 
duomenų apsauga dubliuoja vienas kitą, dažnai jos veikia šalia viena kitos. Daugeliu, nors ir 
ne visais atvejais, PAL galioja ilgiau, negu tai numato duomenų apsaugos reglamento 
reikalavimai. Tačiau, yra naudingų vaistų, kuriems negali būti suteiktas PAL, o tik 
pagrindinio patento numatyta apsauga. Reglamentas turi leisti tokiais atvejais išplėsti patentą 
suteikiant pediatrinę lengvatą. Yra ir kitų vaistų, kurių apsaugą  numato reglamentuojama 
duomenų apsauga: tokiais atvejais Reglamentas turi leisti išplėsti reglamentuojamą duomenų 
apsaugą, užtikrinant pediatrinę lengvatą. Tokia apsauga yra būtina siekiant, kad Pediatrinis 
Reglamentas būtų tikrai veiksmingas: kitaip pernelyg daug produktų netektų pediatriniams 
produktams numatytų lengvatų.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 196
36 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas 
šešeriems mėnesiams.

1. Jei paraiškoje, numatytoje 8 ir 9 
straipsniuose, nurodyti visi patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytų atlikti 
tyrimų rezultatai, patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojui Reglamento 
(EEB) Nr. 1768/92 13 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytas laikotarpis pratęsiamas nuo 
1 iki 6 mėnesių. Siekiant nustatyti, kiek yra 
pratęsiamas tokis laikotarpis, atsižvelgiama 
tiek į išlaidas, tiek į pelną (pardavimus). 
Per 6 mėnesius po to, kai įsigaliojo šis 
Reglamentas, Komisija patvirtina tam 
reikalingas nuostatas ir taisykles. Taisyklės 
apibrėžiančios papildomo laikotarpio 
ilgumą nustatomos remiantis Komisijos 
Reglamento (EB) Nr. 847/2000 2 staipsnio 
2 dalies reikalavimais. 

Or. en
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Pagrindimas

1. Nauda (patenti galiojimo laiko pratęsimas) turėtų būti proporcingas išlaidoms. Yra 
duomenų, kad 6 mėnesių laikotarpio nauda yra gerokai didesnė negu patirtos išlaidos 
didžiąja dauguma atvejų. Gaunama nebloga investicijų grąža. Produktams, kurių pardavimai
yra labai dideli, užtenka vieno mėnesio laikotarpio, produktams, kurių pardavimai maži, 
reikalingas 6 mėnesių laikotarpis. Daugelis produktų yra kažkur tarpe. Komisijos 
Reglamentas 847/2000 dėl retųjų vaistų numato tinkamą pavyzdį, kaip yra skaičiuojamos 
išlaidos ir pelnas.
2.Visos šios lengvatos viena kitos nedubliuoja. 

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 197
36 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Pirmoji pastraipa taip pat taikoma, jei 
įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą leidimas pediatrinei indikacijai 
nesuteikiamas, bet atliktų tyrimų rezultatai 
atsispindi vaisto charakteristikų santraukoje 
ir atitinkamai to vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje.

Pirmoji pastraipa taikoma tik jei:

a) įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą leidimas pediatrinei indikacijai  
suteikiamas ir
b) bandymų, atliktų pagal patvirtintą 
tyrimų planą sudėtyje buvo vykdomi 
klinikiniai tyrimai ir 
c) atliktų tyrimų rezultatai atsispindi vaisto 
charakteristikų santraukoje ir atitinkamai to 
vaisto pakuotės informaciniame lapelyje.

Or. en

Pagrindimas

Jei norima atlyginti privataus sektoriaus investicijas, kuriant vaistą pediatrinei gyventojų 
grupei, atlyginamos tikrai reikšmingos investicijos į klinikinius tyrimus. Jei būtų atlyginamos 
kiekvieno pediatrijos tyrimo išlaidos, tai sukeltų nepageidaujamų pasekmių, kada bendrovės 
sieks pediatrinių indikacijų vaistams, kurių pardavimai yra dideli, o ne kurs iš tikrųjų vaikams 
reikalingus vaistus.
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 198
36 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis 
narėmis, Agentūra ir suiteresuotomis 
šalimis, nustato gaires šio straipsnio 
taikymui.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 199
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas nuo vieno iki šešių 
mėnesių suteikiamas tik tuo atveju, jei 
vaistu leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 200
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas trims arba šešiems 
mėnesiams suteikiamas tik tuo atveju, jei 
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leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse. vaistu leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse Jei buvo taikyta Direktyvoje 
2001/83/EB nurodyta tvarka, 1 dalyje 
minimas laikotarpio pratęsimas trims arba 
šešiems mėnesiams suteikiamas tik tuo 
atveju, jei vaistu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 201
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas trims arba šešiems 
mėnesiams suteikiamas tik tuo atveju, jei 
vaistu leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

Or. pl

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 202
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas trims arba šešiems 
mėnesiams suteikiamas tik tuo atveju, jei 
vaistu leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.
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Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 203
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.  

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas trims arba šešiems 
mėnesiams suteikiamas tik tuo atveju, jei 
vaistu leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 204
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas trims arba šešiems 
mėnesiams suteikiamas tik tuo atveju, jei 
vaistu leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. 
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 205
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas trims arba šešiems 
mėnesiams suteikiamas tik tuo atveju, jei 
vaistu leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 206
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas keturiems arba 
aštuoniems mėnesiams suteikiamas tik tuo 
atveju, jei vaistu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 207
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas keturiems arba 
aštuoniems mėnesiams suteikiamas tik tuo 
atveju, jei vaistu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse.
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Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 208
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas penkiems arba 
dešimčiai mėnesių suteikiamas tik tuo 
atveju, jei vaistu leidžiama prekiauti visose 
valstybėse narėse.

Or. de

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 209
36 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu
leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas valstybėse narėse, kur yra 
suteiktas leidimas prekiauti vaistu.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie susirgimai yra plačiau paplitę vienose valstybėse narėse, negu kitose. Tokiais 
atvejais būtų nepagrįsta reikalauti, kad leidimas vaistui būtų suteiktas visose valstybėse 
narėse, todėl liudijimo pratęsimas yra taikomas tose valstybėse, kur leidimas yra suteiktas.
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 210
36 straipsnio 3 dalis

3.Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistas buvo 
pateiktas gauti leidimą prekiauti   visose 
valstybėse narėse pagal Direktyvos Nr.
2004/27/EB reikalavimus ir gavo leidimą 
prekiauti mažiausiai 15 valstybių narių.

Or. el

Pagrindimas

Labai svarbu skatinti naujų vaistų tvirtinimą ir netrukdyti naudoti vaistus, kuriems suteikti 
leidimai prekiauti bent 15 valstybių, t. y., didžiojoje dalyje Bendrijos valstybių narių.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 211
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams, remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000, jos taip pat 
netaikomos 1 dalyje numatytam 
laikotarpiui arba su pediatrine indikacija 
susijusių patentų, duomenų ar rinkos 
apsaugos priemonėms, numatytoms pagal 
Direktyvos Nr. 2004/27/EB 10 straipsnio ar 
Reglamento (EB) 726/2004 14 straipsnio 11 
dalies reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

