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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 27
3. APSVĒRUMS

3) No tā, ka bērniem nav attiecīgi piemērotu 
zāļu, rodas vairākas problēmas, tādas kā 
nepietiekama dozēšanas informācija, kas 
izraisa palielinātu blakusparādību risku, 
tostarp nāvi, neefektīva ārstēšana 
nepietiekamas dozēšanas dēļ, terapijas 
jaunāko sasniegumu nepieejamība bērnu 
ārstēšanā, kā arī tas, ka bērnu ārstēšanā tiek 
izmantoti improvizēti preparāti, kas var būt 
zemas kvalitātes.

3) No tā, ka bērniem nav attiecīgi piemērotu 
zāļu, rodas vairākas problēmas, tādas kā 
nepietiekama dozēšanas informācija, kas 
izraisa palielinātu blakusparādību risku, 
tostarp nāvi, neefektīva ārstēšana 
nepietiekamas dozēšanas dēļ, terapijas 
jaunāko sasniegumu nepieejamība bērnu 
ārstēšanā, preparātu tips un lietošanas 
veids, kā arī tas, ka bērnu ārstēšanā tiek 
izmantoti improvizēti preparāti, kas var būt 
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zemas kvalitātes.

Or. el

Pamatojums

Preparātu tips un to lietošanas metode pediatrijas indikācijai ir svarīga.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 28
4. APSVĒRUMS

4) Šīs regulas mērķis ir palielināt bērniem 
paredzēto zāļu izstrādi, nodrošināt, lai bērnu 
ārstēšanā izmantotās zāles tiktu pakļautas 
augstas kvalitātes prasībām, ētiskajiem 
pētījumiem un ka tie tiek attiecīgi atļauti 
lietošanai bērniem un uzlabotu pieejamo 
informāciju par zāļu lietošanu dažādās bērnu 
mērķa grupās. Šie mērķi ir jāsasniedz, 
nepakļaujot bērnus nevajadzīgiem 
klīniskiem pētījumiem un neatliekot citām 
iedzīvotāju grupām paredzēto zāļu 
apstiprinājumu.

4) Šīs regulas mērķis ir veicināt bērniem 
paredzēto zāļu izstrādi un pieejamību, 
nodrošināt, lai bērnu ārstēšanā izmantotās 
zāles, ja nepieciešams, tiktu pakļautas 
augstas kvalitātes prasībām, ētiskajiem 
pētījumiem un ka tie tiek attiecīgi atļauti 
lietošanai bērniem un uzlabotu pieejamo 
informāciju par zāļu lietošanu dažādās bērnu 
mērķa grupās. Šie mērķi ir jāsasniedz, 
nepakļaujot bērnus nevajadzīgiem 
klīniskiem pētījumiem un neatliekot citām 
iedzīvotāju grupām paredzēto zāļu 
apstiprinājumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 29
4. A) APSVĒRUMS (jauns)

4.a) Pediatrijas komitejai pēc konsultācijas 
ar Komisiju, dalībvalstīm un 
ieinteresētājām pusēm ir jāpieņem 
terapeitisko vajadzību saraksts, ko regulāri 
atjaunina. Sarakstā jānorāda pašreizējās 
zāles, ko lieto bērni un jāuzsver bērnu 
terapeitiskās vajadzības, kā arī pētniecības 
un attīstības prioritātes. Pamatojoties uz to, 
kompānijām būs vieglāk noteikt biznesa 
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attīstības iespējas, Pediatrijas komiteja 
varēs labāk noteikt zāļu un pētījumu 
nepieciešamību, vērtējot pediatrijas 
pētījumu plānu projektus, to atbrīvojumus 
un atlikšanu, bet veselības aprūpes 
speciālisti un pacienti iegūs pieejamu 
informācijas avotu, lai saņemtu atbalstu 
zāļu izvēlē.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums papildina 29. apsvēruma formulējumu. Ņemot vērā svarīgos noteikumus, kas 
tajā iekļauti, šim apsvērumam jābūt vienam no pirmajiem apsvērumiem tiesību aktu 
priekšlikumā.

Šis grozījums ir saskaņā ar 2. a) nodaļas un pantu no 2. a) līdz 2. d) grozījumiem.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 30
5. APSVĒRUMS

5) Kaut arī jāņem vērā fakts, ka jebkuru 
tiesību aktu attiecībā uz zālēm galvenais 
mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, šis 
mērķis jāsasniedz ar līdzekļiem, kas nekavē 
zāļu brīvu apriti Kopienā. Atšķirības valstu 
likumdošanas, normatīvajos un 
administratīvajos noteikumos attiecībā uz 
zālēm bieži vien kavē tirdzniecību Kopienā 
un tādēļ tiešā veidā ietekmē iekšējā tirgus 
darbību. Tādēļ jebkura darbība, lai veicinātu 
pediatrijā lietojamo zāļu izstrādi un 
apstiprinājumu, ir attaisnojama, ņemot vērā 
tās mērķi novērst vai likvidēt šos šķēršļus. 
Tādējādi Līguma 95. pants uzskatāms par 
pareizu tiesisko pamatu.

5) Kaut arī jāņem vērā fakts, ka jebkuru 
tiesību aktu attiecībā uz zālēm galvenais 
mērķis ir aizsargāt sabiedrības veselību, šis 
mērķis jāsasniedz ar līdzekļiem, kas nekavē 
drošo zāļu brīvu apriti Kopienā. Atšķirības 
valstu likumdošanas, normatīvajos un 
administratīvajos noteikumos attiecībā uz 
zālēm bieži vien kavē tirdzniecību Kopienā 
un tādēļ tiešā veidā ietekmē iekšējā tirgus 
darbību. Tādēļ jebkura darbība, lai veicinātu 
pediatrijā lietojamo zāļu izstrādi un 
apstiprinājumu, ir attaisnojama, ņemot vērā 
tās mērķi novērst vai likvidēt šos šķēršļus. 
Tādējādi Līguma 95. pants uzskatāms par 
pareizu tiesisko pamatu.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 31
6. APSVĒRUMS

6) Šo mērķu sasniegšanai ir izrādījusies 
nepieciešama gan saistību, gan atlīdzības un 
veicināšanas sistēmas izveidošana. Nosakot 
saistību, atlīdzības un veicināšanas 
pasākumu precīzu veidu, jāņem vērā 
attiecīgo zāļu statuss. Šī regula jāpiemēro 
visām bērniem nepieciešamajām zālēm un 
tāpēc tās darbības jomai jāaptver zāles, kuras 
vēl izstrādā un kuras vēl jāapstiprina, 
apstiprinātās zāles, uz kurām vēl attiecas 
intelektuālā īpašuma tiesības un apstiprinātās 
zāles, uz kurām vairs neattiecas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

6) Šo mērķu sasniegšanai ir izrādījusies 
nepieciešama gan saistību, gan atlīdzības un 
veicināšanas sistēmas izveidošana. Nosakot 
saistību, atlīdzības un veicināšanas 
pasākumu precīzu veidu, jāņem vērā 
attiecīgo zāļu statuss un vairāku paralēlu 
zāļu aizsardzības veidu īpašais raksturs. Šī 
regula jāpiemēro visām bērniem 
nepieciešamajām zālēm un tāpēc tās 
darbības jomai jāaptver zāles, kuras vēl 
izstrādā un kuras vēl jāapstiprina, 
apstiprinātās zāles, uz kurām vēl attiecas 
intelektuālā īpašuma tiesības un apstiprinātās 
zāles, uz kurām vairs neattiecas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Or. en

Pamatojums

Zāles aizsargā patents, papildu aizsardzības sertifikāts (PAS) un likumā noteiktā datu 
aizsardzība. Patents/PAS un likumā noteiktā datu aizsardzība nepārklājās, bet gan, tieši 
pretēji, papildina viens otru. Lielākoties, bet ne vienmēr PAS derīgums beidzas pēc tam, kad 
sākas likumā noteiktā datu aizsardzība. Taču ir daži gadījumi, kad nav PAS, bet tikai patenta 
aizsardzība, vai kad ar likumu noteiktā datu aizsardzība beidzas pēdējā. Lai sekmīgi darbotos 
piedāvātie pediatrijā lietojamo zāļu atbalsta pasākumi, ir jāietver esošās intelektuālā 
īpašuma aizsardzības pagarinājums attiecīgajam produktam, lai atbilstu augstākminētajiem 
gadījumiem. Tādēļ ir radīta īpaša tiesību aizsardzība – pediatrijā lietojamo zāļu aizsardzības 
pagarinājuma sertifikāts, kas darbojas tāpat kā parastās PAS tiesības. Produktiem, kuri 
netiek aizsargāti ar patentu vai PAS, vienīgā aizsardzības forma ir likumā noteiktā datu 
aizsardzība. Visu esošo aizsardzības formu pagarinājums kopumā nenodrošina dubultu, bet 
gan paralēlu aizsardzību, un ir nepieciešams, lai sekmīgi darbotos Regula par pediatrijā 
lietojamām zālēm, jo savādāk pārāk daudz zāles netiek iekļautas pediatrijas atbalsta 
pasākumos.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 32
6. APSVĒRUMS

6) Šo mērķu sasniegšanai ir izrādījusies 
nepieciešama gan saistību, gan atlīdzības un 

6) Šo mērķu sasniegšanai ir izrādījusies 
nepieciešama gan saistību, gan atlīdzības un 
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veicināšanas sistēmas izveidošana. Nosakot 
saistību, atlīdzības un veicināšanas 
pasākumu precīzu veidu, jāņem vērā 
attiecīgo zāļu statuss. Šī regula jāpiemēro 
visām bērniem nepieciešamajām zālēm un 
tāpēc tās darbības jomai jāaptver zāles, kuras 
vēl izstrādā un kuras vēl jāapstiprina, 
apstiprinātās zāles, uz kurām vēl attiecas 
intelektuālā īpašuma tiesības un apstiprinātās 
zāles, uz kurām vairs neattiecas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

veicināšanas sistēmas izveidošana. Nosakot 
saistību, atlīdzības un veicināšanas 
pasākumu precīzu veidu, jāņem vērā 
attiecīgo zāļu statuss un vairāku paralēlu 
zāļu aizsardzības veidu īpašais raksturs. Šī 
regula jāpiemēro visām bērniem 
nepieciešamajām zālēm un tāpēc tās 
darbības jomai jāaptver zāles, kuras vēl 
izstrādā un kuras vēl jāapstiprina, 
apstiprinātās zāles, uz kurām vēl attiecas 
intelektuālā īpašuma tiesības un apstiprinātās 
zāles, uz kurām vairs neattiecas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 33
6. APSVĒRUMS

6) Šo mērķu sasniegšanai ir izrādījusies 
nepieciešama gan saistību, gan atlīdzības un 
veicināšanas sistēmas izveidošana. Nosakot 
saistību, atlīdzības un veicināšanas 
pasākumu precīzu veidu, jāņem vērā 
attiecīgo zāļu statuss. Šī regula jāpiemēro 
visām bērniem nepieciešamajām zālēm un 
tāpēc tās darbības jomai jāaptver zāles, kuras 
vēl izstrādā un kuras vēl jāapstiprina, 
apstiprinātās zāles, uz kurām vēl attiecas 
intelektuālā īpašuma tiesības un apstiprinātās 
zāles, uz kurām vairs neattiecas intelektuālā 
īpašuma tiesības.

6) Šo mērķu sasniegšanai ir izrādījusies 
nepieciešama gan saistību, gan samērīgas
atlīdzības un veicināšanas sistēmas 
izveidošana. Nosakot saistību, atlīdzības un 
veicināšanas pasākumu precīzu veidu, jāņem 
vērā attiecīgo zāļu statuss. Šī regula 
jāpiemēro visām bērniem nepieciešamajām 
zālēm un tāpēc tās darbības jomai jāaptver 
zāles, kuras vēl izstrādā un kuras vēl 
jāapstiprina, apstiprinātās zāles, uz kurām 
vēl attiecas intelektuālā īpašuma tiesības un 
apstiprinātās zāles, uz kurām vairs neattiecas 
intelektuālā īpašuma tiesības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 34
7. APSVĒRUMS
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7) Jebkuras bažas par pētījumu veikšanu 
bērnu mērķa grupā jālīdzsvaro ar ētiskajiem 
apsvērumiem par zāļu izsniegšanu mērķa 
grupai, kurā tās nav pārbaudītas. Pret 
draudiem sabiedrības veselībai no netestētu 
zāļu lietošanas bērniem var droši vērsties, 
veicot bērniem paredzēto zāļu izpēti, kura 
uzmanīgi jākontrolē un jāuzrauga, nosakot 
speciālas prasības to bērnu aizsardzībai, kuri 
piedalās klīniskajā izpētē Kopienā, kā 
noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 4. aprīļa Direktīvu 2001/20/EK 
par dalībvalstu normatīvo un administratīvo 
aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās 
prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā 
ar cilvēkiem paredzētām zālēm.

7) Jebkuras bažas par pētījumu veikšanu 
bērnu mērķa grupā jālīdzsvaro ar ētiskajiem 
apsvērumiem par zāļu izsniegšanu mērķa 
grupai, kurā tās nav pienācīgi pārbaudītas. 
Pret draudiem sabiedrības veselībai no 
netestētu zāļu lietošanas bērniem var droši 
vērsties, veicot bērniem paredzēto zāļu 
izpēti, kura uzmanīgi jākontrolē un 
jāuzrauga, nosakot speciālas prasības to 
bērnu aizsardzībai, kuri piedalās klīniskajā 
izpētē Kopienā, kā noteikts ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 
Direktīvu 2001/20/EK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 
attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu 
klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem 
paredzētām zālēm.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 35
8. APSVĒRUMS

8) Ir lietderīgi veidot zinātnisku komiteju, 
Pediatrijas komiteju, Eiropas zāļu aģentūras 
ietvaros (turpmāk – „Aģentūra”) ar 
ekspertīzi un kompetenci visos bērnu mērķa 
grupai paredzēto zāļu izstrādes un 
izvērtēšanas aspektos. Pediatrijas komiteja 
būs galvenokārt atbildīga par pediatrijas 
pētījumu plānu izvērtēšanu un 
apstiprinājumu un to atbrīvojuma un 
atlikšanas sistēmu, un tai jāuzņemas galvenā 
loma dažādos ar šo regulu noteiktajos 
atbalsta pasākumos. Visā savā darbībā 
Pediatrijas komitejai jāapsver potenciālie 
nozīmīgie terapeitiskie ieguvumi no izpētes 
ar bērniem, tostarp nepieciešamība 
izvairīties no nevajadzīgas izpētes. Tai 
jāseko pastāvošajām Kopienas prasībām, 
ieskaitot Direktīvu 2001/20/EK, kā arī 
Starptautiskās saskaņošanas konferences 
(SSK) E 11 pamatnostādni par bērniem 
paredzētu zāļu izstrādi un, izpildot prasības 

8) Ir lietderīgi veidot zinātnisku komiteju, 
Pediatrijas komiteju, Eiropas zāļu aģentūras 
ietvaros (turpmāk – „Aģentūra”) ar 
ekspertīzi un kompetenci visos bērnu mērķa 
grupai paredzēto zāļu izstrādes un 
izvērtēšanas aspektos. Pediatrijas komiteja 
būs galvenokārt atbildīga par zinātnisku un 
ētisku pediatrijas pētījumu plānu izvērtēšanu 
un apstiprinājumu un to atbrīvojuma un 
atlikšanas sistēmu, un tai jāuzņemas galvenā 
loma dažādos ar šo regulu noteiktajos 
atbalsta pasākumos. Visā savā darbībā 
Pediatrijas komitejai jāapsver potenciālie 
nozīmīgie terapeitiskie ieguvumi no izpētes 
ar bērniem, tostarp nepieciešamība 
izvairīties no nevajadzīgas izpētes. Tai 
jāseko pastāvošajām Kopienas prasībām, 
ieskaitot Direktīvu 2001/20/EK, kā arī 
Starptautiskās saskaņošanas konferences 
(SSK) E 11 pamatnostādni par bērniem 
paredzētu zāļu izstrādi un, izpildot prasības 
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par zāļu izpēti ar bērniem, jāizvairās no 
kavēšanās citām iedzīvotāju grupām 
paredzēto zāļu apstiprināšanā.

par zāļu izpēti ar bērniem, jāizvairās no 
kavēšanās citām iedzīvotāju grupām 
paredzēto zāļu apstiprināšanā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 36
8. APSVĒRUMS

8) Ir lietderīgi veidot zinātnisku komiteju, 
Pediatrijas komiteju, Eiropas zāļu aģentūras 
ietvaros (turpmāk – „Aģentūra”) ar 
ekspertīzi un kompetenci visos bērnu mērķa 
grupai paredzēto zāļu izstrādes un 
izvērtēšanas aspektos. Pediatrijas komiteja 
būs galvenokārt atbildīga par pediatrijas 
pētījumu plānu izvērtēšanu un 
apstiprinājumu un to atbrīvojuma un 
atlikšanas sistēmu, un tai jāuzņemas galvenā 
loma dažādos ar šo regulu noteiktajos 
atbalsta pasākumos. Visā savā darbībā 
Pediatrijas komitejai jāapsver potenciālie 
nozīmīgie terapeitiskie ieguvumi no izpētes 
ar bērniem, tostarp nepieciešamība 
izvairīties no nevajadzīgas izpētes. Tai 
jāseko pastāvošajām Kopienas prasībām, 
ieskaitot Direktīvu 2001/20/EK, kā arī 
Starptautiskās saskaņošanas konferences 
(SSK) E 11 pamatnostādni par bērniem 
paredzētu zāļu izstrādi un, izpildot prasības 
par zāļu izpēti ar bērniem, jāizvairās no 
kavēšanās citām iedzīvotāju grupām 
paredzēto zāļu apstiprināšanā.

8) Ir lietderīgi veidot zinātnisku komiteju, 
Pediatrijas komiteju, Eiropas zāļu aģentūras 
ietvaros (turpmāk – „Aģentūra”) ar 
ekspertīzi un kompetenci visos bērnu mērķa
grupai paredzēto zāļu izstrādes un 
izvērtēšanas aspektos. Pediatrijas komiteja 
būs galvenokārt atbildīga par pediatrijas 
pētījumu plānu izvērtēšanu un 
apstiprinājumu un to atbrīvojuma un 
atlikšanas sistēmu, un tai jāuzņemas galvenā 
loma dažādos ar šo regulu noteiktajos 
atbalsta pasākumos. Visā savā darbībā 
Pediatrijas komitejai jāapsver potenciālie 
nozīmīgie terapeitiskie ieguvumi no izpētes 
ar bērniem ar mērķi izstrādāt specifiskas 
zāles, kam ir lielāks terapeitisks labums 
nekā esošajiem bērnu medikamentiem, 
tostarp nepieciešamība izvairīties no 
nevajadzīgas izpētes. Tai jāseko 
pastāvošajām Kopienas prasībām, ieskaitot 
Direktīvu 2001/20/EK, kā arī Starptautiskās 
saskaņošanas konferences (SSK) E 11 
pamatnostādni par bērniem paredzētu zāļu 
izstrādi un, izpildot prasības par zāļu izpēti 
ar bērniem, jāizvairās no kavēšanās citām 
iedzīvotāju grupām paredzēto zāļu 
apstiprināšanā.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar tā paša autora grozījumu 36. panta 1.punktam.