Naująja paskatų sistema neturėtų būti piktnaudžiaujama dubliuojant anksčiau suteiktas 
lengvatas. To pasėkoje teisės normos turėtų aiškiai nustatyti, kad nauja papildoma apsauga 
kompensuojanti pediatrinius tyrimus nebus suteikta kitokia konkurencine rinkos apsaugos 
forma. Analogiškai PAL nėra pratęsiama, jei produktas jau turi antraeilį patentą naudojimui 
pediatrijoje arba pediatrijos formulei, kadangi apsauga jau buvo vieną kartą užtikrinta.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 212
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams, remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
produktams, kurių aktyvioji medžiaga jau 
saugoma pagal patentą medžiagos ar jos 
formos naudojimui pediatrinėms 
indikacijoms arba buvo suteikta kitokia 
išimtis naudoti juos ES pediatrijos vaistų 
rinkoje.
Panašiai, vaistams arba aktyvios medžiagos 
formulėms, kuriems yra pratęsiamas 
papildomas apsaugos liudijimo galiojimo 
laikas, negali būti suteikta kitokia išskirtinė 
naudojimui pediatrijoje numatyta valstybės 
narės ar Bendrijos intelektualinių teisių, 
duomenų arba rinkos apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Naujoji paskatų sistema neturėtų būti dubliuoti anksčiau suteiktų lengvatų. PAL negali būti 
pratęsiamas, jei produktas turi antrą naudojimui pediatrijoje.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 213
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
produktams, kurių aktyvioji medžiaga jau 
saugoma pagal patentą medžiagos ar jos 
formos naudojimui pediatrinėms 
indikacijoms arba buvo suteikta kitokia 
išimtis naudoti juos ES pediatrijos vaistų 
rinkoje.
Panašiai, vaistams arba aktyvios medžiagos 
formulėms, kuriems yra pratęsiamas 
papildomas apsaugos liudijimo galiojimo 
laikas, negali būti suteikta kitokia išskirtinė 
naudojimui pediatrijoje numatyta valstybės 
narės ar Bendrijos intelektualinių teisių, 
duomenų arba rinkos apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Dubliavimas
Naująja paskatų sistema neturėtų būti piktnaudžiaujama, dubliuojant anksčiau suteiktas 
lengvatas. Todėl teisės normos turėtų aiškiai nustatyti, kad nauja papildoma apsauga 
kompensuojanti pediatrinius tyrimus, nebus suteikta kitokia konkurencine rinkos apsaugos 
forma. Analogiškai PAL nėra pratęsiama, jei produktas jau turi antraeilį patentą naudojimui 
pediatrijoje arba pediatrinei formulei, kadangi apsauga jau buvo vieną kartą užtikrinta. 
Valstybių narių patentų įstaigos, kurios suteikia PAL, prieš pratęsdamos liudijimo galiojimą, 
turėtų reikalauti iš patento turėtojo deklaruoti turimą patentą, ryšium su vaisto ir jo formų 
naudojimu pediatrijoje.
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Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 214
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
produktams, kurių aktyvioji medžiaga jau 
saugoma pagal patentą medžiagos ar jos 
formos naudojimui pediatrinėms 
indikacijoms arba buvo suteikta kitokia 
išimtis naudoti juos ES pediatrijos vaistų 
rinkoje.  
Panašiai, vaistams arba aktyvios medžiagos 
formulėms, kuriems yra pratęsiamas 
papildomas apsaugos liudijimo galiojimo 
laikas, negali būti suteikta kitokia išskirtinė 
naudojimui pediatrijoje numatyta valstybės 
narės ar Bendrijos intelektualinių teisių, 
duomenų arba rinkos apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 215
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
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Reglamentu (EB) Nr. 141/2000. Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
produktams, kurių aktyvioji medžiaga jau 
saugoma pagal patentą medžiagos ar jos 
formos naudojimui pediatrinėms 
indikacijoms arba buvo suteikta kitokia 
išimtis naudoti juos ES pediatrijos vaistų 
rinkoje.
Panašiai, vaistams arba aktyvios medžiagos 
formulėms, kuriems yra pratęsiamas 
papildomas apsaugos liudijimo galiojimo 
laikas, negali būti suteikta kitokia išskirtinė 
naudojimui pediatrijoje numatyta valstybės 
narės ar Bendrijos intelektualinių teisių, 
duomenų arba rinkos apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Dubliavimas
Naująja paskatų sistema neturėtų būti piktnaudžiaujama, dubliuojant anksčiau suteiktas 
lengvatas. Todėl teisės normos turėtų aiškiai nustatyti, kad nauja papildoma apsauga 
kompensuojanti pediatrinius tyrimus, nebus suteikta kitokia konkurencine rinkos apsaugos 
forma. Analogiškai PAL nėra pratęsiama, jei produktas jau turi antraeilį patentą naudojimui 
pediatrijoje arba pediatrinei formulei, kadangi apsauga jau buvo vieną kartą užtikrinta. 
Valstybių narių patentų įstaigos, kurios suteikia PAL, prieš pratęsdamos liudijimo galiojimą, 
turėtų reikalauti iš patento turėtojo deklaruoti turimą patentą, ryšium su vaisto ir jo formų 
naudojimu pediatrijoje.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 216
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
produktams, kurių aktyvioji medžiaga jau 
saugoma pagal patentą medžiagos ar jos 
formos naudojimui pediatrinėms 
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indikacijoms arba buvo suteikta kitokia 
išimtis naudoti juos ES pediatrijos vaistų 
rinkoje.
Panašiai, vaistams arba aktyvios medžiagos 
formulėms, kuriems yra pratęsiamas 
papildomas apsaugos liudijimo galiojimo 
laikas, negali būti suteikta kitokia išskirtinė 
naudojimui pediatrijoje numatyta valstybės 
narės ar Bendrijos intelektualinių teisių, 
duomenų arba rinkos apsauga.

Or. en

Pagrindimas

Naująja paskatų sistema neturėtų būti piktnaudžiaujama, dubliuojant anksčiau suteiktas 
lengvatas. Todėl teisės normos turėtų aiškiai nustatyti, kad nauja papildoma apsauga 
kompensuojanti pediatrinius tyrimus, nebus suteikta kitokia konkurencine rinkos apsaugos 
forma. Analogiškai PAL nėra pratęsiama, jei produktas jau turi antraeilį patentą naudojimui 
pediatrijoje arba pediatrinei formulei, kadangi apsauga jau buvo vieną kartą užtikrinta. 
Valstybių narių patentų įstaigos, kurios suteikia PAL, prieš pratęsdamos liudijimo galiojimą, 
turėtų reikalauti iš patento turėtojo deklaruoti turimą patentą, ryšium su vaisto ir jo formų 
naudojimu pediatrijoje.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 217
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą. Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
produktams, kurių aktyvioji medžiaga jau 
saugoma pagal patentą medžiagos ar jos 
formos naudojimui pediatrinėms 
indikacijoms arba buvo suteikta kitokia 
išimtis naudoti juos ES pediatrijos vaistų 
rinkoje. 

Panašiai, vaistams arba aktyvios medžiagos 
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formulėms, kuriems yra pratęsiamas 
papildomas apsaugos liudijimo galiojimo 
laikas, negali būti suteikta kitokia išskirtinė 
naudojimui pediatrijoje numatyta valstybės 
narės ar Bendrijos intelektualinių teisių, 
duomenų arba rinkos apsauga. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 218
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
vaistams, kurių aktyvioji medžiaga yra 
suteikta apsauga prekiauti išimitniėmis 
teisėmis arba vaistams, kurių aktyviai 
medžiagai jau yra numatyta apsauga pagal 
patentą arba išimtinė teisė teikti į rinką 
pediatriniam naudojimui ES.

Or. pt

Pagrindimas

Šia lengvatų sistema neturi būti piktnaudžiaujama. To pasėkoje teisės normos turėtų aiškiai 
nustatyti, kad nauja papildoma apsauga kompensuojanti pediatrinius tyrimus nebus suteikta kitokia 
konkurencine rinkos apsaugos forma. 
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Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 219
36 straipsnio 4 dalis

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos vaistams, kurie 
saugomi papildomo apsaugos liudijimo, 
numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 
1768/92, ar patento, kuris suteikia teisę gauti 
papildomą apsaugos liudijimą.Minėtos šio 
straipsnio dalys netaikomos vaistams, kurie 
yra priskirti retiesiems vaistams remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 141/2000 arba 
produktams, kurių aktyvioji medžiaga jau 
apsaugota pagal patentą medžiagos arba 
jos formos naudojimui pediatrijoje arba 
kuriai buvo suteikta kitokia išimtis naudoti 
ją ES pediatrijos vaistų rinkoje.

Panašiai, vaistams arba aktyvios medžiagos 
formulėms, kuriems yra pratęsiamas 
papildomas apsaugos liudijimo galiojimo 
laikas, negali būti suteikta kitokia išskirtinė 
naudojimui pediatrijoje numatyta valstybės 
narės ar Bendrijos intelektualinių teisių, 
duomenų arba rinkos apsauga.

Or. pl

Pagrindimas

Naująja paskatų sistema neturėtų būti piktnaudžiaujama, dubliuojant anksčiau suteiktas 
lengvatas. Todėl teisės normos turėtų aiškiai nustatyti, kad nauja papildoma apsauga 
kompensuojanti pediatrinius tyrimus, nebus suteikta kitokia konkurencine rinkos apsaugos 
forma. Analogiškai PAL nėra pratęsiama, jei produktas jau turi antraeilį patentą naudojimui 
pediatrijoje arba pediatrinei formulei, kadangi apsauga jau buvo vieną kartą užtikrinta. 
Valstybių narių patentų įstaigos, kurios suteikia PAL, prieš pratęsdamos liudijimo galiojimą, 
turėtų reikalauti iš patento turėtojo deklaruoti turimą patentą, ryšium su vaisto ir jo formų 
naudojimu pediatrijoje.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 220
36 straipsnio 4 a punktas (naujas)
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4 a. 1 dalyje nurodytas produkto galiojimo 
laikas gali būti pratęsiamaas tik vienam 
produktui.

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga pabrėžti, kad lengvatos ir paskatos viena kitos nedubliuoja.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 221
37 straipsnis

37 straipsnis išbraukta
Jei pateikiama paraiška dėl leidimo 
prekiauti vaistu, kuris pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 141/2000 yra priskirtas retiesiems 
vaistams, ir prie paraiškos pridedami visų 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytų atlikti tyrimų rezultatai, o 29 
straipsnio 3 dalyje minimas patvirtinimas 
įrašomas į suteikiamą leidimą prekiauti, 
Reglamento (EB) Nr. 141/2000 8 straipsnio 
1 dalyje minimas 10 metų laikotarpis 
pratęsiamas iki 12 metų.
Pirmoji pastraipa taip pat taikoma, jei 
įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą leidimas pediatrinei indikacijai 
nesuteikiamas, tačiau atliktų tyrimų 
rezultatai atsispindi vaisto charakteristikų
santraukoje ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 222
37 straipsnio 1 pastraipa
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Jei pateikiama paraiška dėl leidimo prekiauti 
vaistu, kuris pagal Reglamentą (EB) Nr. 
141/2000 yra priskirtas retiesiems vaistams, 
ir prie paraiškos pridedami visų 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytų atlikti tyrimų rezultatai, o 29 
straipsnio 3 dalyje minimas patvirtinimas 
įrašomas į suteikiamą leidimą prekiauti, 
Reglamento (EB) Nr. 141/2000 8 straipsnio 
1 dalyje minimas 10 metų laikotarpis 
pratęsiamas iki 12 metų.