PE 357.553v02-00 8/142 AM\568363LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 37
8. APSVĒRUMS

8) Ir lietderīgi veidot zinātnisku komiteju, 
Pediatrijas komiteju, Eiropas zāļu aģentūras 
ietvaros (turpmāk – „Aģentūra”) ar 
ekspertīzi un kompetenci visos bērnu mērķa 
grupai paredzēto zāļu izstrādes un 
izvērtēšanas aspektos. Pediatrijas komiteja 
būs galvenokārt atbildīga par pediatrijas 
pētījumu plānu izvērtēšanu un 
apstiprinājumu un to atbrīvojuma un 
atlikšanas sistēmu, un tai jāuzņemas galvenā 
loma dažādos ar šo regulu noteiktajos 
atbalsta pasākumos. Visā savā darbībā 
Pediatrijas komitejai jāapsver potenciālie 
nozīmīgie terapeitiskie ieguvumi no izpētes 
ar bērniem, tostarp nepieciešamība 
izvairīties no nevajadzīgas izpētes. Tai
jāseko pastāvošajām Kopienas prasībām, 
ieskaitot Direktīvu 2001/20/EK, kā arī 
Starptautiskās saskaņošanas konferences 
(SSK) E 11 pamatnostādni par bērniem 
paredzētu zāļu izstrādi un, izpildot prasības 
par zāļu izpēti ar bērniem, jāizvairās no 
kavēšanās citām iedzīvotāju grupām 
paredzēto zāļu apstiprināšanā.

8) Ir lietderīgi veidot zinātnisku komiteju, 
Pediatrijas komiteju, Eiropas zāļu aģentūras 
ietvaros (turpmāk – „Aģentūra”) ar 
ekspertīzi un kompetenci visos bērnu mērķa 
grupai paredzēto zāļu izstrādes un 
izvērtēšanas aspektos. Pediatrijas komiteja 
būs galvenokārt atbildīga par pediatrijas 
pētījumu plānu izvērtēšanu un 
apstiprinājumu un to atbrīvojuma un 
atlikšanas sistēmu, un tai jāuzņemas galvenā 
loma dažādos ar šo regulu noteiktajos 
atbalsta pasākumos. Visā savā darbībā 
Pediatrijas komitejai ir jābūt pārliecinātai, 
ka pētījumiem ar bērniem piemīt potenciāls 
terapeitisks labums, ko gūst bērni, kas tajos 
iesaistīti. Iespējamie ieguvumi ir jāapsver, 
ņemot vērā īstermiņa un ilgtermiņa risku 
no piedalīšanās izpētē, lai izvairītos no 
nevajadzīgiem pētījumiem. Pediatrijas 
komitejai jāseko pastāvošajām Kopienas 
prasībām, ieskaitot Direktīvu 2001/20/EK, 
kā arī Starptautiskās saskaņošanas 
konferences (SSK) E 11 pamatnostādni par 
bērniem paredzētu zāļu izstrādi un, izpildot 
prasības par zāļu izpēti ar bērniem, jāizvairās 
no kavēšanās citām iedzīvotāju grupām 
paredzēto zāļu apstiprināšanā.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no nevajadzīga izpētes ar bērniem un skaidri jāizsaka bažas par iespējamu dažu 
zāļu ilgtermiņa ietekmi uz bērnu augšanu un attīstību.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 38
9. APSVĒRUMS

9) Ir jānosaka kārtība, kādā Aģentūra 
apstiprinās un mainīs pediatrijas pētījumu 
plānu, dokumentu, uz kura pamatosies 

9) Ir jānosaka kārtība, kādā Aģentūra 
apstiprinās un mainīs pediatrijas pētījumu 
plānu, dokumentu, uz kura pamatosies 
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bērniem paredzēto zāļu izstrāde un 
apstiprinājums. Pediatrijas pētījumu plānam 
jāietver laika plānojuma informācija un 
ieteicamie pasākumi, lai demonstrētu zāļu 
kvalitāti, drošību un iedarbīgumu bērnu 
mērķa grupā. Tā kā faktiski bērnu mērķa 
grupu veido virkne apakšgrupu, pediatrijas 
pētījumu plānā jānorāda, kuras apakšgrupas, 
ar kādiem līdzekļiem un kad tiek pētītas.

bērniem paredzēto zāļu izstrāde un 
apstiprinājums. Pediatrijas pētījumu plānam 
jāietver laika plānojuma informācija un 
ieteicamie pasākumi, lai demonstrētu zāļu 
kvalitāti, drošību, iedarbīgumu un nozīmīgu 
terapeitisku ieguvumu bērnu mērķa grupā. 
Tā kā faktiski bērnu mērķa grupu veido 
virkne apakšgrupu, pediatrijas pētījumu 
plānā jānorāda, kuras apakšgrupas, ar 
kādiem līdzekļiem un kad tiek pētītas.

Or. en

Pamatojums

Lai panāktu saskaņu ar 12. panta noteikumiem.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 39
10. APSVĒRUMS

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešana 
tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, ir nolūkā 
nodrošināt, ka bērniem paredzēto zāļu 
izstrāde kļūst par zāļu izstrādes neatņemamu 
sastāvdaļu, kura ir integrēta pieaugušajiem 
paredzēto zāļu izstrādes programmā. 
Tādējādi pediatrijas pētījumu plāni 
jāiesniedz zāļu izstrādes agrīnā posmā, 
savlaicīgi, lai izpēti ar bērniem varētu veikt 
pirms tiek iesniegti pieteikumi tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai.

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešana 
tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, ir nolūkā 
nodrošināt, ka bērniem potenciāli paredzēto 
zāļu izstrāde kļūst par zāļu izstrādes 
neatņemamu sastāvdaļu, kura ir integrēta 
pieaugušajiem paredzēto zāļu izstrādes 
programmā. Tādējādi pediatrijas pētījumu 
plāni jāiesniedz zāļu izstrādes agrīnā posmā, 
savlaicīgi, lai, ja iespējams, izpēti ar 
bērniem varētu veikt pirms tiek iesniegti 
pieteikumi tirdzniecības atļaujas saņemšanai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 40
10. APSVĒRUMS

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešana 
tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, ir nolūkā 
nodrošināt, ka bērniem paredzēto zāļu 
izstrāde kļūst par zāļu izstrādes neatņemamu 

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešana 
tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, ir nolūkā 
nodrošināt, ka bērniem paredzēto zāļu 
izstrāde kļūst par zāļu izstrādes neatņemamu 
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sastāvdaļu, kura ir integrēta pieaugušajiem 
paredzēto zāļu izstrādes programmā. 
Tādējādi pediatrijas pētījumu plāni 
jāiesniedz zāļu izstrādes agrīnā posmā, 
savlaicīgi, lai izpēti ar bērniem varētu veikt 
pirms tiek iesniegti pieteikumi tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai.

sastāvdaļu, kura ir integrēta pieaugušajiem 
paredzēto zāļu izstrādes programmā. 
Tādējādi pediatrijas pētījumu plāni 
jāiesniedz zāļu izstrādes agrīnā posmā, 
savlaicīgi, lai izpēti ar bērniem varētu veikt, 
ja vien iespējams, pirms tiek iesniegti 
pieteikumi tirdzniecības atļaujas saņemšanai.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 17. panta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 41
10. APSVĒRUMS

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešana 
tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, ir nolūkā 
nodrošināt, ka bērniem paredzēto zāļu 
izstrāde kļūst par zāļu izstrādes neatņemamu 
sastāvdaļu, kura ir integrēta pieaugušajiem 
paredzēto zāļu izstrādes programmā. 
Tādējādi pediatrijas pētījumu plāni 
jāiesniedz zāļu izstrādes agrīnā posmā, 
savlaicīgi, lai izpēti ar bērniem varētu veikt 
pirms tiek iesniegti pieteikumi tirdzniecības 
atļaujas saņemšanai.

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešana 
tiesiskajā regulējumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētajām zālēm, ir nolūkā 
nodrošināt, ka bērniem paredzēto zāļu 
izstrāde kļūst par zāļu izstrādes neatņemamu 
sastāvdaļu, kura ir integrēta pieaugušajiem 
paredzēto zāļu izstrādes programmā. 
Tādējādi pediatrijas pētījumu plāni 
jāiesniedz zāļu izstrādes ātrākajā iespējamā 
posmā.

Or. de

Pamatojums

Visātrākais, kad jāiesniedz pediatrijas pētījumu plāns un pieteikums tirdzniecības atļaujas  
iegūšanai, ir pēc farmaceitiski kinētiskiem pētījumiem ar pieaugušajiem saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK pielikuma I daļas, 5.2.3. iedaļu.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 42
11. APSVĒRUMS
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11) Ir nepieciešams ieviest prasību iesniegt 
ar bērniem veiktās izpētes rezultātus saskaņā 
ar apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu, lai 
iegūtu tirdzniecības atļaujas pieteikuma, 
pieteikuma par jaunu indikāciju, jaunu 
farmaceitisko formu vai jauna 
administrēšanas veida apstiprinājumu
jaunajām zālēm.

11) Ir nepieciešams ieviest prasību iesniegt 
pieejamos ar bērniem veiktās izpētes 
rezultātus, kas ir zināmi uz brīdi, kad tiek 
sastādīts tirdzniecības atļaujas pieteikums, 
pieteikums par jaunu indikāciju, jaunu 
farmaceitisko formu vai jauna 
administrēšanas veidu jaunajām zālēm 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamība pieprasīt iesniegt pediatriskās izpētes rezultātus kopā ar pieaugušo izpētes 
rezultātiem ir pretrunā ar pašreizējiem zinātniskajiem un ētiskajiem standartiem. Tas var 
izraisīt priekšlaicīgus vai neattaisnotus pētījumus ar bērniem un aizkavēt jaunu 
pieaugušajiem paredzētu  medikamentu ieviešanu. Kārtība, kādā bērni tiek iesaistīti 
pediatriskos pētījumos bieži vien ir ļoti lēna un sarežģīta, kā arī izpēte var notikt ilgāk nekā 
sākotnēji plānots.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 43
11. APSVĒRUMS

11) Ir nepieciešams ieviest prasību iesniegt 
ar bērniem veiktās izpētes rezultātus saskaņā 
ar apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu, lai 
iegūtu tirdzniecības atļaujas pieteikuma, 
pieteikuma par jaunu indikāciju, jaunu 
farmaceitisko formu vai jauna 
administrēšanas veida apstiprinājumu
jaunajām zālēm.

11) Ir nepieciešams ieviest prasību iesniegt 
pieejamos ar bērniem veiktās izpētes 
rezultātus, kas ir zināmi uz brīdi, kad tiek 
sastādīts tirdzniecības atļaujas pieteikums, 
pieteikums par jaunu indikāciju, jaunu 
farmaceitisko formu vai jauna 
administrēšanas veidu jaunajām zālēm 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 8. panta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 44
12. APSVĒRUMS

12) Lai nodrošinātu, ka pētījumi ar bērniem 
tiek veikti vienīgi, lai risinātu bērnu 
terapeitiskās vajadzības, ir jānosaka kārtība, 
kādā Aģentūra piešķir atbrīvojumu no šīs
prasības attiecībā uz specifiskām zālēm vai 
to grupām vai grupas daļām, kuras pēc tam
Aģentūra publicē. Tā kā laika gaitā zinātnes 
un medicīnas zināšanas attīstās, ir jānosaka, 
ka atbrīvojuma sarakstus var grozīt. Tomēr, 
ja atbrīvojums ir atsaukts, prasībām nav 
jāattiecas uz doto periodu, lai vismaz dotu 
laiku pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprināšanai un izpēti ar bērniem sāktu 
pirms tirdzniecības atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas.

12) Lai nodrošinātu, ka pētījumi ar bērniem 
tiek veikti vienīgi, lai pilnībā risinātu bērnu 
terapeitiskās vajadzības, ir nepieciešams
noteikt kārtību, kādā Aģentūra piešķir 
atbrīvojumu no šādas prasības attiecībā uz 
specifiskām zālēm vai to grupām vai grupas 
daļām. Aģentūra publicē atbrīvojamo zāļu 
sarakstu pēc iespējas ātrāk. Tā kā laika 
gaitā zinātnes un medicīnas zināšanas 
attīstās, ir jānosaka, ka atbrīvojuma 
sarakstus var grozīt. Tomēr, ja atbrīvojums ir 
atsaukts, prasībām nav jāattiecas uz šo īso
periodu, lai vismaz dotu laiku pediatrijas 
pētījumu plāna apstiprināšanai un izpēti ar 
bērniem sāktu pirms tirdzniecības atļaujas 
pieteikuma iesniegšanas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 45
13. APSVĒRUMS

Neietekmē angļu valodas versiju..

Or. el

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 46
14. A) APSVĒRUMS (jauns)

14. a) Komisija atbalsta  izpētes 
programmas izveidi – Zāļu pētījumi 
Eiropas bērniem (MICE), lai veicinātu 
pediatrijā lietoto zāļu izpēti, ko neaizsargā 
patents vai papildu aizsardzības sertifikāts.
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Or. en

Pamatojums

Tas palīdzētu nodrošināt bērnu veselības drošību, ja tos ārstē ar zālēm, ko neaizsargā patents 
vai papildu aizsardzības sertifikāts. 
Saistīts ar grozījumu 39. bis pantam (jauns). 

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 47
18. APSVĒRUMS 

18) Lai veicinātu apstiprinātās zāles, kuras 
vairs neaizsargā intelektuālā īpašuma 
tiesības, ir nepieciešams izveidot jauna veida 
tirdzniecības atļauju, tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā. Tirdzniecības atļauja 
lietošanai pediatrijā tiktu izsniegta 
pastāvošajā tirdzniecības atļauju 
izsniegšanas kārtībā, bet tai īpaši jāattiecas 
tikai uz lietošanu bērniem. Zālēm, kam 
piešķirta tirdzniecības atļauja lietošanai 
pediatrijā, jādod iespēja izmanot pastāvošu 
komercnosaukumu attiecīgi zālēm, kas 
apstiprinātas lietošanai pieaugušajiem, lai 
gūtu ienākumus no pastāvošā 
komercnosaukuma atpazīstamības, 
vienlaicīgi gūstot labumu no datu 
ekskluzivitātes, kas saistīta ar jauno 
tirdzniecības atļauju.

18) Lai veicinātu apstiprinātās zāles, kuras 
vairs neaizsargā intelektuālā īpašuma 
tiesības, ir nepieciešams izveidot jauna veida 
tirdzniecības atļauju, tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā. Tirdzniecības atļauja 
lietošanai pediatrijā tiktu izsniegta 
pastāvošajā tirdzniecības atļauju 
izsniegšanas kārtībā, bet tai īpaši jāattiecas 
tikai uz lietošanu bērniem. Zālēm, kam 
piešķirta tirdzniecības atļauja lietošanai 
pediatrijā, jādod iespēja izmanot pastāvošu 
komercnosaukumu attiecīgi zālēm, kas 
apstiprinātas lietošanai pieaugušajiem, lai 
gūtu ienākumus no pastāvošā 
komercnosaukuma atpazīstamības, 
vienlaicīgi gūstot labumu no datu 
ekskluzivitātes, kas saistīta ar jauno 
tirdzniecības atļauju. Datu ekskluzivitāte, 
kas tiek izmantot, lai iegūtu atļauju zāļu 
tirdzniecībai pieaugušo lietošanai, netiek 
ietekmēta.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 48
21. APSVĒRUMS 

21) Kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā tiek apstiprināta zāļu 
indikācija lietošanai pediatrijā tādām zālēm, 
kuras jau ir tirdzniecībā ar citām 

21) Kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā tiek apstiprināta zāļu 
indikācija lietošanai pediatrijā tādām zālēm, 
kuras jau ir tirdzniecībā ar citām 
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indikācijām, tirdzniecības atļaujas turētājam 
divu gadu laikā no indikācijas 
apstiprināšanas datuma ir pienākums zāles 
laist tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
informāciju. Šī prasība attiecas tikai uz tām 
zālēm, kas jau ir apstiprinātas, bet ne uz 
zālēm, kuras apstiprinātas ar tirdzniecības 
atļauju lietošanai pediatrijā.

indikācijām, tirdzniecības atļaujas turētājam 
sešu mēnešu laikā no indikācijas 
apstiprināšanas datuma ir pienākums zāles 
laist tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
informāciju. Šī prasība attiecas tikai uz tām 
zālēm, kas jau ir apstiprinātas, bet ne uz 
zālēm, kuras apstiprinātas ar tirdzniecības 
atļauju lietošanai pediatrijā.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts veicināt zāļu izstrādi, lai izpildītu iepriekš neizpildītas bērnu 
medicīniskās vajadzības. Tādēļ šķiet pārspīlēti kompānijām dot divu gadu laiku zāļu 
tirdzniecības  uzsākšanai, ja tām jau ir piešķirta atļauja lietot pediatrijā.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 49
21. APSVĒRUMS 

21) Kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā tiek apstiprināta zāļu 
indikācija lietošanai pediatrijā tādām zālēm, 
kuras jau ir tirdzniecībā ar citām 
indikācijām, tirdzniecības atļaujas turētājam 
divu gadu laikā no indikācijas 
apstiprināšanas datuma ir pienākums zāles 
laist tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
informāciju. Šī prasība attiecas tikai uz tām 
zālēm, kas jau ir apstiprinātas, bet ne uz 
zālēm, kuras apstiprinātas ar tirdzniecības 
atļauju lietošanai pediatrijā.

21) Kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā tiek apstiprināta zāļu 
indikācija lietošanai pediatrijā tādām zālēm, 
kuras jau ir tirdzniecībā ar citām 
indikācijām, tirdzniecības atļaujas turētājam 
gada laikā no indikācijas apstiprināšanas 
datuma ir pienākums zāles laist tirgū, ņemot 
vērā pediatrisko informāciju. Šī prasība 
attiecas tikai uz tām zālēm, kas jau ir 
apstiprinātas, bet ne uz zālēm, kuras 
apstiprinātas ar tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā. Izņēmuma gadījumos 
kompetenta iestāde var piešķirt atbilstoši 
pamatotu šī termiņa pagarinājumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 50
21. APSVĒRUMS 
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21) Kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā tiek apstiprināta zāļu 
indikācija lietošanai pediatrijā tādām zālēm, 
kuras jau ir tirdzniecībā ar citām 
indikācijām, tirdzniecības atļaujas turētājam 
divu gadu laikā no indikācijas 
apstiprināšanas datuma ir pienākums zāles 
laist tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
informāciju. Šī prasība attiecas tikai uz tām 
zālēm, kas jau ir apstiprinātas, bet ne uz 
zālēm, kuras apstiprinātas ar tirdzniecības 
atļauju lietošanai pediatrijā.

21) Kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā tiek apstiprināta zāļu 
indikācija lietošanai pediatrijā tādām zālēm, 
kuras jau ir tirdzniecībā ar citām 
indikācijām, tirdzniecības atļaujas turētājam 
gada laikā no indikācijas apstiprināšanas 
datuma ir pienākums zāles laist tirgū, ņemot 
vērā pediatrisko informāciju. Šī prasība 
attiecas tikai uz tām zālēm, kas jau ir 
apstiprinātas, bet ne uz zālēm, kuras 
apstiprinātas ar tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā.

Or. de

Pamatojums

Svarīgi ir uzlabot bērnu zāļu drošību. Tādēļ jānosaka tikai viena gada ierobežojums.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 51
23. APSVĒRUMS 

23) Ir būtiski nodrošināt, ka tiek pielāgoti 
farmakoloğiskās uzraudzības 
(pharmacovigilance) mehānismi, lai 
izpildītu bērnu drošības informācijas 
vākšanas specifiskos uzdevumus, ieskaitot 
datus par iespējamām ilglaicīgās iedarbības 
sekām. Pēc apstiprināšanas var būt 
nepieciešama papildu izpēte par zāļu 
iedarbību uz bērniem. Tādēļ jāievieš papildu 
prasība, ka piesakoties tirdzniecības atļaujai, 
kurā ietilpst pētījumu rezultāti, kas tika 
veikti saskaņā ar apstiprināto pediatrijas 
pētījumu plānu, pieteikuma iesniedzējam 
jānorāda, kā viņš/viņa piedāvā nodrošināt 
ilglaicīgu kontroli attiecībā uz zāļu 
lietošanas iespējamām blakusparādībām un 
iedarbīgumu bērnu mērķa grupā. Papildus 
tam, ja pastāv īpašs iemesls bažām, ir 
paredzēta iespēja kā nosacījumu 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanai prasīt 
pieteikuma iesniedzējam iesniegt un ieviest 
riska vadības sistēmu un/vai veikt īpašu 

23) Ir būtiski nodrošināt, ka tiek pielāgoti 
farmakoloğiskās uzraudzības 
(pharmacovigilance) mehānismi, lai 
izpildītu bērnu drošības informācijas 
vākšanas specifiskos uzdevumus, ieskaitot 
datus par iespējamām ilglaicīgās iedarbības 
sekām. Pēc apstiprināšanas var būt 
nepieciešama papildu izpēte par zāļu 
iedarbību uz bērniem. Tādēļ jāievieš papildu 
prasība, ka piesakoties tirdzniecības atļaujai, 
kurā ietilpst pētījumu rezultāti, kas tika 
veikti saskaņā ar apstiprināto pediatrijas 
pētījumu plānu, pieteikuma iesniedzējam 
jānorāda, kā viņš/viņa piedāvā nodrošināt 
ilglaicīgu kontroli attiecībā uz zāļu 
lietošanas iespējamām blakusparādībām un 
iedarbīgumu bērnu mērķa grupā. Papildus 
tam, ja pastāv īpašs iemesls bažām, ir 
paredzēta iespēja kā nosacījumu 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanai prasīt 
pieteikuma iesniedzējam iesniegt Aģentūrā, 
un pēc tās vienprātīga lēmuma ieviest riska 
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izpēti pēc zāļu laišanas tirdzniecībā. vadības sistēmu un/vai veikt īpašu izpēti pēc 
zāļu laišanas tirdzniecībā.

Or. el

Pamatojums

Nepieciešams kontroles mehānisms, kas nodrošinātu pacientu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 52
24. APSVĒRUMS 

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6 
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir iesniegtas 
apstiprināšanai visās dalībvalstīs saskaņā 
ar Direktīvas 2004/27/EK noteikumiem un 
ir apstiprinātas vismaz 15 dalībvalstīs, un ja 
attiecīgā informācija par izpētes rezultātiem 
ir iekļauta zāļu informācijā, ir jāpiešķir 
atlīdzība, kas ir 6 mēnešu pagarinājums 
papildu aizsardzības sertifikātam, kas 
izveidots ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 
1768/9214.

Or. el

Pamatojums

Svarīgi ir veicināt jaunu zāļu apstiprināšanu un nekavēt uzlabojumus un pieejamību tādām 
zālēm, kam ir piešķirtas tirdzniecības atļaujas vismaz 15 dalībvalstīs, t.i., lielākajā daļā 
Kopienas dalībvalstu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 53
24. APSVĒRUMS

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 

(24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
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visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6 
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214. 

visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6 
mēnešu pediatrijas sertifikāta pagarinājums, 
kas līdzīgs papildu aizsardzības sertifikātam, 
kas izveidots ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 
1768/9214 vai par sešiem mēnešiem tiek 
pagarināta datu un tirgus aizsardzība kā 
noteikts Direktīvas 2001/83/EK 10. pantā 
vai Regulas (EK) Nr. 726/2004 14.panta 
11.punktā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 36. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 54
24. APSVĒRUMS

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 12
mēnešu pediatrijas sertifikāta pagarinājums, 
kas līdzīgs papildu aizsardzības sertifikātam, 
kas izveidots ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 
1768/9214 kā arī par sešiem mēnešiem tiek 
pagarināta datu un tirgus aizsardzība kā 
noteikts Direktīvas 2001/83/EK 10. pantā 
vai Regulas (EK) Nr. 726/2004 14.panta 
11.punktā.

Or. en

Pamatojums

Zāles aizsargā patents, papildu aizsardzības sertifikāts (PAS) un likumā noteiktā datu 
aizsardzība. Patents, PAS un likumā noteiktā datu aizsardzība nepārklājās, bet gan, tieši 
pretēji, papildina viens otru. Lielākoties, bet ne vienmēr PAS derīgums beidzas pēc tam, kad 
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sākas likumā noteiktā datu aizsardzība. Taču ir daži gadījumi, kad nav PAS aizsardzības, bet 
tikai patents, vai, kad ar likumu noteiktā datu aizsardzība beidzas pēdējā. Lai sekmīgi 
darbotos piedāvātie pediatrijā lietojamo zāļu atbalsta pasākumi, ir jāietver esošās 
intelektuālā īpašuma aizsardzības pagarinājums attiecīgajam produktam, lai atbilstu 
augstākminētajiem gadījumiem. Tādēļ ir radīta īpaša tiesību aizsardzība – pediatrijā 
lietojamo zāļu aizsardzības pagarinājuma sertifikāts, kas darbojas tāpat kā parastās PAS 
tiesības. Produktiem, kuri netiek aizsargāti ar patentu vai PAS, vienīgā aizsardzības forma ir 
likumā noteiktā datu aizsardzība. Visu esošo aizsardzības formu pagarinājums kopumā 
nenodrošina dubultu, bet gan paralēlu aizsardzību, un ir nepieciešams, lai sekmīgi darbotos 
Regula par pediatrijā lietojamām zālēm, jo savādāk pārāk daudz zāles netiek iekļautas 
pediatrijas atbalsta pasākumos.

Sešu mēnešu vietā piedāvātais 12 mēnešu laika periods ļautu nopietnāk atbalstīt Eiropas 
konkurētspējīgos pediatrijas pētniecības un attīstības pasākumus, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus Eiropā. Šāds 12 mēnešu atbalsta periods ļautu Eiropas Savienībai risināt 
aizkavējušos jautājumus par pasākumu veikšanu bērnu zāļu jomā. Tas atbilst ES saistībām 
saskaņā ar Lisabonas un Barselonas konkurences stratēģiju, tajā pašā laikā veicinot labāku 
zāļu izstrādi Eiropas bērniem.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 55
24. APSVĒRUMS

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 5
mēnešu pagarinājums ar iespēju pagarināt 
vēl par pieciem mēnešiem papildu 
aizsardzības sertifikātam, kas izveidots ar 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

Or. de

Pamatojums

Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības sertifikātam ir 
pārmērīgs. Standarta fiksētais piecu mēnešu papildu aizsardzības  sertifikāta pagarinājums ir 
pietiekams, lai novērstu nepatentētu produktu konkurenci un veicinātu pārdošanas 
ieņēmumus, kas kompensētu pediatrijas izpētes izmaksas. Taču zālēm ar zemiem gada 
pārdošanas ieņēmumiem (saskaņā ar IMS Europe statistikas rādītājiem mazāk nekā 100 
miljoni EUR) ir jāsaņem noteiktais 10 mēnešu pagarinājums.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 56
24. APSVĒRUMS

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6 
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6 
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

Or. en

Pamatojums

Dažas slimības ir izplatītas tikai nedaudzās no dalībvalstīm. Šajā gadījumā nebūtu prātīgi 
pieprasīt, lai zāles tiek apstiprinātas visās dalībvalstīs, tāpēc pagarinājums ir jāpiemēro tikai 
tajās valstīs, kurās tās ir apstiprinātas.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 57
24. APSVĒRUMS

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6 
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

(24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, un izpēte ir veikta saskaņā ar 
apstiprinātajā plānā iekļauto klīnisko 
pētījumu, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6 
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

Or. en
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Pamatojums

Kompensāciju privātajam sektoram par ieguldījumu bērnu zāļu izstrādē jāpiešķir tikai tad, ja 
ir veikts nopietns ieguldījums, piemēram, klīniskie pētījumi. Ja kompensāciju piešķirs par 
jebkuru pediatrisku pētījumu, var rasties nepareizas sekas - kompānijas vispirms mēģinās 
rast pediatrisku pielietojumu zālēm, kam ir augsti tirdzniecības rādītāji, nevis zālēm, kas 
bērniem patiešām ir nepieciešamas.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 58
24. APSVĒRUMS

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, ir jāpiešķir atlīdzība, kas ir 6 
mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu plāna 
prasības, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs un ja attiecīgā informācija par 
izpētes rezultātiem ir iekļauta zāļu 
informācijā, sevišķos apstākļos ir jāpiešķir 
atlīdzība - pagarinājums, kas nepārsniedz 
sešus mēnešus, papildu aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/9214.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņots ar 63. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 59
25. APSVĒRUMS

25) Tā kā atlīdzība paredzēta par izpētes 
veikšanu ar bērniem un nevis lai 
demonstrētu, ka zāles ir drošas un efektīvas 
bērniem, atlīdzība sniedzama pat tad, ja 
pediatriskā indikācija nav apstiprināta. 
Tomēr, lai uzlabotu pieejamo informāciju 
par zāļu lietošanu bērnu mērķa grupā, 
attiecīgā informācija par lietošanu bērnu 
mērķa grupās jāietver apstiprināto zāļu 

25) Tā kā atlīdzība paredzēta par veiksmīgu
izpētes veikšanu ar bērniem, atlīdzība 
sniedzama tikai tad, ja tās rezultātā tiek 
apstiprināta pediatriskā indikācija. Tomēr, 
lai uzlabotu pieejamo informāciju par zāļu 
lietošanu bērnu mērķa grupā, attiecīgā 
informācija par lietošanu bērnu mērķa 
grupās jāietver apstiprināto zāļu informācijā.
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informācijā.

Or. en

Pamatojums

Kompensāciju privātajam sektoram par ieguldījumu bērnu zāļu izstrādē jāpiešķir tikai tad, ja 
pētījums ir bijis veiksmīgs. Ja kompensāciju piešķirs par jebkuru pediatrisku pētījumu pat, ja 
tas nav sekmīgs, var rasties nepareizas sekas - kompānijas vispirms mēģinās rast pediatrisku 
pielietojumu zālēm, kam ir augsti pārdošanas rādītāji, nevis zālēm, kas bērniem patiešām ir 
nepieciešamas.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 60
26. APSVĒRUMS

26) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 16. decembra Regulu 
(EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu 
slimību ārstēšanai1, zāles, kas nozīmētas kā 
zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai 
iegūst desmit gadu tirgus ekskluzivitāti, 
piešķirot tirdzniecības atļauju indikācijai reti 
sastopamu slimību ārstēšanai. Tā kā šādas 
zāles bieži vien nav aizsargātas ar patentu, 
atlīdzība papildu aizsardzības sertifikāta 
pagarinājuma veidā nevar tikt piemērota, 
savukārt, kad tās ir aizsargātas ar patentu, 
šāds pagarinājums būtu divkāršs stimuls. 
Tādēļ zālēm reti sastopamu slimību 
ārstēšanai papildu aizsardzības sertifikāta 
pagarinājuma vietā būtu līdz divpadsmit 
gadiem jāpagarina reti sastopamu slimību 
ārstēšanai paredzēto zāļu tirgus 
ekskluzivitātes desmit gadu periods, ja 
prasības datiem par lietošanu bērniem ir 
pilnīgi izpildītas.

26) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 16. decembra Regulu 
(EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu 
slimību ārstēšanai2, zāles, kas nozīmētas kā 
zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai 
iegūst desmit gadu tirgus ekskluzivitāti, 
piešķirot tirdzniecības atļauju indikācijai reti 
sastopamu slimību ārstēšanai. Tā kā šādas 
zāles bieži vien nav aizsargātas ar patentu, 
atlīdzība papildu aizsardzības sertifikāta 
pagarinājuma veidā nevar tikt piemērota, 
savukārt, kad tās ir aizsargātas ar patentu, 
šāds pagarinājums būtu divkāršs stimuls. 
Tādēļ zālēm reti sastopamu slimību 
ārstēšanai papildu aizsardzības sertifikāta 
pagarinājuma vietā būtu līdz desmit gadiem 
un sešiem mēnešiem jāpagarina reti 
sastopamu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu 
tirgus ekskluzivitātes desmit gadu periods, ja 
prasības datiem par lietošanu bērniem ir 
pilnīgi izpildītas.

Or. en

  
1 OV L 18, 22.1.2000, 1. lpp.
2 OV L 18, 22.1.2000, 1. lpp.
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Pamatojums

Eiropā piešķirtās ekskluzīvās tirgus tiesības uz 10 gadiem zālēm reti sastopamu slimību 
ārstēšanai jau tā nodrošina garāko termiņu, salīdzinot ar termiņiem citur pasaulē. Atbalsts 
zāļu lietošanai bērniem bieži vien ir pārmērīgs, jo daudzas zāles retu slimību ārstēšanai ir 
paredzētas metaboliskām slimībām, kas sākas bērnībā. Piedevām zāles retu slimību 
ārstēšanai ir ļoti dārgas un ļoti ienesīgas. Tādēļ ekskluzīvo tirgus tiesību pagarinājums  ir 
jāsamazina līdz sešiem mēnešiem.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 61
28. APSVĒRUMS

28) Lai palielinātu informācijas pieejamību 
par zāļu lietošanu bērniem un izvairītos no 
atkārtošanās, veicot tādu izpēti ar bērniem, 
kas nepapildina vispārīgās zināšanas, 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantā
paredzētajai Eiropas datubāzei jāietver 
informācijas avots par visiem notiekošajiem 
un pāragri pārtrauktajiem un pabeigtajiem 
pētījumiem pediatrijā, kuri veikti gan 
Kopienā, gan trešās valstīs.

28) Lai palielinātu informācijas pieejamību 
par zāļu lietošanu bērniem un izvairītos no 
atkārtošanās, veicot tādu izpēti ar bērniem, 
kas nepapildina vispārīgās zināšanas, 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantā 
paredzētajai Eiropas datubāzei jāietver 
informācijas avots par visiem notiekošajiem 
un pāragri pārtrauktajiem un pabeigtajiem 
pētījumiem pediatrijā, kuri veikti gan 
Kopienā, gan trešās valstīs. Nedrīkst 
atkārtoti veikt pētījumus, kas jau ir veikti 
trešās valstīs. Taču, ja tas ir nepieciešams, 
tiek pieļauti pārbaudes pētījumi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams izvairīties no nevajadzīgas zāļu izpētes ar bērniem, tādēļ nedrīkst atkārtoti veikt 
pētījumus ar pediatrijas pacientiem, kas jau veikti trešās valstīs.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 62
29. APSVĒRUMS

(29) Pediatrijas komitejai pēc apspriedes ar 
Komisiju, dalībvalstīm un ieinteresētajām 
personām jāizveido un regulāri jāpapildina 
bērnu terapeitisko vajadzību uzskaite. 
Uzskaitē vajadzētu apsekot esošās zāles, ko 

(29) Pediatrijas komitejai pēc apspriedes ar 
Komisiju, dalībvalstīm un ieinteresētajām 
personām jāizveido un regulāri jāpapildina 
bērnu terapeitisko vajadzību uzskaite. 
Uzskaitē vajadzētu apsekot esošās zāles, ko 
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pašlaik lieto bērnu ārstēšanā, un izvirzīt 
bērnu terapeitiskās vajadzības un pētījumu 
un izstrādes prioritātes. Šādā veidā 
uzņēmumi varētu viegli noteikt 
uzņēmējdarbības attīstības iespējas, 
Pediatrijas komiteja, izvērtējot pediatrijas 
pētījumu plānu projektus, atbrīvojumus un 
termiņu atlikšanu, varētu labāk spriest par 
zāļu un izpētes nepieciešamību, un veselības 
aprūpes profesionāļiem un pacientiem būtu 
pieejams informācijas avots, uz ko balstīties, 
pieņemot lēmumus par zāļu izvēli.

pašlaik lieto bērnu ārstēšanā, un izvirzīt 
bērnu terapeitiskās vajadzības un pētījumu 
un izstrādes prioritātes. Šādā veidā 
uzņēmumi varētu viegli noteikt 
uzņēmējdarbības attīstības iespējas, 
Pediatrijas komiteja, izvērtējot pediatrijas 
pētījumu plānu projektus, atbrīvojumus un 
termiņu atlikšanu, varētu labāk spriest par 
zāļu un izpētes nepieciešamību, un veselības 
aprūpes profesionāļiem un pacientiem būtu 
pieejams uzticams informācijas avots, uz ko 
balstīties, pieņemot lēmumus par zāļu izvēli.

Or. el

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 63
30. APSVĒRUMS

(30) Klīniskā izpēte bērnu mērķa grupā var 
prasīt specifisku ekspertīzi, specifisku 
metodiku un dažos gadījumos speciālu 
aprīkojumu, un tā būtu jāveic attiecīgi 
apmācītiem pētniekiem. Tīkls, kas saistītu 
kopā esošās valstu un Eiropas iniciatīvas un 
izpētes centrus, lai attīstītu nepieciešamo 
kompetenci Eiropas līmenī, atvieglotu 
sadarbību un palīdzētu izvairīties no izpētes 
dublēšanas. Šis tīkls veicinātu Eiropas 
Pētniecības telpas pamatu nostiprināšanu 
Kopienas Pamatprogrammas pētniecības, 
tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu 
jomā kontekstā, sniegtu labumu bērnu mērķa 
grupai un nodrošinātu ražotājus ar 
informācijas un ekspertīzes avotu .

(30) Klīniskā izpēte bērnu mērķa grupā var 
prasīt specifisku ekspertīzi, specifisku 
metodiku un dažos gadījumos speciālu 
aprīkojumu, un tā būtu jāveic attiecīgi 
apmācītiem pētniekiem. Tīkls, kas saistītu 
kopā esošās valstu un Eiropas iniciatīvas un 
izpētes centrus, ņemot vērā starptautisku 
informāciju, attīstītu nepieciešamo 
kompetenci Eiropas līmenī, atvieglotu 
sadarbību un palīdzētu izvairīties no izpētes 
dublēšanas. Šis tīkls veicinātu Eiropas 
Pētniecības telpas pamatu nostiprināšanu 
Kopienas Pamatprogrammas pētniecības, 
tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu 
jomā kontekstā, sniegtu labumu bērnu mērķa 
grupai un nodrošinātu ražotājus ar 
informācijas un ekspertīzes avotu .

Or. el

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu pieejama pēc iespējas lielāka datu bāze un varētu izmantot pieredzi, kas 
iegūta pētījumos pasaules līmenī.
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 64
1. PANTS

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
cilvēkiem paredzēto zāļu izstrādi, lai saskaņā 
ar Direktīvu 2001/20/EK izpildītu bērnu 
mērķa grupas specifiskās terapeitiskās 
vajadzības, nepakļaujot bērnus nevajadzīgai 
klīniskai izpētei.

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
cilvēkiem paredzēto zāļu izstrādi, lai saskaņā 
ar Direktīvu 2001/20/EK izpildītu bērnu 
mērķa grupas specifiskās terapeitiskās 
vajadzības, nepakļaujot bērnus nevajadzīgai 
klīniskai izpētei (īpaši gadījumos, kad zāles 
jau lieto bērni, kas cieš no retām iedzimtām 
slimībām).

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ļauj novērst nesaskaņotību ar pašreizējiem normatīviem un administratīviem 
aktiem, saskaņā ar kuriem jau tiek pieprasīti klīniskie dati par bērnu mērķa grupu, īpaši 
gadījumos, kad ir jau pierādīts zāļu derīgums bērniem, kas cieš no retām iedzimtām slimībām, 
piemēram, hemofilijas.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 65
1. PANTS

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
cilvēkiem paredzēto zāļu izstrādi, lai saskaņā 
ar Direktīvu 2001/20/EK izpildītu bērnu 
mērķa grupas specifiskās terapeitiskās 
vajadzības, nepakļaujot bērnus nevajadzīgai 
klīniskai izpētei.

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi par 
cilvēkiem paredzēto zāļu izstrādi, lai saskaņā 
ar Direktīvu 2001/20/EK izpildītu bērnu 
mērķa grupas specifiskās terapeitiskās 
vajadzības, nepakļaujot bērnus nevajadzīgai 
klīniskai vai cita veida izpētei.

Or. el

Pamatojums

Pastāv ne tikai klīniskā izpēte, bet arī laboratorijas un citi izpētes veidi.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 66
2. PANTA 1. PUNKTS

1) bērnu mērķa grupa nozīmē iedzīvotāju 1) bērnu mērķa grupa nozīmē iedzīvotāju 
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daļu no dzimšanas līdz 18 gadiem; daļu no dzimšanas līdz 16 gadiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 67
2. A) PANTS (jauns)

2. a. pants
Dalībvalstis iegūst pieejamos datus par 
visiem esošajiem un nepieciešamajiem zāļu 
lietošanas veidiem bērnu mērķa grupā un 1 
gada laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
paziņo šo informāciju Aģentūrai.

Pediatrijas komiteja sniedz norādes par 
vajadzīgās informācijas saturu un formātu.

Or. en

Pamatojums

Pantā ir veiktas nelielas jēgas un vārdu izmaiņas, bet galvenā atšķirība ir panta novietojumā. 
Šīs regulas galvenais mērķis ir veicināt zāļu izstrādi "bērnu mērķa grupas specifiskajām 
vajadzībām”.  Pantus 41. līdz 43., kuros daļēji ir minēts šis priekšnosacījums, vajag pārvietot 
no regulas beigām uz sākumu.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 68
2. A) PANTS (jauns)

2.a) pants 
Dalībvalstis apkopo visu pieejamo 
informāciju par visu esošo un 
nepieciešamo zāļu izmantošanu bērnu 
mērķa grupā un šo informāciju iesniedz 
Aģentūrā divu gadu laikā no šīs regulas 
stāšanās spēkā. 

Pediatrijas komiteja izveido norādes par 
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apkopojamās informācijas saturu un 
formātu.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 69
2. B) PANTS (jauns)

2. b) pants
1. Pēc konsultācijām ar Komisiju,
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm 
Pediatrijas komiteja izveido terapeitisko 
vajadzību sarakstu, pamatojoties uz 
informāciju, kas minēta 2. a) pantā.
Aģentūra publicē šo sarakstu 2 gadu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, un to 
regulāri atjauno.
2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto 
sarakstu, Pediatrijas komiteja starp 
apzinātajām pētniecības vajadzībām nosaka 
prioritātes.

Or. en

Pamatojums

Pantā ir veiktas nelielas jēgas un vārdu izmaiņas, bet galvenā atšķirība ir panta novietojumā. 
Šīs regulas galvenais mērķis ir veicināt zāļu izstrādi "bērnu mērķa grupas specifiskajām 
vajadzībām”.  Pantus 41. līdz 43., kuros daļēji ir minēts šis priekšnosacījums, vajag pārvietot 
no regulas beigām uz sākumu.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 70
2. B) PANTS (jauns) 

2. b) pants
1. Pēc konsultācijām ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm 
Pediatrijas komiteja izveido terapeitisko 
vajadzību sarakstu, pamatojoties uz 
informāciju, kas minēta 2. a) pantā.
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Aģentūra publicē šo sarakstu 2 gadu laikā 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, un to 
regulāri atjauno.
2. Pamatojoties uz 2. b) panta 1. punktā 
minēto sarakstu, Pediatrijas komiteja starp 
apzinātajām pētniecības vajadzībām nosaka 
prioritātes.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 71
2. C) PANTS (jauns)

2. c) pants
1. Aģentūra, izmantojot Pediatrijas 
komitejas zinātnisko atbalstu, izveido 
Eiropas tīklu, kurā ietilpst esošie valstu un 
Eiropas tīkli, dažādu pediatrisku pataloģiju 
eksperti, izmeklētāji un centru darbinieki ar 
specifisku pieredzi pētījumu veikšanā bērnu 
mērķa grupā.

2. Eiropas tīkla mērķis ir, inter alia, 
koordinēt pētījumus par pediatrijas zālēm, 
izveidot nepieciešamo zinātnisko un 
administratīvo kompetenci Eiropas līmenī 
un izvairīties no pētījumu atkārtošanās. 

Eiropas tīkls centīsies arī nodrošināt 
optimālu pieejamo līdzekļu izmantošanu, it 
īpaši, apstiprinot piedāvāto pētījumu 
nepieciešamību un efektivitāti cilvēku un 
finanšu izmaksu izteiksmē un nodrošinot, 
ka pētījumu pieraksti spēj dot skaidras 
atbildes uz svarīgiem klīniskiem 
jautājumiem pēc iespējas īsākā laika 
posmā.
3. Viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Aģentūras vadība pēc izpilddirektora 
priekšlikuma un pēc konsultācijām ar 
Komisiju, dalībvalstīm un ieinteresētajām 
pusēm izveido pasākumu stratēģiju, lai 
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uzsāktu Eiropas tīkla darbību. Ja 
iespējams, šī tīkla darbībai ir jābūt saskaņā 
ar darbu pie Eiropas pētījumu jomas 
pamatu stiprināšanas, saistībā ar Kopienas 
ietvara programmām izpētei, 
tehnoloģiskajai attīstībai un demonstrāciju 
pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Pantā ir veiktas nelielas jēgas un vārdu izmaiņas, bet galvenā atšķirība ir panta novietojumā. 
Šīs regulas galvenais mērķis ir veicināt zāļu izstrādi "bērnu mērķa grupas specifiskajām 
vajadzībām”.  Pantus 41. līdz 43., kuros daļēji ir minēts šis priekšnosacījums, vajag pārvietot 
no regulas beigām uz sākumu.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 72
2. C) PANTS (jauns)

2. c) pants
Viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis izveido Eiropas 
pediatrijas izpētes programmu ar mērķi 
finansēt pētījumus zāļu lietošanai 
pediatrijā, īpaši to zāļu, kam nav patenta 
vai papildu aizsardzības sertifikāta 
aizsardzības.
Programmā jāņem vērā 2. b) panta 2. 
punktā minētās prioritātes.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 73
1. A) NODAĻA (jauna)
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1. a) nodaļa
Vajadzību noteikšana

1. pants
1. Dalībvalstis apkopo visu pieejamo 
informāciju par zāļu izmantošanu un 
izveido vajadzību sarakstu, kas jāizpilda 
bērnu mērķa grupā. Šo informāciju 
iesniedz Aģentūrai gada laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā.

Pediatrijas komiteja izveido norādes par 
apkopojamās informācijas saturu un 
formātu.

2. pants
1. Pediatrijas komiteja izveido terapeitisko 
vajadzību sarakstu, pamatojoties uz 
informāciju, kas minēta 2. a. pantā un pēc 
konsultācijām ar Komisiju, dalībvalstīm un 
ieinteresētajām pusēm.

Aģentūra publicē šo sarakstu divu gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, un to 
regulāri atjauno (vismaz reizi gadā).

2. Pamatojoties uz 2. b) panta 1. punktā 
minēto sarakstu, Pediatrijas komiteja starp 
pētniecības vajadzībām nosaka prioritātes.

3. Kad terapeitisko vajadzību saraksts ir 
izveidots, jānosaka izplatītākās slimības 
bērnu mērķa grupā, ārstējamo slimību 
nopietnība, alternatīvo slimību ārstēšanas 
veidu pieejamība un piemērotība bērnu 
mērķa grupai (tai skaitā šo veidu iedarbība 
un nelabvēlīgā ietekme), kā arī īpašie 
drošības pasākumi pediatrijā.

3. pants
1. Aģentūra, izmantojot Pediatrijas 
komitejas zinātnisko atbalstu, izveido 
Eiropas tīklu, kurā ietilpst esošie valstu un 
Eiropas tīkli, izmeklētāji un centru 
darbinieki ar specifisku pieredzi pētījumu 
veikšanā bērnu mērķa grupā.
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2. Eiropas tīkla mērķis ir, inter alia, 
koordinēt pētījumus par pediatrijas zālēm, 
izveidot nepieciešamo zinātnisko un 
administratīvo kompetenci Eiropas līmenī 
un izvairīties no pētījumu atkārtošanās. 
Eiropas tīkls arī nodrošinās optimālu 
pieejamo līdzekļu izmantošanu, pievēršot 
uzmanību pētījumu veikšanai ar 
vismazākajiem izdevumiem (cilvēku un 
finanšu) un  pētījumu pierakstu lietošanai 
ar mērķi, lai tie dotu atbildes uz klīniskiem 
jautājumiem tieši un ātri.
3. Viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā Aģentūras vadība pēc izpilddirektora 
priekšlikuma un pēc konsultācijām ar 
Komisiju, dalībvalstīm un ieinteresētajām 
pusēm izveido pasākumu stratēģiju, lai 
uzsāktu Eiropas tīkla darbību. Ja 
iespējams, šī tīkla darbībai ir jābūt saskaņā 
ar darbu pie Eiropas pētījumu jomas 
pamatu stiprināšanas, saistībā ar Kopienas 
ietvara programmām izpētei, 
tehnoloģiskajai attīstībai un demonstrāciju 
pasākumiem.

4. pants
1. Viena gada laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā dalībvalstis izveido Eiropas 
pediatrijas izpētes programmu ar mērķi 
finansēt pētījumus zāļu lietošanai pediatrijā 
(īpaši to zāļu, kam nav patenta vai papildu 
aizsardzības sertifikāta aizsardzības). 

Programmā jāņem vērā 2. b) panta 2. 
punktā minētās prioritātes). 

Or. fr

Pamatojums

Šajā nodaļā risināta zāļu izstrāde cilvēku lietošanai ar mērķi izpildīt specifiskās vajadzības 
bērnu mērķa grupai. Jāizvairās no nevajadzīgas izpētes, un jāmudina farmaceitiskās 
kompānijas nodrošināt labāku atbalstu šīm īpašajām vajadzībām.

Pantos, kas nozīmīgi papildina 41., 42. un 43. pantu regulas priekšlikumā, risina zāļu izstrādi 
cilvēku lietošanai ar mērķi izpildīt specifiskās vajadzības bērnu mērķa grupai. Jāizvairās no 
nevajadzīgas izpētes, un jāmudina farmaceitiskās kompānijas nodrošināt labāku atbalstu šīm 
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īpašajām vajadzībām. 

To veicot, dalībvalstīm un ES sabiedriskajām iestādēm ir jānodrošina, ka tiek izpildītas visas 
vajadzības, neatkarīgi no farmaceitisko kompāniju izrādītās intereses par atbalsta 
mehānismu. Tādēļ terapeitisko vajadzību noteikšanai pediatrijā ir jākļūst par galveno mērķi, 
kas arī ļautu izveidot pētījumu plānus un noteikt ar tiem saistītās prioritātes.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 74
3. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Pediatrijas komiteju izveido Eiropas Zāļu 
aģentūras ietvaros, kas nodibināta ar Regulu 
(EK) Nr. 726/2004, turpmāk “Aģentūra”. 

1. Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, Pediatrijas komiteju izveido 
Eiropas Zāļu aģentūras ietvaros, kas 
nodibināta ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, 
turpmāk “Aģentūra”.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst aizkavēt jaunu zāļu izveidi. Eiropas Zāļu aģentūrai jau ir nozīmīgas zināšanas 
pediatrijas jomā, tādēļ Pediatrijas komiteja varēs sākt darbu sešu mēnešu laikā.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 75
4. PANTA 1. PUNKTA C) DAĻA

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu
asociāciju intereses.

c) divpadsmit personas, kuras iecēlusi 
Komisija pēc konsultācijas ar Eiropas 
Parlamentu, pamatojoties uz atklātu 
aicinājumu izrādīt interesi, lai pārstāvētu 
pediatrus, ģimenes ārstus, farmakoloģiskās 
uzraudzības (pharmacovigilance) un 
sabiedrības veselības aprūpes speciālistus, 
kā arī vecāku asociācijas un labklājības 
organizācijas.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 76
4. PANTA 1. PUNKTA C) DAĻA

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu
asociāciju intereses.

c) desmit personas, kuras iecēlusi Komisija 
pēc konsultācijas ar Eiropas Parlamentu, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus, ģimenes 
ārstus, farmakoloģiskās uzraudzības 
(pharmacovigilance) un sabiedrības 
veselības aprūpes speciālistus, kā arī 
vecāku asociācijas un labklājības 
organizācijas.

Or. fr

Pamatojums

Jāpaplašina Pediatrijas komitejas sastāvs, lai ietvertu dažādas pediatrijas aprūpes 
praktizējošo ārstu kategorijas, un komiteja varētu iegūt visaptverošu situācijas un pediatrijas 
vajadzību kopainu. Jānodrošina arī, ka katrā sanāksmē piedalās atbilstošs cilvēku skaits, lai 
pieņemtu nepieciešamos lēmumus.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 77
4. PANTA 1. PUNKTA C) DAĻA

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu
asociāciju intereses.

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija 
pēc konsultācijas ar Eiropas Parlamentu, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus,
farmakoloğiskās uzraudzības 
(pharmacovigilance) speciālistus, kā arī 
sabiedrības veselības un vecāku asociāciju 
intereses.

Or. en

Pamatojums

Parlamentam ir nepieciešama konsultācija, lai ieceltu papildus sešas personas.  Svarīgāk, lai 
šīs personas pārstāv farmakoloğiskās uzraudzības (pharmacovigilance) speciālistu, 
sabiedrības veselības un vecāku apvienību intereses, nevis pacientu apvienību, ko bieži vien 
plaši finansē vai kas  saistītas ar farmaceitiskām kompānijām, intereses.
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Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 78
4. PANTA 1. PUNKTA C) DAĻA

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu 
asociāciju intereses.

c) piecas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu 
asociāciju intereses. Sestā persona, ko ieceļ 
Komisija, ir Eiropas Zāļu aģentūras Retu 
slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas 
dalībniece.

Or. en

Pamatojums

Arī bērni slimo ar retām slimībām, ko ārstē ar zālēm, kas paredzētas retu slimību ārstēšanai. 
Lielākā daļa (70 % - 80 %) reto slimību ir ģenētiski iedzimtas, un tas nozīmē, ka tieši bērniem 
ir nepieciešama ārstēšana, tādēļ daudzas zāles retu slimību ārstēšanai ir jāizstrādā lietošanai 
pediatrijā. Pediatrijas Komiteja pārstāvēs vairāk interešu, lai saprastu un noteiktu īpašās 
vajadzības bērniem ar retām slimībām, ja Eiropas Komisija par sesto personu iecels Eiropas 
Zāļu aģentūras Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas dalībnieku.

Grozījumu iesniedza Karin Jöns

Grozījums Nr. 79
4. PANTA 1. PUNKTA C) DAĻA

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu 
asociāciju intereses.

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus, citus 
terapeitus, kas specializējas bērnu 
ārstēšanā, un pacientu asociāciju intereses.

Or. de

Pamatojums

Jānodrošina, ka Pediatrijas komitejas sastāvā ir ne tikai pediatri, bet arī citi terapeiti, kas 
specializējas bērnu ārstēšanā (onkologi, kardiologi u.c). 
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 80
4. PANTA 1. PUNKTA C) DAĻA

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu 
asociāciju intereses.

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus, 
farmaceitus un pacientu asociāciju intereses.

Or. en

Pamatojums

Farmaceitiem ir unikālās zināšanas farmaceitiskajā jomā, pateicoties speciālajai apmācībai, 
kas tiem ļauj kļūt par speciālistiem zāļu jomā.1Šādas speciālas farmaceitiskās zināšanas dotu 
lielu ieguldījumu Pediatrijas komitejas darbībā. Piedevām, farmaceitiem ir galvenā nozīme, 
iesakot pacientiem vai to aprūpētājiem labākās zāles, jo tie ir viegli pieejami pacientiem ar 
jautājumiem vai problēmām, kas saistītas ar nepieciešamo zāļu izvēli. Tādēļ iekļaujot 
Pediatrijas komitejā farmaceitu, tiek nodrošināts, ka ir sasniegta vispusīga interešu 
pārstāvība.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 81
4. PANTA 1. PUNKTA C) DAĻA

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu 
asociāciju intereses.

c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus, 
farmaceitus un pacientu asociāciju intereses.

Or. el

Pamatojums

Pediatrijas komitejā ir svarīgi iekļaut dalībnieku, kas pārstāv farmaceitus. Ņemot vērā, ka 
farmaceiti ir saņēmuši zinātnisku izglītību par medikamentiem, ir tieši saistīti ar zāļu 
nodrošināšanu un nonāk kontaktā ar pediatrijā lietojamo zāļu pircējiem, viņi var sniegt lielu 
ieguldījumu Komitejas darbā. Tādēļ nedrīkst izslēgt farmaceitu pārstāvju piedalīšanos 
Komitejā, bet gan skaidri jānorāda to nepieciešamība.  

  
1 Direktīva 85/433/EK



AM\568363LV.doc 35/142 PE 357.553v02-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 82
4. PANTA 1. PUNKTA C) DAĻA

(c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu 
asociāciju intereses.