Jei pateikiama paraiška dėl leidimo prekiauti 
vaistu, kuris pagal Reglamentą (EB) Nr. 
141/2000 yra priskirtas retiesiems vaistams, 
ir prie paraiškos pridedami visų 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytų atlikti tyrimų rezultatai, o 29 
straipsnio 3 dalyje minimas patvirtinimas 
įrašomas į suteikiamą leidimą prekiauti, 
Reglamento (EB) Nr. 141/2000 8 straipsnio 
1 dalyje minimas 10 metų laikotarpis 
pratęsiamas iki dešimties metų ir šešių 
mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Leidimas prekiauti vaistais 10 metų, suteikiamas Europoje retiesiems vaistams yra pats 
ilgiausias pasaulyje. Lengvatos, suteikiamos pediatrinėms indikacijoms dažnai yra 
nereikalingos, nes daug retųjų vaistų gydo medžiagų apykaitos ligas, kurios prasideda 
vaikystėje. Be to, retieji vaistai yra labia brangūs ir dažnai labai pelningi. Todėl rinkos 
išimtinumas turėtų būti sutrumpintas iki 6 mėnesių ir būti taikomas tik tais atvejais, jei 
pediatriniai tyrimai buvo sėkmingi ir jų sudėtyje buvo atliekami klinikiniai bandymai.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 223
37 straipsnio 2 pastraipa

Pirmoji pastraipa taip pat taikoma, jei 
įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą leidimas pediatrinei indikacijai 
nesuteikiamas, tačiau atliktų tyrimų 
rezultatai atsispindi vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje.

Pirmoji pastraipa taikoma tik jei:

a) įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą leidimas pediatrinei indikacijai 
suteikiamas ir

b) bandymai atlikti pagal patvirtintą 
pediatrinių tyirmų planą apėmė ir 
klinikinius tyrimus ir 
c) atliktų tyrimų rezultatai atsispindi vaisto 
charakteristikų santraukoje ir atitinkamai 
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vaisto pakuotės informaciniame lapelyje.

Or. en

Pagrindimas

Leidimas prekiauti vaistais 10 metų, suteikiamas Europoje retiesiems vaistams yra pats 
ilgiausias pasaulyje. Lengvatos, suteikiamos pediatrinėms indikacijoms dažnai yra 
nereikalingos, nes daug retųjų vaistų gydo medžiagų apykaitos ligas, kurios prasideda 
vaikystėje. Be to, retieji vaistai yra labia brangūs ir dažnai labai pelningi. Todėl rinkos 
išimtinumas turėtų būti sutrumpintas iki 6 mėnesių ir būti taikomas tik tais atvejais, jei 
pediatriniai tyrimai buvo sėkmingi ir jų sudėtyje buvo atliekami klinikiniai bandymai.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 224
38 straipsnio 1 dalis

1. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu suteikiamas pagal 
Reglamento Nr. 726/2004 5-15 straipsnius, 
taikomas minėto reglamento 14 straipsnio 11 
dalyje nurodytas duomenų apsaugos 
laikotarpis ir prekybos laikotarpis.

1. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu suteikiamas pagal 
Reglamento Nr. 726/2004 5-15 straipsnius, 
taikomas minėto reglamento 14 straipsnio 11 
dalyje nurodytas duomenų apsaugos 
laikotarpis ir prekybos laikotarpis, su sąlyga, 
kad susirgimas pasitaiko rečiau, negu 
10/1000.

Jei šis kriterijus negalioja ir pagal 
pediatrinių tyrimų planą atliktiems 
bandymams nebuvo suteikta pediatrinė 
indikacija, atliktų tyrimų išlaidoms gali būti 
pritaikytos mokesčių lengvatos.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 225
38 straipsnio 1 dalys

1.Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu suteikiamas pagal 
Reglamento Nr. 726/2004 5-15 straipsnius, 
taikomas minėto reglamento 14 straipsnio 11 
dalyje nurodytas duomenų apsaugos 

1. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu suteikiamas pagal 
Reglamento Nr. 726/2004 5-15 straipsnius, 
taikomas minėto reglamento 14 straipsnio 11 
dalyje nurodytas duomenų apsaugos 
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laikotarpis ir prekybos laikotarpis. laikotarpis ir prekybos laikotarpis, su sąlyga, 
kad susirgimo dažnumas yra mažesnis, 
negu 10/1000.

Or. en

Pagrindimas

Papildomi duomenys ir rinkos apsaugos laikotarpiai taikomi tik tiems vaistams, kurie tinka 
vaistams ne itin dažnai pasitaikančioms ligoms gydyti.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 226
38 straipsnio 1 dalis

1. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu suteikiamas pagal 
Reglamento Nr. 726/2004 5-15 straipsnius, 
taikomas minėto reglamento 14 straipsnio 11 
dalyje nurodytas duomenų apsaugos 
laikotarpis ir prekybos laikotarpis.

1. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu suteikiamas pagal 
Reglamento Nr. 726/2004 5-15 straipsnius, 
taikomas minėto reglamento 14 straipsnio 11 
dalyje nurodytas duomenų apsaugos 
laikotarpis ir prekybos laikotarpis, su sąlyga, 
kad susirgimo dažnumas yra mažesnis, 
negu 10/1000.

Or. fr

Pagrindimas

Praktiškai turėtų būti atskiriami atvejai, kai medicininio produkto pardavimai gali būti 
pakankamai pelningi, nes pediatrijoje naudojamus vaistus vartojantys gyventojai sudaro 
didelę visuomenės dalį, ir atvejai, kai atitinkamas vaikų skaičius gali būti mažas ir 
reikalingos papildomos paskatos. Reglamento dėl retųjų vaistų atveju yra tinkama apibrėžti 
apatinę susirgimų paplitimo ribą, kurią pasiekus, pradedamos taikyti specialios paskatos. 
Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės ne visuomet turi pakankamai duomenų nustatyti tokį 
pasitaikantį susirgimų dažnumą, gali būti naudojami duomenys, kuriuos patiekia atskiros 
valstybės narės susirgimų dažnumui visoje Sąjungoje apskaičiuoti.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 227
38 straipsnio 1 dalis
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1. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu suteikiamas pagal 
Reglamento Nr. 726/2004 5-15 straipsnius, 
taikomas minėto reglamento 14 straipsnio 
11 dalyje nurodytas duomenų apsaugos 
laikotarpis ir prekybos laikotarpis.

1. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu suteikiamas pagal 
Reglamento Nr. 726/2004 5-15 straipsnius, 
taikomas nurodytas penkių + dviejų metų
duomenų apsaugos ir prekybos laikotarpis.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimų ir užtikrinti tinkamą vaistų pasiūlą, yra saugu ir 
racionalu riboti apsaugos laikotarpį, kuris yra numatytas Reglamento Nr. 726/2004 14 
straipsnio 11 dalyje (aštuoni metai plius du)  penkiais plius dviem metais. Šitoks apribojimas 
vaistų, kurie nebėra apsaugoti pagal patentą arba liudijimą, lengvatoms yra proporcingesnis, 
atlyginant už pastangas; juo taip pat tinkamai atsižvelgiama į tą faktą, kad daugelis 
pediatrinių vaistų tyrimų yra labiau orientuoti ne į pagrindius mokslinius tyrimus, bet į 
aktyvios medžiagos dozavimo, natūralių medžiagų naudojimo klausimus ir pašalinio poveikio 
tyrimus.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 228
38 straipsnio 2 dalis

2. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu išduodamas remiantis 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatomis, 
taikomi minėtos direktyvos 10 straipsnio 1 
dalyje nurodyti duomenų ir rinkos apsaugos 
laikotarpiai.

2. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu išduodamas remiantis 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatomis, 
taikomi minėtos direktyvos 10 straipsnio 1 
dalyje nurodyti duomenų ir rinkos apsaugos 
laikotarpiai, su sąlyga, kad susirgimo 
dažnumas yra mažesnis negu 10/1000.

Jei šis kriterijus negalioja ir pagal 
pediatrinių tyrimų planą atliktiems 
bandymams nebuvo suteikta pediatrinė 
indikacija, atliktų tyrimų išlaidoms gali būti 
pritaikytos mokesčių lengvatos.
Susirgimų dažnumo vertinimo duomenys, 
jų rinkimo būdai ir šaltiniai yra 
apibrėžiami gairėse.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 229
38 straipsnio 2 dalis

2. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu išduodamas remiantis 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatomis, 
taikomi minėtos direktyvos 10 straipsnio 1 
dalyje nurodyti duomenų ir rinkos apsaugos 
laikotarpiai.

2. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu išduodamas remiantis 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatomis, 
taikomi minėtos direktyvos 10 straipsnio 1 
dalyje nurodyti duomenų ir rinkos apsaugos 
laikotarpiai, su sąlyga, kad susirgimo 
dažnumas yra mažesnis, negu 10/1000.
Agentūra teikia gaires apibrėžiant 
susirgimų dažnumo vertinimo duomenis ir 
jų šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Papildomi duomenys ir rinkos apsaugos laikotarpiai taikomi tik tiems vaistams, kurie tinka 
vaistams ne itin dažnai pasitaikančioms ligoms gydyti.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 230
38 straipsnio 2 dalis

2. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu išduodamas remiantis 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatomis, 
taikomi minėtos direktyvos 10 straipsnio 1 
dalyje nurodyti duomenų ir rinkos apsaugos 
laikotarpiai.

2. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu išduodamas remiantis 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatomis, 
taikomi minėtos direktyvos 10 straipsnio 1 
dalyje nurodyti duomenų ir rinkos apsaugos 
laikotarpiai, su sąlyga, kad susirgimo 
dažnumas yra mažesnis, negu 10/1000.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 38 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 231
38 straipsnio 2 dalis

2. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu išduodamas remiantis 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatomis, 
taikomi minėtos direktyvos 10 straipsnio 1 
dalyje nurodyti duomenų ir rinkos apsaugos 
laikotarpiai.

2. Jei leidimas prekiauti pediatrijoje 
naudojamu vaistu išduodamas remiantis 
Direktyvos 2001/83/EB nuostatomis, 
taikomi minėtos direktyvos 10 straipsnio 1 
dalyje nurodyti duomenų ir rinkos apsaugos 
laikotarpiai: penki ir du metai.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 38 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 232
38 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Atsižvelgiant į pasitaikantį dažnumą, 
apibrėžiama, kokie duomenys turi būti 
renkami, ir kokie šaltiniai tam naudojami.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 38 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 233
39 straipsnio 3 dalis

3. Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija paskelbia visų 
Bendrijos ir valstybių narių suteiktų paskatų, 
skirtų remti pediatrijoje naudojamų vaistų 
mokslinius tyrimus, kūrimą ir prieinamumą, 

3. Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija paskelbia visų 
Bendrijos ir valstybių narių suteiktų paskatų, 
skirtų remti pediatrijoje naudojamų vaistų 
mokslinius tyrimus, kūrimą ir prieinamumą, 
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išsamų sąrašą. Sąrašas nuolat atnaujinamas. išsamų sąrašą. Sąrašas nuolat atnaujinamas.

Tačiau, siekiant sukurti veiksmingą 
lengvatų sistemą, yra svarbu, kad Komisija 
galėtų kompetentingai įvertinti įvairių 
paskatų poveikį, praėjus 18 mėnesių, ir, jei 
reikia, jas panaikinti.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti lengvatų sistemos tikslą, Komisija turėtų išsaugoti kompetenciją stebėti ir 
vertinti naudos gavėjų veiksmus. Siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimų, Komisijai turi būti 
suteikti įgaliojimai panaikinti lengvatas farmacijos įmonėms, perskirstant lėšas, kurios nėra 
skirtos pediatrinių vaistų moksliniams tyrimams finansuoti. Neturint veiksmingos stebėjimo ir 
vertinimo sistemos, yra rizika, kad farmacijos įmonės turės pernelyg didelę veiksmų laisvę.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 234
39 a straipsnis (naujas)

39 a straipsnis 
1. Per šešis mėnesius nuo šio Reglamento 
įsigaliojimo, sukuriama Europos studijų 
programa, skirta patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo nesaugomų vaistų 
naudojimo pediatrijoje moksliniams 
tyrimams.
2. Ši Bendrijos programa vadinama MICE 
(Vaistų tyrinėjimai Europos vaikams).
3. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis, 
Europos Parlamentas ir Taryba priima 
sprendimą dėl pasiūlymo, vadovaudamiesi 
numatyta bendro sprendimo procedūra.
4. Programą administruoja Agentūra, kuri 
naudodamasi Komisijos įgaliojimais, teikia 
pasiūlymus atlikti konkrečius tyrimus. 
Pasiūlymai, jei galima, yra pagrįsti 
finansavimu, kurio užtenka padengti visas 
arba didelę dalį šių tyrimų išlaidų.

Or. de
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Pagrindimas

Pasiūlymo dėl reglamento tikslo – padidinti vaistų vaikų gydymui saugumą – negalima 
pasiekti tik šiuo pasiūlymu. Būtina patvirtinti attinkamą bendrijos studijų programą: MICE. 
Pakeista formuluotė patvirtina ir patikslina tokią pranešėjo nuomonę.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 235
39 a straipsnis (naujas)

39 a straipsnis 
Bendrijos studijų programa Vaistų 
tyrinėjimai Europos vaikams (MICE), turi 
būti sukurta kiek galint greičiau skatinti 
patento ar papildomo apsaugos liudijimo 
nesaugomų vaistų ir aktyvių medžiagų 
naudojimo pediatrijoje mokslinius tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Kaip numatoma Komisijos pasiūlymo konstatuojamosiose dalyse, Bendrijos Programa 
finansuojant patentuojamų vaistų sektoriaus tyrimus yra ypač reikšminga stiprinant pasaulinį 
Europos farmacijos sektoriaus konkurencingumą. Neturint tinkamos teisinės bazės pediatrijos 
studijų programai MICE, greičiausias ir geriausias būdas įgyvendinant šią idėją yra įtraukti 
ją į 7 mokslinių tyrimų ir technologijų pagrindų programą. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 236
39 a straipsnis (naujas)

39 a straipsnis
Komisija rems naują studijų programą -
Vaistų tyrinėjimus Europos vaikams 
(MICE) – ir skatins patento ar papildomo 
apsaugos liudijimo nesaugomų vaistų 
naudojimo pediatrijoje mokslinius tyrimus.

Or. en
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Pagrindimas

Tai padės užtikrinti vaikų sveikatos saugumą, kai jų gydymui yra vartojami vaistai, kurie nėra 
apsaugoti patentais arba papildomos apsaugos liudijimais.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 237
40 straipsnio 1 dalis

1. Į Europos duomenų bazę, sukurtą 
Direktyvos 2001/20/EB 11 straipsniu, 
įtraukiama išsami informacija apie 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytus tyrimus, įskaitant tyrimus, 
atliktus trečiosiose šalyse.

1. Į Europos duomenų bazę, sukurtą 
Direktyvos 2001/20/EB 11 straipsniu, 
įtraukiama išsami informacija apie 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytus tyrimus, įskaitant tyrimus, 
atliktus trečiosiose šalyse. Nukrypstant nuo 
šios nuostatos, Agentūra pasirūpina, kad 
dalis šios informacijos būtų prieinama 
visuomenei.
Agentūra skelbia išsamią informaciją apie 
visų pagal patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą kada nors vykdytų tyrimų rezultatus, 
mokslinių tyrimų, kuriuos finansavo 
Bendrija ir valstybės narės ir pediatrijoje 
naudojamų vaistų tyrimų rezultatus, 
įskaitant Vaistų tyrinėjimų Europos 
vaikams programą, ir, jei reikia, 
atitinkamas išvadas apie atitinkamai 
terapinei grupei priklausančių vaistų 
poveikį skirtingoms gyventojų grupėms.

Or. en

Pagrindimas

Pastaruoju metu pasitaikė atvejų, kai farmacijos įmonės nuslėpė klinikinių tyrimų duomenis, 
nes jų rezultatai rodė ne veiksmingą poveikį bandymuose dalyvaujantiems pacientams, bet 
padidintą neigiamo poveikio riziką. Šie klinikiniai tyrimai buvo atliekami su pediatrijoje 
naudojamus vaistus vartojančia gyventojų grupe. Sveikatos apsaugos darbuotojai turi būti 
susipažinę su bandymų, ypač pediatrinių bandymų, rezultatais, nes trūksta informacijos apie 
vaistų poveikį vaikų sveikatai. 

Vis labiau suvokiamas didėjantis vuomenės poreikis naudotis klinikinių tyrimų duomenų 
bazėse esančia informacija. Bent viena valstybė narė (Ispanija) turi įstatymą, kuris reikalauja 
skelbti šioje valstybėje narėje vykdomų klinikinių tyrimų duomenis. JK paskelbė 
įsipareigojanti sukurti įstatymus, kurie turėtų tokį patį poveikį. JAV 2005 m. buvo pristatytas 
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įstatymo projektas dėl klinikinių bandymų duomenų, kuriuo reglamentuojamas viešas 
duomenų bazėse esančių duomenų apie JAV atliekamus klinikinius tyrimus, naudojimas.

Be abejonės, pagal Direktyvą Nr. 2001/20/EB numatyta klinikinių tyrimų duomenų bazė turi 
būti preinama visuomenei. Šiuo reglamentu to neįmanoma pasiekti. Tačiau Reglamentas 
aptaria pediatrinių klinikinių tyrimų duomenų naudojimą.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 238
40 straipsnio 2 dalis

2. Komisija Agentūros siūlymu ir 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis bei 
suinteresuotomis šalimis parengia gaires dėl 
1 dalyje minimos informacijos, kurią reikia 
įtraukti į Direktyvos 2001/20/EB 11 
straipsniu sukurtą Europos duomenų bazę, 
pobūdžio.

2. Komisija Agentūros siūlymu ir 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis bei 
suinteresuotomis šalimis parengia gaires dėl 
1 dalyje minimos informacijos, kurią reikia 
įtraukti į Direktyvos 2001/20/EB 11 
straipsniu sukurtą Europos duomenų bazę, 
pobūdžio, dėl informacijos, kuri turėtų būti 
prieinama visuomenei pagal šio straipsnio 
1 ir 2 dalį, turinio ir su tuo susijusių
Agentūros uždavinių ir įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 40 straipsnio 1 dalies pakeitimą. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 239
40 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Komisija numato gaires tiems 
atvejams, kai pagal 1 ir 2 dalies 
reikalavimus surinkta informacija yra 
teikiama Pediatrijos komitetui arba išorės 
ekspertams (mokslinėms asociacijoms ir 
pacientų organizacijoms).

Or. en
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Pagrindimas

Būtina suteikti reikalingą informaciją tiek mokslo pasauliui, tiek pacientų organizacijoms. Tai 
turėtų būti numatyta Komisijos gairėse, tinkamai atsižvelgiant į nuosavybės teises, kaip tai 
numatyta Direktyvoje 2001/20/E.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 240
41 straipsnis

41 straipsnis išbraukta
Valstybės narės renka duomenis apie 
pediatrinės gyventojų grupės gydymui 
naudojamus vaistus ir per du metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo perduoda juos 
Agentūrai.
Pediatrijos komitetas teikia patarimus dėl 
duomenų, kuriuos reikia rinkti, turinio ir 
formos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 241
41 straipsnis

41 straipsnis išbraukta
Valstybės narės renka duomenis apie 
pediatrinės gyventojų grupės gydymui 
naudojamus vaistus ir per du metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo perduoda juos 
Agentūrai.
Pediatrijos komitetas teikia patarimus dėl 
duomenų, kuriuos reikia rinkti, turinio ir 
formos.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 242
41 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės renka duomenis apie 
pediatrinės gyventojų grupės gydymui 
naudojamus vaistus ir per du metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo perduoda juos 
Agentūrai.

Valstybės narės renka duomenis apie 
pediatrinės gyventojų grupės gydymui 
naudojamus būtiniausius vaistus ir per 1 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
perduoda juos Agentūrai.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis Reglamento tikslas, kaip nurodyta 1 straipsnyje, yra skatinti kurti vaistus, kurie 
yra skirti „konkretiems pediatrijoje naudojamus vaistus vartojančių gyventojų terapiniams 
poreikiams“. 

Jei šiuo Reglamentu siekiama minėto tikslo, būtina pirmiausia sudaryti poreikių sąrašą ir 
nustatyti reikalingus prioritetus.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 243
41 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės renka duomenis apie 
pediatrinės gyventojų grupės gydymui 
naudojamus vaistus ir per du metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo perduoda juos 
Agentūrai.

Valstybės narės renka duomenis apie 
pediatrinės gyventojų grupės gydymui 
naudojamus vaistus ir per 1 metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo perduoda juos 
Agentūrai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 244
42 straipsnio 1 ir 2 dalys

42 straipsnis išbraukta
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1. Agentūra įvertina 41 straipsnyje 
minimus duomenis, pirmiausia siekdama 
nustatyti prioritetines mokslinių tyrimų 
sritis.
2.Pasikonsultavęs su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis 
Pediatrijos komitetas, remdamasis 1 dalyje 
nurodytu įvertinimu ir kita turima 
informacija, sudaro terapinių poreikių 
sąrašą.
Agentūra šį sąrašą paskelbia per tris metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo ir nuolatos 
jį atnaujina.

Or. en

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 245
42 straipsnio 1 ir 2 dalys

1. Agentūra įvertina 41 straipsnyje 
minimus duomenis, pirmiausia siekdama 
nustatyti prioritetines mokslinių tyrimų 
sritis.

išbraukta 

2. Pasikonsultavęs su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis 
Pediatrijos komitetas, remdamasis 1 dalyje 
nurodytu įvertinimu ir kita turima 
informacija, sudaro terapinių poreikių 
sąrašą.
Agentūra šį sąrašą paskelbia per tris metus 
nuo šio reglamento įsigaliojimo ir nuolatos 
jį atnaujina.

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 246
42 straipsnio 1 dalis

1. Agentūra įvertina 41 straipsnyje minimus 
duomenis, pirmiausia siekdama nustatyti 
prioritetines mokslinių tyrimų sritis.

1. Agentūra įvertina 41 straipsnyje minimus 
duomenis, pirmiausia siekdama nustatyti 
prioritetines mokslinių tyrimų sritis per du 
metus nuo šio Reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatytas aiškus terminas, per kurį Agentūra galėtų tinkamai įvertinti valstybių 
narių pateiktus duomenis.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 247
42 straipsnio 1 dalis

1. Agentūra įvertina 41 straipsnyje minimus 
duomenis, pirmiausia siekdama nustatyti 
prioritetines mokslinių tyrimų sritis.

1. Agentūra įvertina 41 straipsnyje minimus 
duomenis, tarp jų bandymų, kurie buvo 
atlikti trečiosiose šalyse, duomenis, 
pirmiausia siekdama nustatyti prioritetines 
mokslinių tyrimų sritis.

Or. el

Pagrindimas

Svarbu, kad Agentūros renkami pediatrinių tyrimų planuose numatytų tyrimų duomenys 
apimtų informaciją apie trečiosiose šalyse vykdomų tyrimų duomenis ir informaciją.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 248
42 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Pasikonsultavęs su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis 
Pediatrijos komitetas, remdamasis 1 dalyje 
nurodytu įvertinimu ir kita turima 
informacija, sudaro terapinių poreikių 

2. Pasikonsultavęs su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis 
Pediatrijos komitetas, remdamasis 1 dalyje 
nurodytu įvertinimu ir kita turima 
informacija, sudaro terapinių poreikių, tarp 
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sąrašą. jų tyrimų prioritetų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Sąrašas neturi būti paprastas pediatrinės gyventojų grupės vartojamų vaistų sąrašas, jame 
turėtų būti identifikuoti ir prioritetai. Sąrašas turi būti paskelbtas per dvejų metų laikotarpį.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 249
42 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Pasikonsultavęs su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis 
Pediatrijos komitetas, remdamasis 1 dalyje 
nurodytu įvertinimu ir kita turima 
informacija, sudaro terapinių poreikių 
sąrašą.

2. Pasikonsultavęs su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis 
Pediatrijos komitetas, remdamasis 1 dalyje 
nurodytu įvertinimu ir kita turima 
informacija, sudaro prioritetinį terapinių 
poreikių sąrašą.

Or. el

Pagrindimas

Nepakanka sudaryti terapinių poreikių sąrašą, turi būti sudarytas terapinių poreikių 
prioritetų sąrašas.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 250
42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Agentūra šį sąrašą paskelbia per tris metus
nuo šio reglamento įsigaliojimo ir nuolatos jį 
atnaujina.

Agentūra šį sąrašą paskelbia per vienerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo ir 
nuolatos jį atnaujina.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas vaikų terapinių poreikių sąrašą Komisija, ES ir valstybių narių ekspertai turi 
parengti iš karto, o ne per 3 metus nuo šio Reglamento įsigaliojimo. Tuomet galima geriau 
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pritaikyti pediatrijos komiteto kompetenciją, nustatant pagal šį sąrašą mokslinių tyrimų 
prioritetus.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 251
42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Agentūra šį sąrašą paskelbia per tris metus
nuo šio reglamento įsigaliojimo ir nuolatos jį 
atnaujina.

Agentūra šį sąrašą paskelbia per du metus
nuo šio reglamento įsigaliojimo ir nuolatos jį 
atnaujina.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 252
42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Agentūra šį sąrašą paskelbia per tris metus
nuo šio reglamento įsigaliojimo ir nuolatos jį 
atnaujina.

Agentūra šį sąrašą paskelbia per du metus
nuo šio reglamento įsigaliojimo ir nuolatos jį 
atnaujina.

Or. en

Pagrindimas

Toks sąrašas nėra tik paprastas vaistų, skirtų pediatrinei gyventojų grupei, sąrašas. Jame 
turėtų būti nurodyti ir tokių vaistų prioritetai. Sąrašas turi būti paskelbtas per dvejų metų 
laikotarpį.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 253
43 straipsnis

43 straipsnis išbraukta

1.Agentūra; naudodamasi Pediatrinio 
komiteto teikiama moksline parama; 
plėtoja Europos tinklą, kurį sudaro 
veikiantys nacionaliniai ir europiniai 
tinklai, tyrėjai ir tyrimų centrai, turintys 
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specialią kompetenciją ir patirtį atlikti 
tyrimus su pediatrine gyventojų grupe.
2.Europos tinklo tikslai, inter alia, yra 
koordinuoti tyrimus, susijusius su 
pediatrijoje naudojamais vaistais, pasiekti 
reikalingą mokslinę ir administracinę 
kompetenciją Europos lygmeniu ir išvengti 
tyrimų bei bandymų su vaikais 
pasikartojimo.
3.Per vienerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Agentūros valdančioji taryba
vykdančiojo direktoriaus siūlymu, ir 
pasikonsultavusi su Komisija, valstybėmis 
narėmis ir suinteresuotomis šalimis priima 
ir įgyvendina Europos tinklo sukūrimo ir 
veikimo strategiją. Šis tinklas turi būti 
atitinkamai suderintas su Europos 
mokslinių tyrimų erdvės pagrindų 
stiprinimo darbu Bendrijos mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir 
parodomosios veiklos pamatinių programų 
kontekste.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 254
43 straipsnio 2 dalis

2. Europos tinklo tikslai, inter alia, yra 
koordinuoti tyrimus, susijusius su 
pediatrijoje naudojamais vaistais, pasiekti 
reikalingą mokslinę ir administracinę 
kompetenciją Europos lygmeniu ir išvengti 
tyrimų bei bandymų su vaikais 
pasikartojimo.

2. Europos tinklo tikslai, inter alia, yra 
koordinuoti tyrimus, susijusius su 
pediatrijoje naudojamais vaistais, pasiekti 
reikalingą mokslinę ir administracinę 
kompetenciją Europos lygmeniu ir išvengti 
tyrimų bei bandymų su vaikais 
pasikartojimo. Kiekvienu atveju šis tinklas 
stengsis užtikrinti optimalų Europoje 
esančių išteklių naudojim .