(c) sešas personas, kuras iecēlusi Komisija, 
pamatojoties uz atklātu aicinājumu izrādīt 
interesi, lai pārstāvētu pediatrus un pacientu 
asociāciju intereses, kā arī sociālās 
nodrošināšanas un pašpalīdzības 
organizācijas, kas vienpusēji vai kopīgi 
atbild par budžeta pārvaldību mērķiem, kas 
saistīti ar pieņemtajiem lēmumiem attiecībā 
uz zālēm. Katrā gadījumā ir jāieceļ divi 
pārstāvji no šīm trīs interešu grupām.

Or. fr

Pamatojums

Papildu medicīniskajiem ekspertiem un cilvēkiem, kas pārstāv pacientu intereses, komitejā ir 
jānodrošina vieta arī pārstāvjiem no dalībvalstu sociālās nodrošināšanas struktūrām un 
veselības apdrošināšanas kompānijām, kas atbild par veselības aprūpes budžeta pārvaldību, 
lai komitejas lēmumu pieņemšanā varētu izvērtēt budžeta iesaistīšanu.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 83
4. PANTA 1. PUNKTA C A) DAĻA (jauna)

ca) divi industrijas pārstāvji, ko, vienprātīgi 
vienojoties, ieceļ attiecīgās apvienības.

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams, lai industrijai, kā iesaistītajai pusei, arī būtu vieta un balsstiesības šajā 
komitejā. Tā kā to pārstāvētu tikai divi cilvēki, pastāv maza iespēja izveidot politiku sektora 
interešu labā.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 84
5. PANTA 1. PUNKTS
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1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumā iekļauj komitejas 
locekļu vairākuma viedokli un atšķirīgos 
viedokļus ar to pamatojumiem.

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumā iekļauj 

a) komitejas locekļu vairākuma viedokli un

b) atšķirīgos viedokļus 

ar pamatojumiem katram no tiem.

Atzinumu bez kavēšanās padara pieejamu 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka, nenonākt pie vienprātības, atzinumā tiek skaidri norādīti vairākuma un 
mazākuma viedokļi ar pamatojumiem katram no tiem.

Turklāt visi viedokļi tiek padarīti pieejami sabiedrībai pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu 
komitejas darbības caurredzamību.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 85
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumā iekļauj komitejas 
locekļu vairākuma viedokli un atšķirīgos 
viedokļus ar to pamatojumiem.

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumu veido komitejas 
locekļu vairākuma viedoklis. Atzinumā min
atšķirīgos viedokļus ar to pamatojumiem.

Atzinumu bez kavēšanās padara pieejamu 
sabiedrībai.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 86
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumā iekļauj komitejas 
locekļu vairākuma viedokli un atšķirīgos 
viedokļus ar to pamatojumiem.

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumu veido komitejas 
locekļu vairākuma viedoklis. Atzinumā min
atšķirīgos viedokļus ar to pamatojumiem.
Atzinumu bez kavēšanās padara pieejamu 
sabiedrībai.

Or. fr

Pamatojums

Pediatrijas komitejas darbībā jānodrošina pilnīga caurredzamība. Prasība nodrošināt 
caurredzamību attiecas uz lēmumu pieņemšanas procesu, iemesliem lēmumu pieņemšanai un 
pašiem lēmumiem. Tas jāpaskaidro 5. pantā.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 87
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumā iekļauj komitejas 
locekļu vairākuma viedokli un atšķirīgos 
viedokļus ar to pamatojumiem.

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumā iekļauj komitejas 
locekļu vairākuma viedokli. Atzinumā min 
atšķirīgos viedokļus ar to pamatojumiem.

Atzinumu bez kavēšanās padara pieejamu 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tiecas palielināt caurredzamību.
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Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 88
5. PANTA 1. PUNKTS

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumā iekļauj komitejas 
locekļu vairākuma viedokli un atšķirīgos 
viedokļus ar to pamatojumiem.

1. Sagatavojot savus atzinumus, Pediatrijas 
komiteja pēc iespējas cenšas panākt 
zinātnisko vienprātību. Ja šādu vienprātību 
nevar panākt, atzinumā iekļauj komitejas 
locekļu vairākuma viedokli un atšķirīgos 
viedokļus ar to pamatojumiem. Atzinumu 
bez kavēšanās padara pieejamu sabiedrībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 89
5. PANTA 3. PUNKTS

3. Komisijas pārstāvji, Aģentūras 
izpilddirektors vai viņa pārstāvji var 
apmeklēt visas Pediatrijas komitejas 
sanāksmes.

3. Divi Komisijas pārstāvji, Aģentūras 
izpilddirektors vai viņa pārstāvis var 
apmeklēt visas Pediatrijas komitejas 
sanāksmes.

Or. el

Pamatojums

Lai nodrošināt pareizu Komisijas un Aģentūras oficiālo pārstāvību.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 90
6. PANTA 2. PUNKTS

Visas netiešās intereses, kam varētu būt 
saistība ar farmaceitisko rūpniecību 
jāieraksta Aģentūras reģistrā, kurš ir publiski 
pieejams. Reģistru papildina ik gadu.

Visas tiešās vai netiešās intereses, kam 
varētu būt saistība ar farmaceitisko 
rūpniecību jāieraksta Aģentūras reģistrā, 
kurš ir publiski pieejams. Reģistru papildina 
ik gadu.

Or. el
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Pamatojums

Lai sasniegtu lielāku caurredzamību.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 91
7. PANTA 1. PUNKTA D) DAĻA

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu;

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par attiecīgajā bērnu 
mērķa grupā lietoto zāļu kvalitāti, drošību,
iedarbīgumu un terapeitisko labumu 
salīdzinājumā ar pašreizējiem līdzekļiem;

Or. fr

Pamatojums

Pediatrijas komitejas uzdevums nedrīkst būt tikai informācijas novērtēšana, kas iegūta 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu; tai ir jāizdod atzinumi par attiecīgo zāļu 
kvalitāti, drošību un iedarbīgumu. Saskaņā ar regulas mērķi jāņem vērā arī  terapeitiskais 
labums, ko gūs bērni.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 92
7. PANTA 1. PUNKTA D) DAĻA

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu;

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu, kā arī nozīmīgāku 
terapeitisku labumu nekā pašreizējām 
zālēm;

Or. en
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Pamatojums

Paskaidrojošā memorandā un 12. panta 1. punkta c) daļā ir izskaidrots, ka zāles bērniem var 
paredzēt tikai tad, ja tām ir lielāks  potenciālais terapeitiskais labums nekā pašreizējām 
zālēm. Pediatrijas komiteja, sagatavojot savu atzinumu, tajā iekļauj arī terapeitiskā labuma 
novērtējumu zālēm, kas paredzētas bērnu mērķa grupai.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 93
7. PANTA 1. PUNKTA D) DAĻA

d)  pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu;

d)  pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 94
7. PANTA 1. PUNKTA D) DAĻA

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu;

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu, kā arī papildu terapeitisko 
labumu (salīdzinot ar pašreizējām zālēm);

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 95
7. PANTA 1. PUNKTA D) DAĻA
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d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu;

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību,
iedarbīgumu, kā arī papildu terapeitisko 
labumu (salīdzinot ar pašreizējām zālēm);

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ņemta vērā papildu terapeitiskā labuma nepieciešamība.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 96
7. PANTA 1. PUNKTA D) DAĻA

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu;

d) pēc Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas 
vai kompetentas iestādes lūguma izvērtēt 
jebkurus datus, kas radīti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu un 
formulēt atzinumu par bērnu mērķa grupā 
lietošanai paredzētu zāļu kvalitāti, drošību 
vai iedarbīgumu, kā arī papildu terapeitisko 
labumu (salīdzinot ar pašreizējām zālēm);

Or. en

Pamatojums

Papildu terapeitiskais labums ir nosacījums, lai saņemtu atļauju zāles lietot pediatrijā un lai 
izvairītos no pētījumu atkārtošanās; pašreizējā formulējumā netiek ņemta vērā papildu 
terapeitiskā labuma nepieciešamība.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 97
7. PANTA 1. PUNKTA E) DAĻA

e) sniegt padomu par 41. pantā minētajam 
pārskatam ievācamo datu saturu un formu un 
izveidot uzskaiti par terapeitiskajām 

e) sniegt padomu par 41. pantā minētajam 
pārskatam ievācamo datu saturu un formu un 
izveidot uzskaiti par terapeitiskajām 
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vajadzībām, kā minēts 42. pantā; vajadzībām, kā minēts 42. pantā, kā arī par 
terapeitisko labumu, salīdzinot ar 
pašreizējiem līdzekļiem;

Or. fr

Pamatojums

”Terapeitiskā labuma” koncepcijas pamatā ir pārvaldīt pediatrijas indikāciju piešķiršanu. 
Pediatrijas komitejai tas dokumentāri jāapstiprina un jāņem vērā.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 98
7. PANTA 1. PUNKTA H A) DAĻA (jauna)

ha) izvērtēt tiesības zālēm pagarināt 
papildu aizsardzības sertifikātu par 8 
mēnešiem, izskatot neatkarīgi veiktu zāļu 
pārdošanas rādītāju pārbaudi saskaņā ar 
36. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājums par 6 mēnešiem var izrādīties nepietiekams, lai 
veicinātu kompāniju ieguldījumu, kas ļautu izstrādāt  pediatrijā lietojamas zāles relatīvi retu 
slimību ārstēšanai. Papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu par 6 mēnešiem Amerikas 
Savienotajās Valstīs nevar salīdzināt ar situāciju ES, jo Eiropas Savienībā cenas ir 
ievērojami zemākas. Tādēļ atsevišķos gadījumos ir nepieciešams lielāks atbalsts. No otras 
puses, 6 mēneši, iespējams, ir lieks atbalsts pieaugušo medikamentiem, tā sauktajiem “kases 
grāvējiem”.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 99
7. PANTA  H A) DAĻA (jauna)

ha) izvērtēt tiesības zālēm pagarināt 
papildu aizsardzības sertifikātu par 6 
mēnešiem, izskatot neatkarīgi veiktu zāļu 
pārdošanas rādītāju pārbaudi saskaņā ar 
36. panta 1. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Pediatrijas komiteja ir pilnvarota pieprasīt pārbaudīt zāļu pārdošanas rādītājus, lai 
noskaidrotu, vai ir pamats tām pagarināt papildu aizsardzības sertifikātu par 6 mēnešiem, 
nevis standarta 3 mēnešiem.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 100
7. PANTA 1. PUNKTA H A) DAĻA (jauna)

ha) izvērtēt tiesības zālēm pagarināt 
papildu aizsardzības sertifikātu par 6 
mēnešiem, izskatot neatkarīgi veiktu zāļu 
pārdošanas rādītāju pārbaudi saskaņā ar 
36. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Pediatrijas komiteja ir pilnvarota pieprasīt pārbaudīt zāļu pārdošanas rādītājus, lai 
noskaidrotu, vai ir pamats tām pagarināt papildu aizsardzības sertifikātu par 6 mēnešiem, 
nevis standarta 3 mēnešiem.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 101
7. PANTA 1. PUNKTA H A) DAĻA (jauna)

ha) izvērtēt tiesības zālēm pagarināt 
papildu aizsardzības sertifikātu par 6 
mēnešiem, izskatot neatkarīgi veiktu zāļu 
pārdošanas rādītāju pārbaudi saskaņā ar 
36. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Pediatrijas komiteja ir pilnvarota pieprasīt pārbaudīt zāļu pārdošanas rādītājus, lai 
noskaidrotu, vai ir pamats tām pagarināt papildu aizsardzības sertifikātu par 6 mēnešiem, 
nevis standarta 3 mēnešiem.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 102
7. PANTA 1. PUNKTA H A) DAĻA (jauna) 

ha) izvērtēt tiesības zālēm pagarināt 
papildu aizsardzības sertifikātu par 6 
mēnešiem, izskatot neatkarīgi veiktu zāļu 
pārdošanas rādītāju pārbaudi saskaņā ar 
36. panta 1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Pediatrijas komiteja ir pilnvarota pieprasīt pārbaudīt zāļu pārdošanas rādītājus, lai 
noskaidrotu, vai ir pamats tām pagarināt papildu aizsardzības sertifikātu par 6 mēnešiem, 
nevis standarta 3 mēnešiem.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 103
7. PANTA 1. PUNKTA H A) DAĻA (jauna) 

ha) noteikt tiesības zālēm piešķirt papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājumu par 
sešiem mēnešiem, izskatot neatkarīgi veiktu 
zāļu pārdošanas rādītāju pārbaudi;

Or. pt

Pamatojums

Pediatrijas komiteja var pārbaudīt zāļu pārdošanas rādītājus un novērtēt, vai tām ir tiesības 
saņemt papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu par sešiem mēnešiem, nevis standarta 
trīs mēnešu pagarinājumu.

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 104
7. PANTA 1. PUNKTA H A) DAĻA (jauna) 

ha) izvērtēt tiesības zālēm pagarināt 
papildu aizsardzības sertifikātu par sešiem 
mēnešiem, izskatot neatkarīgi veiktu zāļu 
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pārdošanas rādītāju pārbaudi saskaņā ar 
36. panta 1. punktu.

Or. pl

Pamatojums

Šis grozījums uzliek Pediatrijas komitejai pienākumu pārbaudīt zāļu pārdošanas rādītājus ar 
nolūku piešķirt papildu aizsardzības sertifikātam sešu mēnešu pagarinājumu, nevis standarta 
trīs mēnešu pagarinājumu. 

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 105
7. PANTA 1. PUNKTA H A) DAĻA (jauna)

ha) konsultējoties ar pediatrijas 
speciālistiem, izveidot īpašu sarakstu ar 
pediatrijas zāļu vajadzībām, un to regulāri 
atjaunināt.

Or. en

Pamatojums

Papildu terapeitiskais labums ir nosacījums, lai saņemtu atļauju zāles lietot pediatrijā un lai 
izvairītos no pētījumu atkārtošanās; pašreizējā formulējumā netiek ņemta vērā papildu 
terapeitiskā labuma nepieciešamība.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 106
7. PANTA 2. PUNKTA 1. A) APAKŠPUNKTS (jauns)

Gadījumi, kad šāds papildu terapeitiskais 
labums nav gaidāms, tiek izskatīti saskaņā 
ar 12. panta 1. punkta c) daļas 
izņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Papildu terapeitiskais labums ir nosacījums, lai saņemtu atļauju zāles lietot pediatrijā un lai 
izvairītos no pētījumu atkārtošanās; pašreizējā formulējumā netiek ņemta vērā papildu 
terapeitiskā labuma nepieciešamība.
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Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 107
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Izpildot savus uzdevumus, Pediatrijas 
komiteja apsver, vai sagaidāms, ka 
piedāvātais pētījums dos nozīmīgu 
terapeitisko labumu bērnu mērķa grupai, vai 
nē. 

2. Izpildot savus uzdevumus, Pediatrijas 
komiteja apsver, vai sagaidāms, ka 
piedāvātais pētījums par attiecīgajām zālēm 
dos nozīmīgu terapeitisko labumu 
salīdzinājumā ar pašreizējām pediatrijas 
pacientu zālēm bērnu mērķa grupai, vai nē.

Or. en

Pamatojums

Punkta pārveidojums saskaņo to ar Komisijas priekšlikuma 12. panta 1. punkta c) daļas 
formulējumu.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 108
7. PANTA 2. PUNKTS

2. Izpildot savus uzdevumus, Pediatrijas 
komiteja apsver, vai sagaidāms, ka 
piedāvātais pētījums dos nozīmīgu 
terapeitisko labumu bērnu mērķa grupai, vai 
nē.

2. Izpildot savus uzdevumus, Pediatrijas 
komiteja apsver, vai sagaidāms, ka 
piedāvātais pētījums dos nozīmīgu 
terapeitisko labumu bērnu mērķa grupai, vai 
nē. Tai arī jāņem vērā, inter alia, trešo 
valstu kompetentu iestāžu atzinumi, 
lēmumi vai ieteikumi.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams izvairīties no nevajadzīgas zāļu izpētes ar bērniem, tādēļ nedrīkst atkārtoti veikt 
pētījumus ar pediatrijas pacientiem, kas jau veikti trešās valstīs.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 109
7. PANTA 2. PUNKTS
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2. Izpildot savus uzdevumus, Pediatrijas 
komiteja apsver, vai sagaidāms, ka 
piedāvātais pētījums dos nozīmīgu 
terapeitisko labumu bērnu mērķa grupai, vai 
nē.

2. Izpildot savus uzdevumus, Pediatrijas 
komiteja vispirms apsver, vai sagaidāms, ka 
piedāvātais pētījums dos nozīmīgu 
terapeitisko labumu bērnu mērķa grupai, vai 
nē.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 110
7. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns)

2.a) Salīdzinošo pētījumu dati, kas 
paredzēti papildu terapeitiskā labuma 
noteikšanai, jāiekļauj pieteikumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 111
7. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns)

2.a) Salīdzinošo pētījumu dati, kas 
paredzēti papildu terapeitiskā labuma 
noteikšanai, jāiekļauj pieteikumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 112
7. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns)

2.a) Salīdzinošo pētījumu dati, kas 
paredzēti papildu terapeitiskā labuma 
noteikšanai, jāiekļauj pieteikumā.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 113
7. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns) 

2.a) Gadījumi, kad šāds papildu 
terapeitiskais labums nav gaidāms, tiek 
izskatīti saskaņā ar 12. panta 1. punkta c) 
daļas izņēmumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tiek saskaņots ar grozījumu Nr. 1, ņemot vērā papildu terapeitisko labumu.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 114
7. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns) 

2.a) Regulas 12. panta 1. punkta c) daļā 
minēto atbrīvojumu piešķir gadījumos, ja 
nav gaidāms iepriekšminētais labums.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 115
7. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns) 

2.a) Regulas 12. panta 1. punkta c) daļā 
minēto atbrīvojumu piešķir gadījumos, ja 
nav gaidāms iepriekšminētais labums.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums regulas priekšlikumu padara iekšēji saskaņotu, piešķirot pediatrijas indikāciju 
saskaņā ar 12. panta 1. punkta c) daļu.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 116
7. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns) 

2.a) Salīdzinošo pētījumu dati, kas 
paredzēti papildu terapeitiskā labuma 
noteikšanai, tiek iekļauti pieteikumā zāļu 
tirdzniecības atļaujas iegūšanai.

Or. fr

Pamatojums

”Terapeitiskā labuma” koncepcijas pamatā ir pārvaldīt pediatrijas indikāciju piešķiršanu, 
tādēļ tas jāiekļauj atļaujas pieteikuma dokumentos, lai Pediatrijas komiteja to varētu izvērtēt 
saskaņā ar 7. panta 2. punktu.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 117
7. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns) 

2.a) Salīdzinošo pētījumu dati, kas 
paredzēti papildu terapeitiskā labuma 
noteikšanai, tiek iekļauti pieteikumā zāļu 
tirdzniecības atļaujas iegūšanai.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 118
7. A) PANTS (jauns)

7.a) pants
Jāizveido specifisks saraksts ar 
prasībām attiecībā uz zālēm bērniem, 
to regulāri atjaunina un padara 
pieejamu ieinteresētajām pusēm 
(speciālistiem, uzņēmumiem, 
pacientiem utt.).