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 255
43 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Europos tinklas turėtų užtikrinti 
optimalų turimų išteklių naudojimą, ypač 
vertinant pasiūlytų tyrimų tinkamumą ir jų 
veiksmingumą žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių požiūriu ir užtikrinant, kad tyrimų 
protokolai suteiktų atsakymus į svarbius 
klinikinius tyrimų klausimus.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer

Pakeitimas 256
43 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Europos tinklas turėtų užtikrinti 
optimalų turimų išteklių naudojimą, ypač 
vertinant psaiūlytų tyrimų tinkamumą ir jų 
veiksmingumą žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių požiūriu ir užtikrinant, kad tyrimų 
protokolai suteiktų atsakymus į svarbius 
klinikinius tyrimų klausimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 257
44 straipsnio 2 dalis

2. Pediatrijos komitetas, vertindamas 
paraiškas dėl pediatrinių tyrimų planų
patvirtinimo, išimčių suteikimo bei 
atidėjimų, ir kompetentingos institucijos, 
vertindamos pagal 8, 9 ar 31 straipsnius 
pateiktas paraiškas, atsižvelgia į visus 1 
dalyje nurodytus pediatrinius tyrimus.

2. Pediatrijos komitetas, vertindamas 
paraiškas dėl patvirtinimo, išimčių suteikimo 
bei atidėjimų, ir kompetentingos institucijos, 
vertindamos pagal 8, 9 ar 31 straipsnius 
pateiktas paraiškas, atsižvelgia į visus 1 
dalyje nurodytus pediatrinius tyrimus ir 
visus tyrimus, kurie buvo inicijuoti prieš 
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įsigaliojant šiam Reglamentui ir turėtų būti 
įtraukti į pediatrinių tyrimų planą.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas neturėtų stabdyti pediatrinių tyrimų trumpalaikėje perspektyvoje. Šis pakeitimas 
paaiškina, kad pediatriniai tyrimai, inicijuoti prieš šiam Reglamentui įsigaliojant, kurie 
nebuvo pateikti vertinimams trečiojoje šalyje, patvirtinus Reglamentą, bus laikomi patvirtinto 
pediatrinių tyrimų plano dalimi.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 258
47 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 726/2004 67 
straipsnyje numatytas Bendrijos įnašas 
padengia visų Pediatrijos komiteto, įskaitant 
ekspertų teikiamą mokslinę pagalbą, veiklos 
ir Agentūros veiklos aspektų sąnaudas, 
įskaitant pediatrinių tyrimų planų įvertinimą, 
mokslines konsultacijas, šiame reglamente 
numatytas nemokamas paslaugas, ir remia 
šio reglamento 40 bei 43 straipsniuose 
numatytą Agentūros veiklą.

Reglamento (EB) Nr. 726/2004 67 
straipsnyje numatytas Bendrijos įnašas 
padengia Pediatrijos komiteto, įskaitant 
ekspertų teikiamą mokslinę pagalbą, veiklos 
ir Agentūros veiklos aspektų sąnaudas, 
įskaitant pediatrinių tyrimų planų įvertinimą, 
mokslines konsultacijas, šiame reglamente 
numatytas nemokamas paslaugas, ir remia 
šio reglamento 40 bei 43 straipsniuose 
numatytą Agentūros veiklą.

Papildomai sukuriama speciali pediatrijos 
tyrimų programa, naudojant sveikatos 
politikai numatytas lėšas vykdyti patentais 
neapsaugotų vaistų tyrimus.

Or. de

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad finansinės lengvatos ir parama būtų numatyta pediatrijoje vartojamiems 
vaistams. Todėl vienos iniciatyvos pagal Septintą mokslinių tyrimų pagrindų programą 
nepakanka.
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Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 259
47 a straipsnis (naujas)

47 a straipsnis
Numatytas Bendrijos indėlis, remiant 
tyrimus MICE programos kontekste, 
kuriame reikšmingą vaidmenį vaidina 
akademinio pobūdžio tyrimai.

Or. en

Pagrindimas

Nežiūrint sukauptos patirties, vis sudėtingiau rasti tarptautiniams kolektyviniams tyrimams 
vykdyti reikalingus išteklius, kurie yra būtini įvertinti naujus terapijos būdus. Mes manome, 
kad turėtų būti racionaliau žiūrima į licencijomis arba patentais neapsaugotus vaistus. Mes 
manome, kad išsamus planas tobulinant pediatrinius tyrimus Europoje apima daugiau, negu 
tik koordinacinį Agentūros vaidmenį ir kad palikti šiuos aspektus visiškai neapibrėžtam 
ateities įstatymui yra nepriimtina. Esame susirūpinę tuo, kad dabartinis pasiūlymas labiausiai 
skatina naujų ir/arba patentais apsaugotų pediatrinių vaistų kūrimą, nepakankamai 
atsižvelgiant į vaistus, kurie yra neapsaugoti licencijomis, patentais arba papildomos 
apsaugos liudijimais.

Pakeitimą pateikė Anne Laperrouze

Pakeitimas 260
49 straipsnio 2 dalis

2. Per 6 metus nuo reglamento įsigaliojimo, 
Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą, 
kurioje išdėsto jį taikant sukauptą patirtį, 
įskaitant medicinos produktų, kuriems 
reglamento galiojimo metu buvo išduoti 
leidimai prekiauti, išsamų sąrašą.

2. Per 6 metus nuo reglamento įsigaliojimo, 
Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą, 
kurioje išdėsto taikant visas jo nuostatas 
sukauptą patirtį, įskaitant medicinos 
produktų, kuriems reglamento galiojimo 
metu buvo išduoti leidimai prekiauti, išsamų 
sąrašą.

Or. fr

Pagrindimas

Turi praeiti pakankamai laiko, kol bus galima atlikti tinkamą šio įstatymo vertinimą siekiant 
įvertinti jo poveikį ir pasiūlyti tinkamus pakeitimus.
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Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 261
49 straipsnio 2 dalis

2. Per 6 metus nuo reglamento įsigaliojimo, 
Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą, 
kurioje išdėsto jį taikant sukauptą patirtį, 
įskaitant medicinos produktų, kuriems 
reglamento galiojimo metu buvo išduoti 
leidimai prekiauti, išsamų sąrašą.

2. Per 6 metus nuo reglamento įsigaliojimo, 
Komisija paskelbia bendrąją ataskaitą, 
kurioje išdėsto jį taikant sukauptą patirtį, 
įskaitant medicinos produktų, kuriems 
reglamento galiojimo metu buvo išduoti 
leidimai prekiauti, išsamų sąrašą. Komisija 
ypač atidžiai išanalizuoja 36 ir 37 
straipsniuose numatytas paskatas ir 
lengvatas, atliekant mokslinių tyrimų 
išlaidų ir pelno vertinimą. Jei analizė 
nustato, kad mechanizmas neužtikrina 
pageidaujamų rezultatų, siūlomas šių 
straipsnių pakeitimas pagal 50 straipsnyje 
numatytą tvarką.

Or. fr

Pagrindimas

Yra svarbu numatyti peržiūros išlygą norint įvertinti pagal V antraštinę dalį numatytų paskatų 
ir lengvatų sistemos veiksmingumą ir teisingumą. Šešerių metų laikotarpis, pateiktas 
Komisijos pasiūlyme, yra tam pakankamas laiko tarpas.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 262
49 straipsnio 2 a punktas (naujas)

2 a. Praėjus 5 metams po šio po 
Reglamento įsigaliojimo, Komisija 
parengia pranešimą Europos Parlamentui 
ir Tarybai apie 38 ir 39 straipsnių taikymo 
patirtį, įskaitant paskatų ir lengvatų 
sistemos analizės išvadas, siekiant pasiūlyti 
pakeitimus, kurie galėtų būti reikalingi, 
atsižvelgiant į ekonominį šių straipsnių 
taikymo poveikį. Be to, pranešime turėtų 
būti įvertintas tiesioginis šio Reglamento 
poveikis, stiprinant visuomenės sveikatą.
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Or. en

Pagrindimas

Ataskaitoje po 5 metų siūloma apžvelgti į 36 –38 straipsnių poveikį. Tai yra būtina, kadangi 
esama susirūpinimo, ar tinkamai veikia Reglamento siūlomų finansinių lengvatų sistema, o 
taip pat dėl naštos valstybių narių sveikatos apsaugos biudžetams. Iš daugelio iki šiol atliktų 
įvairaus pobūdžio ekonominio poveikio vertinimų aišku, kad yra labai sudėtinga tiksliai 
numatyti galimą naudą ir išlaidas.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 263
52 straipsnio 1 punktas (naujas)

7 straipsnio 2 a punktas (naujas) (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

-1. 7 straipsnyje pridedama ši 2 a dalis:
„2 a. Bet koks produktas, apsaugotas pagal 
galiojantį pagrindinį patentą ar papildomos 
apsaugos liudijimą, kurie buvo suteikti 
pagal šį Reglamentą valstybės narės 
teritorijoje ir turintis Reglamento (EB) Nr. 
.../...(Pediatrijos Reglamento) 29 straipsnio 
3 dalyje minimą patvirtinimą dėl tyrimų, 
kurie atitinka patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą, turi teisę į pediatrinės apsaugos 
planą.“

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai 52 straipsniui yra techninio pobūdžio, siekiant sukurti operatyvias nuostatas 
dėl konkrečios teisės – pediatrinės apsaugos liudijimo, ir reglamentuojamos duomenų 
apsaugos išplėtimo, lurie buvo sukurti iš dalies pakeitus 36 straipsnį.

Vėlavimas teikti paraišką pediatrinės apsaugos liudijimui pagal 52 straipsnio 1 dalį yra 
pakeistas, siekiant galimybės teikti paraišką ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
pagrindinio patento arba papildomas apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos (vietoje labiau 
varžančio 24 mėnesių laikotarpio).

Atsižvelgiant į 36 straipsnio ir 52 straipsnio 2 dalies pakeitimus, ryšium su tuo, kad paskatos 
yra numatytos tuo atveju, jei laikomasi pediatrinių tyrimų plano, tik leidimą prekiauti turintis 
savininkas (t.y. asmuo, kuris atliko klinkinius tyrimus su pediatrine gyventojų grupe) turi teisę 
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į reglamentuojamą vaisto duomenų teisių apsaugą. Gali būti taip, kad leidimo prekiauti 
turėtojas ir patento/PAL turėtojas yra skirtingi asmenys. Tokiais atvejais patento arba PAL 
turėtojas turi patvirtinti, kad leidimo prekiauti turėtojas atitinka pediatrinės apsaugos plano 
išdavimo tvarkos reikalavimus.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 264
52 straipsnio 1 punktas

7 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. Paraiška dėl liudijimo, išduoto remiantis 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas) ] 
36 straipsniu, pratęsimo pateikiama ne 
vėliau kaip likus dvejiems metams iki
liudijimo galiojimo pabaigos.

3. Paraiška dėl pediatrinio liudijimo, 
remiantis šio straipsnio 2 a dalimi ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas) ] 
36 straipsniu, pratęsimo pateikiama ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
pagrindinio patento arba papildomas 
apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio -1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 265
52 straipsnio 1 punktas

7 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. Paraiška dėl liudijimo, išduoto remiantis 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas) ] 
36 straipsniu, pratęsimo pateikiama ne
vėliau kaip likus dvejiems metams iki 
liudijimo galiojimo pabaigos.

3. Paraiška dėl liudijimo, išduoto remiantis 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas) ] 
36 straipsniu, pratęsimo pateikiama ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
liudijimo galiojimo pabaigos.



AM\568363LT.doc 135/152 PE 357.553v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas dviejų metų terminas teikiant paraišką būtų pernelyg varžantis.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 266
52 straipsnio 1 punktas

7 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

„3. Paraiška dėl liudijimo, išduoto remiantis 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas) ] 
36 straipsniu, pratęsimo pateikiama ne 
vėliau kaip likus dvejiems metams iki 
liudijimo galiojimo pabaigos.

„3. Paraiška dėl liudijimo, išduoto remiantis 
šio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas) ] 
36 straipsniu, pratęsimo pateikiama ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
liudijimo galiojimo pabaigos.

Or. fr

Pagrindimas

Laikotarpis, kai kreipiamasi dėl papildomo apsaugos liudijimo (PAL) pratęsimo, kaip tai 
numatyta 52 straipsnio 1 dalyje, turi būti sutrumpintas nuo dviejų metų iki šešių mėnesių, 
kurie lieka iki pradinio liudijimo galiojimo pabaigos: yra daugybė atvejų, kai klininkiniai 
tyrimai negali būti baigti iki paskutiniojo produkto gyvavimo ciklo etapo pabaigos.

Daugeliu atvejų pediatriniai tyrimai, atliekami neturint aiškios ir tikslios informacijos apie 
mokslinių tyrimų, kurie yra vykdomi su suaugusiais, rezultatus (neigiamos reakcijos, 
kontraindikacijos ir kombinuotas poveikis naudojant su kitais vaistais ir kt.) nėra pateisinami 
etiniu požiūriu ir sudaro kliūtis užtikrinti reikalingą tyrimuose dalyvaujančių vaikų saugumą.

Todėl patartina sutrumpinti laikotarpį kreipiantis dėl PAL nuo dviejų metų iki šešių mėnesių, 
siekiant paskatinti pareiškėją tęsti tyrimus ir tuo pačiu metu maksimizuoti moksliniams 
tyrimams skirtą laiką.
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Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 267
52 straipsnio 1 punktas

7 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

„3. Paraiška dėl liudijimo, išduoto 
remiantis šio reglamento 13 straipsnio 3 
dalimi ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. […/… (Pediatrijos 
reglamentas) ] 36 straipsniu, pratęsimo 
pateikiama ne vėliau kaip likus dvejiems 
metams iki liudijimo galiojimo pabaigos.

„3. Paraiška dėl liudijimo, išduoto 
remiantis šio reglamento 13 straipsnio 3 
dalimi ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. […/… (Pediatrijos 
reglamentas) ] 36 straipsniu, pratęsimo 
pateikiama ne vėliau kaip likus vieneriems 
metams iki liudijimo galiojimo pabaigos“.

Or. el

Pagrindimas

Svarbu skatinti naujų vaistų tvirtinimą ir siekti, kad nuostatos teikiant paraiškas dėl liudijimų 
pratęsimo nebūtų pernelyg varžančios. Vieneriais metais pratęsiamas paraiškos dėl liudijimo 
galiojimo laikas yra laikomas visiškai pakankamu, lyginant su Komisijos siūlomu dviejų metų 
laikotarpiu, kuris yra pernelyg ilgas.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 268
52 straipsnio 2 a punktas

8 straipsnio 1 dalies d punktas (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

a) 1 dalyje pridedamas d punktas:
„(d) jei prie paraiškos dėl liudijimo 
išdavimo pridedamas prašymas dėl 
laikotarpio pratęsimo, taikant šio 
Reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 
Reglamento (EB) Nr. […/… (Pediatrijos 
reglamentas)] 36 straipsnį: 
(i) pridedama kopija patvirtinimo, 
liudijančio apie patvirtinto pediatrinių 
tyrimų plano įvykdymą, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. […/… (Pediatrijos 
reglamentas)] 36 straipsnio 3 dalyje;
(ii) jei būtina, be leidimo pateikti produktą į 
rinką kopijos, kaip nurodyta b punkte, 
kiekvienoje valstybėje narėje išduotų 
leidimų pateikti vaistą į rinką kopijos, kaip 

išbraukta
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nurodyta Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnio 4 
dalyje.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio -1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 269
52 straipsnio 2 b punktas

8 straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

1 a. Prie paraiškos pratęsti jau išduoto
liudijimo galiojimą pridedama:

1 a. Be 1 a dalies (i) - (iii) punktų 
reikalavimų, prie paraiškos pratęsti 
pediatrinį liudijimą, papildomai pridedama:

a) išduoto liudijimo kopija; a) jei taikoma, išduoto papildomos apsaugos 
liudijimo kopija;

b) kopija patvirtinimo, liudijančio apie 
patvirtinto pediatrinių tyrimų plano 
įvykdymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 36 
straipsnio 3 dalyje;

b) kopija patvirtinimo, liudijančio apie 
patvirtinto pediatrinių tyrimų plano 
įvykdymą, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 36 
straipsnio 3 dalyje;

c) kiekvienoje valstybėje narėje išduotų 
leidimų pateikti vaistą į rinką kopijos.“

c) jei pagrindinio patento arba papildomo 
apsaugos liudijimo turėtojas ir leidimo 
prekiauti turėtojas yra ne tas pats asmuo, 
be b punkte nurodyto pediatrinių tyrimų 
plano įvykdymą liudijančio 
patvirtinimo,reikalinga deklaracija, pagal 
kurią leidimo prekiauti vaistu turėtojas 
patvirtina, kad buvo įvykdytas pediatrinės 
apsaugos planas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio -1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 270
52 straipsnio 2 c punktas

8 straipsnio 2 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
mokestis būtų sumokamas pateikus paraišką 
liudijimui gauti ir pateikus paraišką dėl 
liudijimo galiojimo pratęsimo.“

2. Valstybės narės gali numatyti, kad 
mokestis būtų sumokamas pateikus paraišką 
dėl pediatrinio liudijimo pratęsimo.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio -1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 271
52 straipsnio 3 a punktas

9 straipsnio 1 dalies nauja pastraipa (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

Paraiška dėl jau išduoto liudijimo galiojimo 
pratęsimo pateikiama valstybės narės 
kompetentingai pramoninės nuosavybės 
institucijai, kuri išdavė liudijimą.

Paraiška dėl pediatrinės apsaugos liudijimo 
pratęsimo pateikiama valstybės narės 
kompetentingai pramoninės nuosavybės 
institucijai, kuri išdavė papildomos 
apsaugos liudijimą, kaip tai numato šis 
Reglamentas, arba kurios vardu ji buvo 
išduotas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio -1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 272
52 straipsnio 3 b punktas

9 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)
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b) pridedama ši 3 dalis: 
Pranešimui apie paraišką dėl jau išduoto 
liudijimo galiojimo pratęsimo taikoma 2 
dalis. Papildomai prie pranešimo 
pridedamas prašymas pratęsti jau išduoto 
liudijimo galiojimą, taikant Reglamento 
(EB) Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 
36 straipsnį.“

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio -1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 273
52 straipsnio 4 punktas

11 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. Pranešimui apie jau išduoto liudijimo 
galiojimo pratęsimą ar atsisakymą pratęsti 
taikomos 1 ir 2 dalys.