Or. el
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Pamatojums

Svarīgi ir izveidot sarakstu, kas ir pieejams visām ieinteresētajām pusēm.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 119
8. PANTA 1 PUNKTA A) DAĻA (jauna) 

a) visu veikto pētījumu rezultāti un visa 
detalizētā informācija, kas iegūta, lai 
noteiktu, vai  attiecīgajām zālēm piemīt 
nozīmīgs terapeitiskais labums bērnu 
mērķa grupai salīdzinājumā ar pašreizējām 
pediatrijas pacientu zālēm;

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojošā memorandā un 12. panta 1. punkta c) daļā ir izskaidrots, ka zāles bērniem var 
paredzēt tikai tad, ja tām ir lielāks  potenciālais terapeitiskais labums nekā pašreizējām 
zālēm. Tādēļ, iesniedzot pieteikumu tirdzniecības atļaujas iegūšanai, ir jāiekļauj informācija 
par potenciālo terapeitisko labumu.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 120
8. PANTA 1 PUNKTA A) DAĻA (jauna) 

a) veikto pētījumu rezultāti, grafiks 
notiekošo un plānoto pediatrisko pētījumu 
pabeigšanai un Aģentūras atzinums par 
tiem;

Or. en

Pamatojums

Prasība iesniegt pediatriskās izpētes rezultātus kopā ar pieaugušo izpētes rezultātiem ir 
pretrunā ar pašreizējiem zinātniskajiem un ētiskajiem standartiem. Tas var izraisīt 
priekšlaicīgus vai neattaisnotus pētījumus ar bērniem un aizkavēt jaunu pieaugušajiem 
paredzētu  medikamentu ieviešanu. Kārtība, kādā bērni tiek iesaistīti pediatriskos pētījumos 
bieži vien ir ļoti lēna un sarežģīta, kā arī pētījumi var notikt ilgāk nekā sākotnēji plānots.



AM\568363LV.doc 51/142 PE 357.553v02-00

Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 121
8. PANTA 1 PUNKTA A) DAĻA (jauna) 

a) veikto pētījumu rezultāti, grafiks 
notiekošo un plānoto pediatrisko pētījumu 
pabeigšanai un Aģentūras atzinums par 
tiem;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar noteiktajiem zinātniskajiem un ētiskajiem standartiem, jaunas zāles ir daudzpusīgi 
jāpārbauda ar pieaugušajiem pirms uzsāk pētījumus ar bērniem. Tādejādi visi pediatrisko 
pētījumu rezultāti nav pieejami, kad sastāda tirdzniecības atļaujas pieteikumu pieaugušo 
zālēm. Tādēļ, lai izvairītos no priekšlaicīgās pārbaudes ar bērniem un neaizkavētu 
pieaugušajiem paredzēto zāļu apstiprināšanu, prasība, kas noteikta 8. pantā ir jāizvirza 
gadījumos, kad, iesniedzot pieteikumu tirdzniecības atļaujai zālēm pieaugušo lietošanai, 
pediatrijas pētījumi vēl nav pabeigti.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 122
9. PANTA 1. A) PUNKTS (jauns) 

Kad iespējams, piemēro Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 1085/2003 par izmaiņu 
izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un 
veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas 
nosacījumos.

Or. en

Pamatojums

Vēlams, lai EK tiesību akti farmaceitiskajā jomā būtu pēc iespējas saskaņotāki. Tādēļ tiek 
piemēroti Regulas 1085/2003/EK noteikumi, kas reglamentē izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem 
paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas nosacījumos saskaņā ar izmaiņām 
esošajā atļaujā (piemēram, izmaiņas formā – tabletes tiek ražotas sīrupa veidā vai otrādi). 
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 123
9. PANTA 1. A) PUNKTS (jauns) 

Pirmo punktu piemēro arī, ja pieteikuma 
iesniedzējs norāda, ka zālēm ir veikti  
ievērojami terapeitiskie, zinātniskie vai 
tehniskie uzlabojumi saskaņā ar Regulas 
726/2004/EK noteikumiem, it īpaši ar tās 3. 
panta 2. punkta b) daļu.

Or. el

Pamatojums

Jāizveido noteikums, lai iekļautu tirdzniecības atļauju zālēm, kam ir ievērojami terapeitiskie, 
zinātniskie vai tehniskie uzlabojumi saskaņā ar Regulas 726/2004/EK ar ko nosaka kārtību, 
kā Kopienā apstiprina un pārrauga cilvēkiem paredzētas zāles un veterinārās zāles, kā arī 
izveido Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūru 3. panta 2. punkta b) daļu. Šis noteikums atbalsta 
zāļu uzlabojumu veikšanu. 

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 124
14. PANTA 2. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

2. 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas 
Pediatrijas komiteja pieņem atzinumu par to, 
vai izsniegt atbrīvojumu konkrētām zālēm, 
vai nē.

2. Neskaitot izņēmuma gadījumus, 60 dienu 
laikā no pieteikuma saņemšanas Pediatrijas 
komiteja, ieceļot referentu, pieņem 
atzinumu par to, vai izsniegt atbrīvojumu 
konkrētām zālēm, vai nē.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 125
14. PANTA 3. PUNKTS

3. Tiklīdz Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu, piemēro 4. nodaļā noteikto 
kārtību. Aģentūra bez kavēšanās attiecīgi 
informē pieteikuma iesniedzēju. Pieteikuma 
iesniedzēju informē par pieņemtā atzinuma 

3. Tiklīdz Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu, piemēro 4. nodaļā noteikto 
kārtību. Aģentūra bez kavēšanās un jebkurā 
gadījumā laika periodā, kas nepārsniedz 10 
darba dienas, attiecīgi informē pieteikuma 
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iemesliem. iesniedzēju. Pieteikuma iesniedzēju informē 
par pieņemtā atzinuma iemesliem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 126
15. PANTS 1. A) PUNKTS (jauns)

1.a Šo sarakstu regulāri atjaunina (reizi 
sešos mēnešos) un bez kavēšanās padara 
pieejamu sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi ir paskaidrot, ka atbrīvojumu sarakstu regulāri atjaunina un publicē, lai ievērotu 
caurredzamības principu.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 127
15. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūra veido visu atbrīvojumu sarakstu. 1. Aģentūra veido visu atbrīvojumu sarakstu. 
Šo sarakstu regulāri atjaunina (vismaz reizi 
gadā) un padara pieejamu sabiedrībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 128
15. PANTA 1. A) PUNKTS (jauns) 

1.a) Šo sarakstu, ko atjaunina vismaz reizi 
gadā, nekavējoties publicē.

Or. fr
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Pamatojums

Pediatrijas komitejas darbībā jānodrošina pilnīga caurredzamība. Prasība nodrošināt 
caurredzamību attiecas uz lēmumu pieņemšanas procesu, iemesliem lēmumu pieņemšanai un 
pašiem lēmumiem. Tas jāpaskaidro 5. pantā un jānosaka, ka saraksts jāpadara pieejams 
sabiedrībai.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 129
15. PANTA 1. A) PUNKTS (jauns) 

1.a) Šo sarakstu, ko atjaunina vismaz reizi 
gadā, nekavējoties publicē.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 130
17. PANTA 1. PUNKTS

1) 8. un 9. pantā minēto pieteikumu 
gadījumos ar apstiprinājuma lūgumu 
iesniedz pediatrijas pētījumu plānu, ja nav 
noteikts citādi, ne vēlāk kā līdz dienai, kad 
pabeidz farmaceitiski kinētisko izpēti ar 
cilvēkiem, kā noteikts Direktīvas 
2001/83/EK I pielikuma I daļas 5.2.3 
iedaļā, lai nodrošinātu, ka atzinumu par 
konkrēto zāļu lietošanu bērnu mērķa grupā 
var sniegt vienlaicīgi ar tirdzniecības 
atļaujas vai cita attiecīgā pieteikuma 
izvērtējumu.

1) 8. un 9. pantā minēto pieteikumu 
gadījumos ar apstiprinājuma lūgumu 
iesniedz pediatrijas pētījumu plānu, ja nav 
noteikts citādi, ātrākais līdz dienai, kad 
pabeidz farmaceitiski kinētiskās izpētes ar 
cilvēkiem II daļu, lai nodrošinātu, ka 
pētījumu plāni iekļaujas īpašos termiņos un 
tādejādi izpilda prasības klīniskās izpētes ar 
bērniem jomā.

Or. de

Pamatojums

Apmēram 90% no pārbaudāmajām zālēm izrādās nepiemērotas pēc pētījumu I daļas 
pabeigšanas. Tāpēc empīrisks lēmums jāpieņem ne ātrāk kā pēc pētījumu II daļas 
pabeigšanas.
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 131
17. PANTA 1. PUNKTS

1. 8. un 9. pantā minēto pieteikumu 
gadījumos ar apstiprinājuma lūgumu 
iesniedz pediatrijas pētījumu plānu, ja nav 
noteikts citādi, ne vēlāk kā līdz dienai, kad 
pabeidz farmaceitiski kinētisko izpēti ar 
cilvēkiem, kā noteikts Direktīvas 
2001/83/EK I pielikuma I daļas 5.2.3 iedaļā, 
lai nodrošinātu, ka atzinumu par konkrēto 
zāļu lietošanu bērnu mērķa grupā var sniegt 
vienlaicīgi ar tirdzniecības atļaujas vai cita 
attiecīgā pieteikuma izvērtējumu. 

1. 8. un 9. pantā minēto pieteikumu 
gadījumos ar apstiprinājuma lūgumu 
iesniedz pediatrijas pētījumu plānu un tā 
kopsavilkumu, ja nav noteikts citādi, ne 
vēlāk kā līdz dienai, kad pabeidz 
farmaceitiski kinētisko izpēti ar cilvēkiem, 
kā noteikts Direktīvas 2001/83/EK I 
pielikuma I daļas 5.2.3 iedaļā, lai 
nodrošinātu, ka atzinumu par konkrēto zāļu 
lietošanu bērnu mērķa grupā var sniegt 
vienlaicīgi ar tirdzniecības atļaujas vai cita 
attiecīgā pieteikuma izvērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai nav lietderīgi gatavot kopsavilkuma ziņojumu, kā noteikts 17. panta 2. punktā. 
Jāsvītro tas, ka Aģentūrai ir jāsagatavo kopsavilkuma ziņojums, lai ievērojami samazinātu 
administratīvā derīguma laiku lielākais līdz 10 dienām. Tā vietā pieteikuma iesniedzējs 
sagatavo kopsavilkuma ziņojumu kā dokumentu sastāvdaļu.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 132
17. PANTA 1. PUNKTS

1. 8. un 9. pantā minēto pieteikumu 
gadījumos ar apstiprinājuma lūgumu 
iesniedz pediatrijas pētījumu plānu, ja nav 
noteikts citādi, ne vēlāk kā līdz dienai, kad 
pabeidz farmaceitiski kinētisko izpēti ar 
cilvēkiem, kā noteikts Direktīvas 
2001/83/EK I pielikuma I daļas 5.2.3 iedaļā, 
lai nodrošinātu, ka atzinumu par konkrēto 
zāļu lietošanu bērnu mērķa grupā var sniegt 
vienlaicīgi ar tirdzniecības atļaujas vai cita 
attiecīgā pieteikuma izvērtējumu.

1. 8. un 9. pantā minēto pieteikumu 
gadījumos ar apstiprinājuma lūgumu 
pediatrijas pētījumu plānu var iesniegt līdz 
dienai, kad pabeidz farmaceitiski kinētisko 
izpēti ar cilvēkiem, kā noteikts Direktīvas 
2001/83/EK I pielikuma I daļas 5.2.3 iedaļā, 
lai nodrošinātu, ka atzinumu par konkrēto 
zāļu lietošanu bērnu mērķa grupā var sniegt 
vienlaicīgi ar tirdzniecības atļaujas vai cita 
attiecīgā pieteikuma izvērtējumu. Ja 
lūgumu apstiprināt pediatrijas pētījumu 
plānu iesniedz vēlāk, pieteikuma 
iesniedzējs, sastādot pieteikumu kā norādīts 
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8. un 9. pantā, iesniedz arī pabeigto 
pediatrijas pētījumu rezultātus un grafiku, 
kad tiks pabeigti iesāktie un plānotie 
pediatrijas pētījumi. Kompetenta iestāde 
veic turpmākos darbus kopā ar pieteikuma 
iesniedzēju saistībā ar šīm prasībām.

Or. en

Pamatojums

Daudzas zāles vispirms ir jāpārbauda ar pieaugušajiem pirms uzsāk izstrādāt lietošanai 
pediatrijā, tāpēc ir pāragri iesniegt pediatrijas pētījumu plānus, pabeidzot farmaceitiski 
kinētiskos pētījumus ar pieaugušajiem. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt iespēju pediatrijas 
pētījumu plānu iesniegt un apstiprināt vēlāk, līdztekus nodrošinot, ka pētījumus sāk tad, kad ir 
vispiemērotāk.  

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 133
17. PANTA 2. PUNKTS

2. 30 dienu laikā no 1. punktā minēta 
lūguma saņemšanas Aģentūra pārbauda 
lūguma derīgumu un sagatavo 
kopsavilkuma ziņojumu Pediatrijas 
komitejai. 

2. 10 dienu laikā no 1. punktā minēta 
lūguma saņemšanas Aģentūra pārbauda 
lūguma derīgumu.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai nav lietderīgi gatavot kopsavilkuma ziņojumu, kā noteikts 17. panta 2. punktā.
Jāsvītro tas, ka Aģentūrai ir jāsagatavo kopsavilkuma ziņojums, lai ievērojami samazinātu 
administratīvā derīguma laiku lielākais līdz 10 dienām. Tā vietā pieteikuma iesniedzējs 
sagatavo kopsavilkuma ziņojumu kā dokumentu sastāvdaļu.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 134
17. PANTA 3. PUNKTS

3. Vajadzības gadījumā Aģentūra var lūgt 3. Vajadzības gadījumā Aģentūra var lūgt 
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pieteikuma iesniedzēju iesniegt papildu 
ziņas un dokumentus, tādā gadījumā 30
dienu laika termiņu aptur līdz laikam, kamēr 
tiek iesniegta prasītā papildu informācija. 

pieteikuma iesniedzēju iesniegt papildu 
ziņas un dokumentus, tādā gadījumā 10
dienu laika termiņu aptur līdz laikam, kamēr 
tiek iesniegta prasītā papildu informācija.

Or. en

Pamatojums

Aģentūrai nav lietderīgi gatavot kopsavilkuma ziņojumu, kā noteikts 17. panta 2. punktā. 
Jāsvītro tas, ka Aģentūrai ir jāsagatavo kopsavilkuma ziņojums, lai ievērojami samazinātu 
administratīvā derīguma laiku lielākais līdz 10 dienām. Tā vietā pieteikuma iesniedzējs 
sagatavo kopsavilkuma ziņojumu kā dokumentu sastāvdaļu.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 135
18. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. 60 dienu laikā no derīga piedāvātā 
pediatrijas pētījumu plāna saņemšanas 
Pediatrijas komiteja pieņem atzinumu par to, 
vai piedāvātā izpēte nodrošinās vajadzīgo 
datu radīšanu, nosakot apstākļus, kuros zāles 
var lietot bērnu mērķa grupas vai tās 
apakšgrupu ārstēšanā, un vai gaidāmais 
terapeitiskais ieguvums attaisno piedāvāto 
izpēti.

1. Neskaitot izņēmuma gadījumus, 60 dienu 
laikā no derīga piedāvātā pediatrijas 
pētījumu plāna saņemšanas Pediatrijas 
komiteja pieņem atzinumu par to, vai 
piedāvātā izpēte nodrošinās vajadzīgo datu 
radīšanu, nosakot apstākļus, kuros zāles var 
lietot bērnu mērķa grupas vai tās apakšgrupu 
ārstēšanā, un vai gaidāmais terapeitiskais 
ieguvums attaisno piedāvāto izpēti.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 136
18. PANTA 2. PUNKTS 

2. 1. punktā noteiktā 60 dienu periodā 
Pediatrijas komiteja var prasīt pieteikuma 
iesniedzējam piedāvāt plāna izmaiņas, tādā 
gadījumā 1. punktā minēto termiņu galīgā 
atzinuma pieņemšanai pagarina maksimāli 
par 60 dienām. Tādos gadījumos šī perioda 
laikā pieteikuma iesniedzējs vai Pediatrijas 
komiteja var prasīt papildu tikšanos. 
Termiņu aptur līdz dienai, kad tiek iesniegta 

2. Neskaitot izņēmuma gadījumus, 
1. punktā noteiktā 60 dienu periodā 
Pediatrijas komiteja var prasīt pieteikuma 
iesniedzējam piedāvāt plāna izmaiņas, tādā 
gadījumā 1. punktā minēto termiņu galīgā 
atzinuma pieņemšanai pagarina maksimāli 
par 60 dienām. Tādos gadījumos šī perioda 
laikā pieteikuma iesniedzējs vai Pediatrijas 
komiteja var prasīt papildu tikšanos. 
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prasītā papildu informācija. Termiņu aptur līdz dienai, kad tiek iesniegta 
prasītā papildu informācija.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 137
23. PANTS

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību. 

Izņēmuma gadījumos, ja pēc pediatrijas 
pētījumu plāna apstiprinājuma lēmuma 
pieņemšanas pieteikuma iesniedzējs sastopas 
ar grūtībām tā īstenošanā, piemēram, ja 
plāns ir nelietojams vai, ja plāns vairs nav 
piemērots, pieteikuma iesniedzējs var 
iesniegt Pediatrijas komitejai izmaiņas vai 
lūgumu par termiņa atlikšanu vai 
atbrīvojumu, minot detalizētus iemeslus. 
Pediatrijas komiteja izskata šīs izmaiņas un 
30 dienu laikā pieņem atzinumu par to 
atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 138
23. PANTS

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un 30 dienu laikā 
pieņem atzinumu par to atteikumu vai 



AM\568363LV.doc 59/142 PE 357.553v02-00

Ārējais tulkojums LV

Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

pieņemšanu un, ja uzskata par 
nepieciešamu, piedāvā pieteikuma 
iesniedzējam gala termiņu grozīta 
pediatrijas plāna iesniegšanai. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Or. el

Pamatojums

Svarīgi, lai uzsāktie pētījumi netiktu pēc tam pārtraukti. Mērķis ir pamudināt pieteikuma 
iesniedzēju norādīt jaunu gala termiņu pētījumiem, tādēļ jānosaka specifiski laika 
ierobežojumi.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 139
ARTICLE 23

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un 30 dienu laikā 
pieņem atzinumu par to atteikumu vai 
pieņemšanu. Tiklīdz Pediatrijas komiteja 
pieņem pozitīvu vai negatīvu atzinumu 
piemēro 4. nodaļā noteikto kārtību.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 140
ARTICLE 23

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
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apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un 30 dienu laikā 
pieņem atzinumu par to atteikumu vai 
pieņemšanu. Tiklīdz Pediatrijas komiteja 
pieņem pozitīvu vai negatīvu atzinumu 
piemēro 4. nodaļā noteikto kārtību.

Or. fr

Pamatojums

Pretstatā 18. pantam, šajā pantā ir ļoti nenoteikti laika termiņi izmaiņām pētījumu plānā.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 141
ARTICLE 23

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un 30 dienu laikā 
pieņem atzinumu par to atteikumu vai 
pieņemšanu. Tiklīdz Pediatrijas komiteja 
pieņem pozitīvu vai negatīvu atzinumu 
piemēro 4. nodaļā noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu efektīvu sistēmu, jānosaka precīzus un ne pārāk garus gala termiņus pētījumu 
plānu izskatīšanai un grozījumu veikšanai.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 142
23. PANTS

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un 30 dienu laikā 
pieņem atzinumu par to atteikumu vai 
pieņemšanu. Tiklīdz Pediatrijas komiteja 
pieņem pozitīvu vai negatīvu atzinumu 
piemēro 4. nodaļā noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā nav noteikti gala termiņi. 18. pantā gala termiņi ir skaidri norādīti, taču šāda 
skaidrība nepastāv 23. pantā.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 143
23. PANTS

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un 30 dienu laikā 
pieņem atzinumu par to atteikumu vai 
pieņemšanu. Tiklīdz Pediatrijas komiteja 
pieņem pozitīvu vai negatīvu atzinumu 
piemēro 4. nodaļā noteikto kārtību.
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Or. en

Pamatojums

18. pantā ir precīzi noteikts atļautais laiks, lai izvērtētu pediatrijas pētījumu plānus (60 
dienas) un papildus piešķiramais laiks, kad nepieciešams iesniegt papildu informāciju (60 
dienas), bet nav noteikts laiks, kas tiek piešķirts, lai veiktu izmaiņas pediatrijas pētījumu 
plānā. Ja uzskata, ka 60 dienas ir piemērots laiks, lai Komiteja pieņemtu vispārēju atzinumu, 
tad pietiek ar 30 dienām, lai pieņemtu atzinumu par izmaiņām plānā.

Grozījumu iesniedza Milan Cabrnoch

Grozījums Nr. 144
23. PANTS

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas vai lūgumu par 
atlikšanu vai atbrīvojumu un pieņem 
atzinumu par izmaiņu, atlikšanas vai 
atbrīvojuma atteikumu vai pieņemšanu. 
Tiklīdz Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu 
vai negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Or. cs

Pamatojums

Saskaņā ar 23. pantu pieteikuma iesniedzējam ir tiesības pieprasīt, lai Komiteja pieņem 
izmaiņas, vai pieprasīt atlikšanu vai atbrīvojumu, un Pediatrijas komitejai ir tiesības izskatīt 
piedāvātās izmaiņas un atlikšanas vai atbrīvojuma lūgumu. Pēc tam, kad Pediatrijas komiteja 
ir pieņēmusi atzinumu par piedāvātajām izmaiņām, atlikšanu vai atbrīvojumu, var izmantot 
26. pantā (t.i., 4. nodaļā) noteikto procedūru, saskaņā ar ko var pārbaudīt jauno atzinumu, 
pamatojoties uz attaisnotu lūgumu. Tādēļ nav vajadzīgs, lai Pediatrijas komiteja noteiktu 
jebkādu gala termiņu pediatrijas pētījumu plāna iesniegšanai. Ja Pediatrijas komiteja izlemj 
nepieņemt izmaiņas pediatrijas pētījumu plānā, pieteikuma iesniedzējam noteikti jāveic 
pētījumi saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu, t.i., pirms iesniegt lūgumu par 
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izmaiņām, atlikšanu vai atbrīvojumu.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 145
23. PANTS

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un 30 dienu laikā 
pieņem atzinumu par to atteikumu vai 
pieņemšanu. Tiklīdz Pediatrijas komiteja 
pieņem pozitīvu vai negatīvu atzinumu 
piemēro 4. nodaļā noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā nav noteikti daži gala termiņi, bet citi ir pārāk gari. Šis grozījums cenšas 
izskaidrot situāciju.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 146
23. PANTS

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar grūtībām 
tā īstenošanā, piemēram, ja plāns ir 
nelietojams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, minot 
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detalizētus iemeslus. Pediatrijas komiteja 
izskata šīs izmaiņas un pieņem atzinumu par 
to atteikumu vai pieņemšanu. Tiklīdz 
Pediatrijas komiteja pieņem pozitīvu vai 
negatīvu atzinumu piemēro 4. nodaļā 
noteikto kārtību.

detalizētus iemeslus. 60 dienu laikā 
Pediatrijas komiteja izskata šīs izmaiņas un 
pieņem atzinumu par to atteikumu vai 
pieņemšanu. Tiklīdz Pediatrijas komiteja 
pieņem pozitīvu vai negatīvu atzinumu 
piemēro 4. nodaļā noteikto kārtību.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar šīs regulas procedūras noteikumiem, nepieciešams noteikt laika termiņu 
Komitejas lēmumam.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 147
24. PANTA 3. PUNKTS

Ja Pediatrijas komiteja tiek lūgta sniegt 
atzinumu saskaņā ar 1. punktu, tai tas ir 
jāsniedz 60 dienu laikā no lūguma 
saņemšanas.

Ja Pediatrijas komiteja tiek lūgta sniegt 
atzinumu saskaņā ar 1. punktu, neskaitot 
izņēmuma gadījumus, tai tas ir jāsniedz 60 
dienu laikā no lūguma saņemšanas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 148
26. PANTA 2. PUNKTS

2. 30 dienu laikā pēc pārskatīšanas lūguma 
saņemšanas atbilstoši 1. punktam Pediatrijas 
komiteja, pirms tam iecēlusi jaunu referentu, 
sniedz jaunu atzinumu, apstiprinot vai 
pārskatot iepriekšējo atzinumu. Atzinumu 
pienācīgi jāpamato un iegūtā secinājuma 
pamatojumu pievieno jaunajam atzinumam, 
kas ir galīgs.

2. 30 dienu laikā pēc pārskatīšanas lūguma 
saņemšanas atbilstoši 1. punktam Pediatrijas 
komiteja, pirms tam iecēlusi jaunu referentu, 
kas personīgi izjautā pieteikuma 
iesniedzēju, sniedz jaunu atzinumu, 
apstiprinot vai pārskatot iepriekšējo 
atzinumu. Referents bez kavēšanās rakstiski 
sniedz Komitejai detalizētu atskaiti par 
pārrunām ar pieteikuma iesniedzēju. 
Atzinumu pienācīgi jāpamato un iegūtā 
secinājuma pamatojumu pievieno jaunajam 
atzinumam, kas ir galīgs.
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Or. en

Pamatojums

Jānodrošina, ka referents pārstāv visu Komiteju un informē to par pārrunām ar pieteikuma 
iesniedzēju.

Grozījumu iesniedza Milan Cabrnoch

Grozījums Nr. 149
26. PANTA 2. PUNKTS

2. 30 dienu laikā pēc pārskatīšanas lūguma 
saņemšanas atbilstoši 1. punktam Pediatrijas 
komiteja, pirms tam iecēlusi jaunu 
referentu, sniedz jaunu atzinumu, 
apstiprinot vai pārskatot iepriekšējo 
atzinumu. Atzinumu pienācīgi jāpamato un 
iegūtā secinājuma pamatojumu pievieno 
jaunajam atzinumam, kas ir galīgs.

2. 30 dienu laikā pēc pārskatīšanas lūguma 
saņemšanas atbilstoši 1. punktam Pediatrijas 
komiteja, sniedz jaunu atzinumu, kas 
izveidots neatkarīgi no iepriekšējā 
atzinuma, apstiprinot vai pārskatot 
iepriekšējo atzinumu. Atzinumu pienācīgi 
jāpamato un iegūtā secinājuma pamatojumu 
pievieno jaunajam atzinumam, kas ir galīgs.

Or. cs

Pamatojums

Ņemot vērā, ka regulas iepriekšējos pantos nav minēts tas, ka tiek iecelts jauns referents, lai 
izstrādātu Pediatrijas komitejas lēmumu (procedūras kārtību pārvalda Pediatrijas komitejas 
kārtības noteikumi), nav piemēroti noteikt, lai Pediatrijas komiteja ieceltu jaunu referentu. 
Taču ir nepieciešams uzsvērt, ka jaunu atzinumu izveido neatkarīgi no iepriekšējā atzinuma. 
Vienkārša jauna referenta iecelšana negarantē to, ka jauni fakti, uz kuriem pamatojoties 
Pediatrijas komiteja izdod jaunu atzinumu vai apstiprina iepriekšējo, tiek novērtēti 
neatkarīgi. Līdzīgi kārtības noteikumiem ir jānosaka tas, kādā veidā Pediatrijas komiteja 
sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 150
26. PANTA 4. PUNKTS

4. Aģentūra bez kavēšanās pieņem lēmumu. 
Šo lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam.

4. Aģentūra 30 dienu laikā pieņem lēmumu. 
Šo lēmumu bez kavēšanās paziņo 
pieteikuma iesniedzējam.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 151
26. PANTA 4. PUNKTS

4. Aģentūra bez kavēšanās pieņem lēmumu. 
Šo lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam.

4. Aģentūra laika periodā, kas nepārsniedz 
15 dienas, pēc Pediatrijas komitejas galīgā 
lēmuma saņemšanas pieņem lēmumu. Šo 
lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam.

Or. el

Pamatojums

Skaidrākai gala termiņu noteikšanai.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 152
26. PANTA 4. PUNKTS

4. Aģentūra bez kavēšanās pieņem lēmumu. 
Šo lēmumu paziņo pieteikuma iesniedzējam.

4. Aģentūra bez kavēšanās pieņem lēmumu. 
Šo lēmumu rakstiski, detalizēti pamatojot, 
paziņo pieteikuma iesniedzējam.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstošu caurredzamību, atkārtotas izskatīšanas procedūrā ir jāizveido 
rakstisks paziņojums, pieteikuma iesniedzējam norādot lēmuma pamatojumus.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 153
29. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Pieteikumus šīs regulas 8. panta 1. punktā 
minētajām tirdzniecības atļaujām, kurās ir 
viena vai vairākas pediatriskās indikācijas, 
kas noteiktas, pamatojoties uz pētījumiem, 
kas veikti atbilstoši apstiprinātam pediatrijas 

1. Pieteikumus šīs regulas 8. panta 1. punktā 
minētajām tirdzniecības atļaujām, kurās ir 
viena vai vairākas pediatriskās indikācijas ar 
nozīmīgāku terapeitisko labumu pediatrijas 
pacientiem nekā pašreizējām zālēm, kas 
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pētījumu plānam, var iesniegt saskaņā ar 
kārtību, kas noteikta no 5. līdz 15. pantam 
Regulā (EK) Nr.726/2004.

noteiktas, pamatojoties uz pētījumiem, kas 
veikti atbilstoši apstiprinātam pediatrijas 
pētījumu plānam, var iesniegt saskaņā ar 
kārtību, kas noteikta no 5. līdz 15. pantam 
Regulā (EK) Nr.726/2004.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības atļauju drīkst piešķirt tikai tām zālēm, kam piemīt nozīmīgāks terapeitiskais 
labums nekā pašreizējām zālēm. 

Pētījumu rezultāti, kas pamato pediatrijas indikācijas, vienmēr jāiekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un patērētāju informācijas lapā. 

Skaidri jānorāda pētījumi ar “negatīviem” rezultātiem, un tie ir jānodala no pētījumiem, kas 
pamato pediatrijas indikācijas, lai veselības aprūpes speciālistus un vecākus nodrošinātu ar 
atbilstošu informāciju.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 154
29. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā, vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas vai nav. 

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un zāļu lietošanas instrukcijā, 
neatkarīgi no tā, vai visas konkrētās 
pediatriskās indikācijas ir apstiprinātas, vai 
nav.

Pētījumi, kas nepamato pediatrijas 
indikācijas, ir skaidri jānorāda un jānodala 
no pētījumiem, kas pamato pediatrijas 
indikācijas.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 29. panta 1. punkta 1. apakšpunkta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 155
29. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā, vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas vai nav.

Piešķirot apstiprinājumu atļaujai uzsākt zāļu 
tirdzniecību, šo pētījumu rezultātus iekļauj 
zāļu raksturojuma kopsavilkumā un zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā, vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas, vai nav. Skaidri jānorāda un 
jānodala pētījumi, kuru rezultātā nepiešķir 
pediatrijas indikāciju, no tiem pētījumiem, 
kuru rezultātā piešķir pediatrijas 
indikāciju.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 156
29. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā, vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas vai nav.

Piešķirot apstiprinājumu atļaujai uzsākt zāļu 
tirdzniecību, šo pētījumu rezultātus iekļauj 
zāļu raksturojuma kopsavilkumā un zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā, vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas, vai nav. Skaidri jānorāda un 
jānodala pētījumi, kuru rezultātā nepiešķir 
pediatrijas indikāciju, no tiem pētījumiem, 
kuru rezultātā piešķir pediatrijas 
indikāciju.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar 29. panta 1. punktu pētījumu rezultāti, kas nodrošina pediatrijas indikācijas 
piešķiršanu, jāiekļauj zāļu raksturojuma kopsavilkumā un iepakojuma informācijas lapā. Tas 
ir nepieciešami un tādēļ tas jāpiemēro visos gadījumos, nevis tikai, ,,ja nepieciešams”. 
Turklāt, lai veselības aprūpes speciālistiem un vecākiem pieejamo informāciju padarītu 
saprotamāku, negatīvi pētījumi ir skaidri jānorāda un jāatdala no pētījumiem, kuru rezultātā 
piešķir indikāciju.
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Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 157
29. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā, vai
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas vai nav.

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja kompetenta iestāde 
atzīst šīs informācijas noderīgumu 
pacientiem, zāļu lietošanas instrukcijā, ja šīs
pediatriskās indikācijas tiešām ir 
apstiprinātas.

Or. fr

Pamatojums

Lai izvairītos no jebkādas pacientu maldināšanas un padarītu zāļu informācijas lapu 
saprotamāku, visa nevajadzīgā informācija ir jāsvītro un jāatsaucas tikai uz rezultātiem, kas 
ir nozīmīgi attiecīgajām pediatrijas indikācijām (ja tās ir apstiprinātas).

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 158
29. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā, vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas, vai nav.

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu visus 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā, vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
apstiprinātas, vai nav.

Or. en

Pamatojums

Paskaidrojums – vērtīgi ir visi ar bērniem veikto pētījumu rezultāti, vienalga vai pozitīvi vai 
negatīvi, un tādēļ tie ir jāiekļauj zāļu raksturojuma kopsavilkumā.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 159
33. PANTA 1. PUNKTS
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Piešķirot zālēm tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā ar pediatrisko norādi, 
kas pamatojas uz izpēti, kura veikta saskaņā 
ar apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu, 
etiķetē uz iepakojuma norāda zāļu 
nosaukumu, kam augšrakstā seko burts “P” 
zilā krāsā, kuram apkārt ir zvaigznes 
kontūra zilā krāsā.

Piešķirot zālēm tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā ar pediatrisko norādi, 
kas pamatojas uz izpēti, kura veikta saskaņā 
ar apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu, 
etiķetē uz iepakojuma norāda zāļu 
nosaukumu un zem tā Eiropas logo.

Šo logo izvēlas no bērnu zīmējumu 
konkursa darbiem. Logo simboliski attēlo 
zāļu ieguldījumu veselības jomā.  
Aģentūra organizē pasākumus, kas saistīti 
ar konkursa rīkošanu.

Or. fr

Pamatojums

Bērni ir šī tiesību akta mērķa grupa. Šāds konkurss būtu iespēja nostiprināt Aģentūras lomu 
un darbību, un izcelt ne tikai Aģentūras, bet arī Eiropas Savienības rūpes.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 160
33. PANTA 1. PUNKTS

Piešķirot zālēm tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā ar pediatrisko norādi, 
kas pamatojas uz izpēti, kura veikta 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas 
pētījumu plānu, etiķetē uz iepakojuma 
norāda zāļu nosaukumu, kam augšrakstā 
seko burts “P” zilā krāsā, kuram apkārt ir 
zvaigznes kontūra zilā krāsā.

Visām zālēm ar tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā etiķetē uz iepakojuma ir 
vārdi ,,atļauts lietot pediatrijā (x-x gadu 
vecumam)”.

Or. en

Pamatojums

Sākotnējā motivācijā izcelt zāles ar tirdzniecības atļauju lietošanai pediatrijā, uz iepakojuma 
norādot burtu, bija paredzēts atbalstīt tirdzniecības atļauju zāļu lietošanai pediatrijā.
Pēc konsultācijām Komisija piedāvāja paplašināt šo atbalstu, iekļaujot visus produktus, kam 
ir pediatrijas indikācijas saskaņā ar pediatrijas pētījumu plānu. Tas vairāk skar 
atpazīstamību. Ja pašlaik ir šāda politika, tad, lai ietvertu arī agrākās zāles un lai izvairītos 
no patērētāju maldināšanas, atpazīstamība ir jāpiemēro visiem produktiem, ko ir atļauts lietot 
pediatrijā (neņemot vērā, vai tie ir paredzēti arī lietošanai pieaugušajiem).
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Nav ieteicams lietot ,,P” burtu , jo to jau lieto, lai apzīmētu farmaceitiskus produktus vienā 
dalībvalstī (Apvienotajā Karalistē) un vismaz vienā citā dalībvalstī to nav iespējams saistīt ar 
bērniem (Vācijā). Notikušās diskusijas par simbola izmantošanu burta vietā liecina, ka tas 
būtu grūti īstenojams. Simbols nedrīkst norādīt dzimumu un tajā jānorāda vecums no 0-18 
gadiem, neatbaidot un nemulsinot aprūpētājus un citas mērķa grupas. (Pieaugušie ir mazāk 
izvēlīgi, kad jāiegādājas zāles – ja uz iepakojuma ir attēlots kaut kas līdzīgs zīdainim, tad viņi 
tās nepērk.) Pieņemams risinājums ir sniegt īsu norādi uz iepakojuma. 

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 161
34. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam sešu mēnešu laikā no datuma, 
kurā pediatriskā indikācija ir apstiprināta, 
zāles ir jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 162
34. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju. 