3. Pranešimui apie pediatrinio naudojimo
liudijimo pratęsimą ar atsisakymą pratęsti 
taikomos 1 ir 2 dalys.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio -1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 274
52 straipsnio 5 a punktas (naujas)

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

Išskyrus tuos atvejus, jei šiame Reglamente 
yra numatyta priešingai, taikant šį 
straipsnį, mutatis mutandis galioja šie 
Reglamento (EEB) Nr. 1768/92 straipsniai: 
1, 4 - 6, 9 straipsnio 2 dalis, 10, 11, 14 – 18. 
{Ypač dėl pediatrinės apsaugos plano 
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apsaugos pagal Reglamento (EEB) Nr 
1768/92 5 straipsnį}

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio -1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 275
52 straipsnio 5 punktas 

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas dvylika mėnesių tuo atveju, jei 
taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Ten, kur aukščiau esančiuose pakeitimuose minimas laikotarpio pratęsimas, jis yra keičiamas 
į 12 mėnesių.

Pakeitimą pateikė Genowefa Grabowska

Pakeitimas 276
52 straipsnio 5 punktas

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

„3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 

„3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas trims arba šešiems mėnesiams
tuo atveju, jei taikomas Reglamento (EB) 
Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 36 
straipsnis. Tokiu atveju šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas laikotarpis gali būtų 
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vieną kartą.“ pratęstas tik vieną kartą.“

Or. pl

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 277
52 straipsnio 5 punktas

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas trims arba šešiems mėnesiams 
tuo atveju, jei taikomas Reglamento (EB) 
Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 36 
straipsnis. Tokiu atveju šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas laikotarpis gali būtų 
pratęstas tik vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 278
52 straipsnio 5 punktas

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas trims arba šešiems mėnesiams 
tuo atveju, jei taikomas Reglamento (EB) 
Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 36 
straipsnis. Tokiu atveju šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas laikotarpis gali būtų 
pratęstas tik vieną kartą.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 279
52 straipsnio 5 punktas

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas trims arba šešiems mėnesiams 
tuo atveju, jei taikomas Reglamento (EB) 
Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 36 
straipsnis. Tokiu atveju šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas laikotarpis gali būtų 
pratęstas tik vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 280
52 straipsnio 5 punktas

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

„1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.“

„3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas trims arba šešiems mėnesiams 
tuo atveju, jei taikomas Reglamento (EB) 
Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 36 
straipsnis. Tokiu atveju šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas laikotarpis gali būtų 
pratęstas tik vieną kartą.“

Or. pt

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 281
52 straipsnio 5 punktas
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13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas trims arba šešiems mėnesiams 
tuo atveju, jei taikomas Reglamento (EB) 
Nr. […/… (Pediatrijos reglamentas)] 36 
straipsnis. Tokiu atveju šio straipsnio 1 
dalyje nurodytas laikotarpis gali būtų 
pratęstas tik vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Peter Liese

Pakeitimas 282
52 straipsnio 5 punktas

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas keturiems arba aštuoniems 
mėnesiams tuo atveju, jei taikomas 
Reglamento (EB) Nr. […/… (Pediatrijos 
reglamentas)] 36 straipsnis. Tokiu atveju šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis gali 
būtų pratęstas tik vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 283
52 straipsnio 5 punktas

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)
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3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas keturiems arba aštuoniems 
mėnesiams tuo atveju, jei taikomas 
Reglamento (EB) Nr. […/… (Pediatrijos 
reglamentas)] 36 straipsnis. Tokiu atveju šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis gali 
būtų pratęstas tik vieną kartą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 36 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Miroslav Mikolášik

Pakeitimas 284
52 straipsnio 5 punktas

13 straipsnio 3 dalis (Reglamentas EEB Nr. 1768/92)

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas laikotarpis 
pratęsiamas šešiems mėnesiams tuo atveju, 
jei taikomas Reglamento (EB) Nr. […/… 
(Pediatrijos reglamentas)] 36 straipsnis. 
Tokiu atveju šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis gali būtų pratęstas tik 
vieną kartą.

3. Pratęstas pediatrinės apsaugos planas 
įsigalioja nuo įstatymu nustatyto patento 
termino galiojimo pabaigos arba baigus 
galioti papildomos apsaugos liudijimui, 
kuris suteikiamas pagal šio Reglamento 
reikalavimus laikotarpiui, kuris yra lygus 
šešiems mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Žr. to paties autoriaus pateiktą 52 straipsnio –1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 285
55 straipsnis

8 straipsnio 1 dalyje numatytas reikalavimas 
netaikomas tinkamomis pripažintoms 
paraiškoms, kurios dar neišnagrinėtos šio 
reglamento įsigaliojimo metu.

1. 8 straipsnio 1 dalyje numatytas 
reikalavimas netaikomas tinkamomis 
pripažintoms paraiškoms, kurios dar 
neišnagrinėtos šio reglamento įsigaliojimo 
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metu.

2. Pediatriniai tyrimai, kurie buvo inicijuoti 
prieš įsigaliojant šiam Reglamentui, ir 
kurie nebuvo naudojami jokiems kitiems 
vertinimams, turėtų būti įtraukti į 
pediatrinių tyrimų planą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų apsunkinti proceso kuriant naujus vaistus. Pediatriniai tyrimai, kurie 
buvo pradėti prieš įsigaliojant Reglamentui ir nebuvo naudojami įvertinimui kitame kontekste 
turėtų būti laikomi galiojančio pediatrinių tyrimų plano dalimi.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 286
56 straipsnio 1 dalis

1. Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą 
dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

1. Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą 
dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pagal 8 ir 9 straipsnių reikalavimus 
pateiktos paraiškos, kuriose nurodomi 
pagal pediatrinių tyrimų planus atliktų 
tyrimų rezultatai, pateikti Agentūrai prieš 
įsigaliojant šiam Reglamentui, turėtų būti 
laikomos atitinkančiomis šio Reglamento 
reikalavimus, ir galiojančiomis nuo 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. el

Pagrindimas

Tuo atveju, jei visi reikalingi tyrimai ir patvirtinti pediatrinių tyrimų planai buvo įvykdyti ir 
pateikti Agentūrai iki Reglamentui įsigaliojant, yra numatytos laikinos priemonės tam, kad 
nenutrūktų vykstantys pediatriniai tyrimai ir klinikiniai bandymai leidimams gauti.
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Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 287
56 straipsnio 1 dalis

1. Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą 
dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

1. Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą 
dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pagal 8 ir 9 straipsnių reikalavimus 
pateiktos paraiškos, kuriose nurodomi visų 
pagal pediatrinių tyrimų planus atliktų 
tyrimų rezultatai, pateikti Agentūrai po 
2005 m. spalio 1 d. ir prieš įsigaliojant šiam 
Reglamentui, turėtų būti laikomos 
atitinkančiomis šio Reglamento 
reikalavimus, ir galiojančiomis nuo šio 
Reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal galiojantį pasiūlymą, pediatriniams tyrimams, kurie buvo atlikti, pradėti ir pristatyti 
atitinkamoms sveikatos įstaigoms prieš įsigaliojant šiam Reglamentui, nebus taikomos šiame 
Reglamente numatytos lengvatos ir paskatos. Tai ateityje gali neigiamai atsiliepti pediatrinių 
mokslinių tyrimų eigai Europoje. Turėtų būti nustatytas pereinamojo laikotarpio režimas. 
Pereinamojo laikotarpio priemonių trūkumas gali sustabdyti projektų plėtrą Europoje, kurią 
vykdo įmonės, dirbančios šioje srityje ir iš anksto investuojančios į pediatrinius tyrimus. 
Pereinamojo laikotarpio priemonių įvedimas leistų to išvengti.

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 288
56 straipsnio 2 dalis

2. 8 straipsnis taikomas nuo ... [praėjus 18 
mėnesių nuo įsigaliojimo].

Išbraukta

9 straipsnis taikomas nuo ... [praėjus 24 
mėnesiams nuo įsigaliojimo].
31 ir 32 straipsniai taikomi nuo ... [praėjus 
6 mėnesiams nuo įsigaliojimo].

Or. el
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Pagrindimas

Tuo atveju, jei visi reikalingi tyrimai ir patvirtinti pediatrinių tyrimų planai buvo atlikti ir 
pateikti Agentūrai iki Reglamentui įsigaliojant, yra numatytos laikinos priemonės tam, kad 
nenutrūktų jau vykstantys pediatriniai tyrimai ir klinikiniai bandymai vaistų leidimams gauti. 

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 289
56 straipsnio 2 dalis

2. 8 straipsnis taikomas nuo ... [praėjus 18 
mėnesių nuo įsigaliojimo]. 9 straipsnis 
taikomas nuo ... [praėjus 24 mėnesiams nuo 
įsigaliojimo]. 31 ir 32 straipsniai taikomi 
nuo ... [praėjus 6 mėnesiams nuo 
įsigaliojimo].

2. 8 straipsnis taikomas nuo ... [praėjus 12 
mėnesių nuo įsigaliojimo]. 9 straipsnis 
taikomas nuo ... [praėjus 18 mėnesiams nuo 
įsigaliojimo]. 31 ir 32 straipsniai taikomi 
nuo ... [praėjus 6 mėnesiams nuo 
įsigaliojimo].

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paspartinti 8 ir 9 straipsnių įgyvendinimą. Jei Komisija pradeda 11 straipsnyje 
numatytą būtiną parengiamąjį darbą netrukus po to, kai įsigaliojo šis reglamentas, terminai 
gali būti sutrumpinti.
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