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam sešu mēnešu laikā no datuma, 
kurā pediatriskā indikācija ir apstiprināta, 
zāles ir jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts veicināt zāļu izstrādi, lai izpildītu iepriekš neizpildītas bērnu 
medicīniskās vajadzības. Tādēļ šķiet pārspīlēti kompānijām dot divu gadu laiku zāļu 
palaišanai tirgū, ja tām jau ir piešķirta atļauja lietot pediatrijā.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 163
34. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam sešu mēnešu laikā no datuma, 
kurā pediatriskā indikācija ir apstiprināta, 
zāles ir jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Or. fr

Pamatojums

Regulas priekšlikumā tiecas uzlabot bērnu veselību Eiropā, atbalstot pētniecību un attīstību 
attiecībā uz zālēm lietošanai pediatrijā, tādēļ nosakot ierobežojumus pediatrijā lietojamo zāļu 
tirdzniecības uzsākšanai, atļauju padarītu efektīvāku un nodrošinātu iespēju uzlabot bērnu 
veselību Eiropā. Tādejādi  ir nesamērīgi dot kompānijai divus gadus zāļu tirdzniecības 
uzsākšanai ar pediatrijas indikāciju, ja tai jau ir piešķirta atļauja pediatrijas indikācijai un 
šādā veidā liegt bērniem terapeitiskos preparātus, kas tiek uzskatīti par svarīgiem.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 164
34. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam sešu mēnešu laikā no datuma, 
kurā pediatriskā indikācija ir apstiprināta, 
zāles ir jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Or. en

Pamatojums

Regulas projektā paredzēts veicināt zāļu izstrādi, lai izpildītu iepriekš neizpildītas bērnu 
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medicīniskās vajadzības. Tādēļ šķiet pārspīlēti kompānijām dot divu gadu laiku zāļu 
palaišanai tirgū, ja tām jau ir piešķirta atļauja lietot pediatrijā.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 165
34. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam gada laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 166
34. PANTS

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam gada laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Or. en

Pamatojums

Šķiet pārspīlēti kompānijām dot divu gadu laiku zāļu palaišanai tirgū, ja tām jau ir piešķirta 
atļauja lietot pediatrijā (34. pants).

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 167
34. PANTS
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Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam divu gadu laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Ja zāles apstiprina ar pediatrisko indikāciju 
pēc apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
izpildes un ja šīs zāles jau ir tirdzniecībā ar 
citām indikācijām, tirdzniecības atļaujas 
turētājam gada laikā no datuma, kurā 
pediatriskā indikācija ir apstiprināta, zāles ir 
jālaiž tirgū, ņemot vērā pediatrisko 
indikāciju.

Or. de

Pamatojums

Svarīgs faktors ir bērniem paredzēto zāļu drošība. Tādēļ jānosaka gada ierobežojums.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 168
35. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja rodas īpašs pamats bažām, 
kompetentā iestāde kā nosacījumu 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanai var 
prasīt, lai tiktu izveidota riska pārvaldības 
sistēma vai tiktu veikta specifiska 
pēctirdzniecības izpēte, un lai tā tiktu 
iesniegta izskatīšanai. Riska pārvaldības 
sistēma sastāv no darbību kopuma un 
rīcības, kuras mērķis ir novērst vai 
minimalizēt risku, kas saistīts ar zālēm, 
ieskaitot šādas rīcības efektivitātes 
izvērtēšanu. 

2. Piešķirot tirdzniecības atļauju pediatrijas 
indikācijai, attiecīgajai kompānijai 
jāizveido riska pārvaldības sistēma. Ja 
nepieciešams, kompetenta iestāde var 
pieprasīt specifisku pētījumu veikšanu. 
Riska pārvaldības sistēma sastāv no darbību 
kopuma un rīcības, kuras mērķis ir novērst 
vai minimalizēt risku, kas saistīts ar zālēm, 
ieskaitot šādas rīcības efektivitātes 
izvērtēšanu. 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 169
35. PANTA 2. PUNKTS

2. Ja rodas īpašs pamats bažām, 
kompetentā iestāde kā nosacījumu 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanai var 
prasīt, lai tiktu izveidota riska pārvaldības 
sistēma vai tiktu veikta specifiska 

2. Piešķirot tirdzniecības atļauju pediatrijas 
indikācijai, attiecīgajai kompānijai 
jāizveido riska pārvaldības sistēma. Ja 
nepieciešams, kompetenta iestāde var 
pieprasīt specifisku pētījumu veikšanu. 



AM\568363LV.doc 75/142 PE 357.553v02-00

Ārējais tulkojums LV

pēctirdzniecības izpēte, un lai tā tiktu 
iesniegta izskatīšanai. Riska pārvaldības 
sistēma sastāv no darbību kopuma un 
rīcības, kuras mērķis ir novērst vai 
minimalizēt risku, kas saistīts ar zālēm, 
ieskaitot šādas rīcības efektivitātes 
izvērtēšanu.

Riska pārvaldības sistēma sastāv no darbību 
kopuma un rīcības, kuras mērķis ir novērst 
vai minimalizēt risku, kas saistīts ar zālēm, 
ieskaitot šādas rīcības efektivitātes 
izvērtēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Nesenie notikumi farmakoloğiskajā uzraudzībā (pharmacovigilance) atgādina, ka zāļu 
lietošanu nedrīkst pārspīlēt, it īpaši bērniem. 
Regulas priekšlikums attiecībā uz nodomu veicināt zāļu izpēti bērniem, pirms tās nonāk 
pārdošanā, ir atbalstāms, taču farmakoloğiskās uzraudzības prasības nav adekvātas. 35. 
pantā nav noteikti pilnīgi jauni un savādāki  pasākumi nekā tie, kas jau eksistē zālēm, kas 
paredzētas pieaugušajiem. Pieteikuma iesniedzējiem vienkārši lūdz norādīt sīkāku 
informāciju ,,par pasākumiem, lai nodrošinātu pediatrijā lietojamo zāļu iedarbīguma un 
iespējamo blakusparādību kontroli” kā noteikts panta 1. punktā. Kompetentai iestādei ir 
jāpieprasa specifiski pētījumi vai ,,riska pārvaldības sistēmas” izveidošana pēc tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas, bet tikai gadījumā, ja ,,rodas īpašs pamats bažām” kā noteikts panta 2. 
punktā. Šāda riska pārvaldības sistēma, ko precīzi definē 35. panta 4. punktā dotajās
pamatnostādnēs, ir jāattiecina uz visiem pediatrijā lietojamām zālēm.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 170
35. PANTA 2. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

2. Ja rodas īpašs pamats bažām, kompetenta 
iestāde kā nosacījumu tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanai var prasīt, lai tiktu izveidota 
riska pārvaldības sistēma vai tiktu veikta 
specifiska pēctirdzniecības izpēte, un lai tā 
tiktu iesniegta izskatīšanai. Riska 
pārvaldības sistēma sastāv no darbību 
kopuma un rīcības, kuras mērķis ir novērst 
vai minimalizēt risku, kas saistīts ar zālēm, 
ieskaitot šādas rīcības efektivitātes 
izvērtēšanu.

2. Ja rodas īpašs pamats bažām, kompetenta 
iestāde kā nosacījumu tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanai pieprasa, lai tiktu izveidota 
riska pārvaldības sistēma vai 
nepieciešamības gadījumā tiktu veikta 
specifiska pēctirdzniecības izpēte, un lai tā 
tiktu iesniegta izskatīšanai. Riska 
pārvaldības sistēma sastāv no darbību 
kopuma un rīcības, kuras mērķis ir novērst 
vai minimalizēt risku, kas saistīts ar zālēm, 
ieskaitot šādas rīcības efektivitātes 
izvērtēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Nesenie notikumi farmakoloğiskajā uzraudzībā (pharmacovigilance) atgādina, ka zāles nekad 
nevajag lietot nevajadzīgi, it īpaši bērniem. Saistībā ar to farmakoloğiskās uzraudzības 
prasības nav adekvātas. Riska pārvaldības sistēma ir jāattiecina uz visām bērnu zālēm un, ja 
nepieciešams, iestādes var pieprasīt specifisku izpēti pēc tirdzniecības uzsākšanas.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 171
35. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns)

2.a Farmakoloğiskās uzraudzības 
(pharmacovigilance) informācija par 
nelabvēlīgu ietekmi, kas iegūta pirms un 
pēc tirdzniecības uzsākšanas, jāapkopo 
reģistrā, ko padara pieejamu sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Farmakoloğiskās uzraudzības (pharmacovigilance) informācija ir jāpadara pieejama 
sabiedrībai.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 172
35. PANTA 2. B) PUNKTS (jauns)

2.b Kad zālēm ir piešķirta tirdzniecības 
atļauja lietošanai pediatrijā, pamatojoties 
uz izpēti pēc apstiprināta pētījumu plāna, 
uz iepakojuma, tai skaitā, pacienta 
informācijas lapā skaidri jānorāda attiecīgi 
brīdinājumi un drošības pasākumi zālēm, 
kas var izraisīt nopietnu nelabvēlīgu 
ietekmi.

Or. en

Pamatojums

Uz iepakojuma ir jābrīdina par nopietnu nelabvēlīgu ietekmi, lai brīdinātu pacientus un viņu 
ģimenes.
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Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 173
35. PANTA 4. A) PUNKTS (jauns) 

4.a Publiskā reģistrā jāapkopo informācija 
par nelabvēlīgu ietekmi, kas iegūta pirms 
un pēc tirdzniecības uzsākšanas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 174
35. PANTA 4. A) PUNKTS (jauns) 

4.a Ja zālēm ir atļauja pediatriskai 
indikācijai un tirdzniecības atļaujas 
turētājs ir guvis labumu no 36., 37. vai 38. 
panta noteikumiem, ja tirdzniecības 
atļaujas turētājs aptur zāļu tirdzniecību, 
tirdzniecības atļaujas turētājs ļauj izmantot 
trešajai personai farmaceitisko, pirms 
klīnisko un klīnisko dokumentāciju, kas 
atrodas lietā par zālēm, pamatojoties uz 
Direktīvas 2001/83/EK 10. panta c) punktu. 
Tirdzniecības atļaujas turētājs informē 
Aģentūru par savu nodomu apturēt 
tirdzniecību, un Aģentūra šo faktu paziņo 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Pastāv risks, ka tirdzniecības atļaujas turētājs pārtrauks tirgot zāles, tiklīdz būs beidzies 
papildu periods patenta aizsardzībai / tirgus ekskluzivitātei / tirgus aizsardzībai. Pašreizējā 
farmaceitiskajā likumdošanā nav noteikts nekas, kas liktu tirdzniecības atļaujas turētājam 
paturēt zāles tirgū. Tādēļ ir svarīgi nodrošināt, ka produkts vēl joprojām būs pieejams. 
Jaunais pants ļauj jaunajam tirdzniecības atļaujas turētājam izmantot attiecīgo 
dokumentāciju (tādejādi izvairoties no izstrādes darba), lai varētu iegūt tirdzniecības atļauju 
no tirdzniecības izņemtajām zālēm.
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 175
35. A) PANTS (jauns) 

35. a) pants
Informācija par nelabvēlīgu ietekmi, kas 
iegūta pirms un pēc zāļu ar pediatrisku 
indikāciju tirdzniecības uzsākšanas, 
jāapkopo reģistrā, ko padara pieejamu 
sabiedrībai.

Or. fr

Pamatojums

Jaunais pants norāda uz nepieciešamību apkopoto farmakoloģiskās uzraudzības informāciju 
padarīt pieejamu sabiedrībai.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 176
35. A) PANTS (jauns) 

35. a) pants
Informācija par nelabvēlīgu ietekmi, kas 
iegūta pirms un pēc tirdzniecības 
uzsākšanas, jāapkopo reģistrā, ko padara 
pieejamu sabiedrībai.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 177
35. A) PANTS (jauns) 

35. a) pants
Informācija par nelabvēlīgu ietekmi, kas 
iegūta pirms un pēc tirdzniecības 
uzsākšanas, jāapkopo reģistrā, ko padara 
pieejamu sabiedrībai.  
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Or. en

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 178
35. B) PANTS (jauns) 

35. b) pants
Kad zālēm ir piešķirta tirdzniecības atļauja 
lietošanai pediatrijā, pamatojoties uz izpēti 
pēc apstiprināta pētījumu plāna, uz 
iepakojuma, tai skaitā, pacienta 
informācijas lapā skaidri jānorāda attiecīgi 
brīdinājumi un drošības pasākumi zālēm, 
kas var izraisīt nopietnu nelabvēlīgu 
ietekmi.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 179
35. B) PANTS (jauns) 

35. b) pants
Kad zālēm ir piešķirta tirdzniecības atļauja 
lietošanai pediatrijā, pamatojoties uz izpēti 
pēc apstiprināta pētījumu plāna, uz 
iepakojuma, tai skaitā, pacienta 
informācijas lapā skaidri jānorāda attiecīgi 
brīdinājumi un drošības pasākumi zālēm, 
kas var izraisīt nopietnu nelabvēlīgu 
ietekmi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 180
35. B) PANTS (jauns) 
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35. b) pants
Kad zālēm ir piešķirta tirdzniecības atļauja 
lietošanai pediatrijā, pamatojoties uz izpēti 
pēc apstiprināta pētījumu plāna, uz 
iepakojuma, tai skaitā, pacienta 
informācijas lapā skaidri jānorāda attiecīgi 
brīdinājumi un drošības pasākumi zālēm, 
kas var izraisīt nopietnu nelabvēlīgu 
ietekmi.

Or. fr

Pamatojums

Skaidri jāpievērš terapeitu, pacientu un viņu ģimeņu  uzmanība zāļu nelabvēlīgajai ietekmei, 
tai skaitā, tā jānorāda uz iepakojuma.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 181
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 
2. punktā norādītā perioda sešu mēnešu 
pagarinājumu.

1. Ja saskaņā ar 8. un 9. pantu visu pētījumu 
rezultāti, kas atbilst apstiprinātajam 
pediatrijas pētījumu plānam tiek iesniegti 
saskaņā ar šīs regulas 29. panta 3. punktu,
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
uz pediatrijas pagarinājuma sertifikātu 
atbilstoši šīs regulas 52. pantam un 
divpadsmit mēnešu periodu pagarinājumu 
kā norādīts Direktīvas 2001/ 83/EK 10. 
pantā vai Regulas (EK) Nr. 726/2004 14. 
panta 11. punktā.

Or. en

Pamatojums

Zāles aizsargā patents, papildu aizsardzības sertifikāts (PAS) un likumā noteiktā datu 
aizsardzība. Patents/PAS un likumā noteiktā datu aizsardzība nepārklājās, bet gan, tieši 
pretēji, papildina viens otru. Lielākoties, bet ne vienmēr PAS derīgums beidzas pēc tam, kad 
sākas likumā noteiktā datu aizsardzība. Taču ir daži gadījumi, kad nav PAS, bet tikai patenta 
aizsardzība, vai kad ar likumu noteiktā datu aizsardzība beidzas pēdējā. Lai sekmīgi darbotos 
piedāvātie pediatrijā lietojamo zāļu atbalstīšanas pasākumi, ir jāietver esošās intelektuālā 
īpašuma aizsardzības pagarinājums attiecīgajam produktam, lai atbilstu augstākminētajiem 
gadījumiem. Tādēļ ir radīta īpaša tiesību aizsardzība – pediatrijā lietojamo zāļu aizsardzības 
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pagarinājuma sertifikāts, kas darbojas tāpat kā parastās PAS tiesības. Produktiem, kuri 
netiek aizsargāti ar patentu vai PAS, vienīgā aizsardzības forma ir likumā noteiktā datu 
aizsardzība. Visu esošo aizsardzības formu pagarinājums kopumā nenodrošina dubultu, bet 
gan paralēlu aizsardzību, un ir nepieciešams, lai sekmīgi darbotos Regula par pediatrijā 
lietojamām zālēm, jo savādāk pārāk daudz zāles netiek iekļautas pediatrijas atbalsta 
pasākumos.

Sešu mēnešu vietā piedāvātais 12 mēnešu laika periods ļautu nopietnāk atbalstīt Eiropas 
konkurētspējīgos pediatrijas pētniecības un attīstības pasākumus, ņemot vērā konkrētos 
apstākļus Eiropā. Šāds 12 mēnešu atbalsta periods ļautu Eiropas Savienībai risināt 
aizkavējušos jautājumus par pasākumu veikšanu bērnu zāļu jomā. Tas atbilst ES saistībām 
saskaņā ar Lisabonas un Barselonas konkurences stratēģiju, tajā pašā laikā veicinot labāku 
zāļu izstrādi Eiropas bērniem.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 182
36.PANTA 1. PUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu 
ar nosacījumu, ja:
- apstiprinātā pētījumu plāna rezultātā 
piešķir pediatrijas indikāciju;
- slimības izplatība ir mazāka nekā 
10/1000.
Ja netiek izpildīti šie nosacījumi, pētījumu 
izmaksām, kas radušās saistībā ar 
apstiprināto pētījumu plānu, ir tiesības 
samazināt nodokļus.
Saistībā ar informāciju par izplatību, tās 
iegūšanas metodes un avoti tiek norādīti 
pamatnostādnēs.

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 183
36.PANTA 1. PUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu, 
ja pediatrijas indikācija slimības izplatībai 
ir mazāka nekā 10/1000. Ja izplatība ir 
lielāka, tad papildu aizsardzību pagarina 
tikai par trīs mēnešiem. 

Or. en

Pamatojums

Piemērotāk šķiet ierobežot atbalstu zālēm, ko vairs neaizsargā patents vai sertifikāts, ņemot 
vērā noteiktos mērķus un ar mērķi atalgot ieguldīto darbu; to arī nodrošina fakts, ka lielākajā 
daļā gadījumu ieguldījums pediatrijas zāļu izpētē ir mazāks nekā pamata pētījumi par 
jautājumiem attiecībā uz posoloģijas, galēnisko līdzekļu uz blakusefektu analīzi.  

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 184
36.PANTA 1. PUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu
ar nosacījumu, ka izpētes darbs, kas veikts 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas 
pētījumu plānu, devis ieguldījumu 
klīniskajā izpētē.

Pirmo apakšpunktu piemēro arī gadījumos, 
kad apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
rezultātā neizdodas panākt pediatriskās 
indikācijas apstiprinājumu, bet veikto 
pētījumu rezultāti ir atspoguļoti zāļu 

Sešu mēnešu pagarinājumu, kas noteikts 1. 
punktā, nepiešķir, ja apstiprinātais 
pētījumu plāns deva ieguldījumu tikai 
izpētē, kas nav saistīta ar klīnisko izpēti.
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raksturojuma kopsavilkumā un, ja 
nepieciešams, konkrēto zāļu lietošanas 
instrukcijā.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 185
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda piecu mēnešu 
pagarinājumu.

Turklāt, turpmāks šī perioda piecu mēnešu 
pagarinājums tiek piešķirts zālēm, kuru 
kopējie gada pārdošanas ieņēmumi Eiropas 
Savienībā ir mazāki nekā 100 miljoni EUR 
(pēc IMS statistikas datiem). Zāļu 
pārdošanas ieņēmumus nosaka trīs gadus 
pirms pašreizējā papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās, un tos balsta 
uz neatkarīgām gada pārdošanas 
ieņēmumu pārbaudēm, ko veic attiecīgā 
kompānija.

Or. de

Pamatojums

Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības sertifikātam ir 
pārmērīgs. Standarta piecu mēnešu papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājums ir 
pietiekams, lai novērstu nepatentētu produktu konkurenci un veicinātu pārdošanas 
ieņēmumus, kas kompensētu pediatrijas izpētes izmaksas. Taču zālēm ar zemiem gada 
pārdošanas ieņēmumiem ir jāsaņem noteiktais pagarinājums.
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Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 186
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda četru mēnešu 
pagarinājumu. Turklāt, turpmāks šī perioda 
četru mēnešu pagarinājums tiek piešķirts 
zālēm, kuru kopējie gada pārdošanas 
ieņēmumi Eiropas Savienībā ir mazāki 
nekā 100 miljoni EUR. Zāļu pārdošanas 
ieņēmumus nosaka trīs gadus pirms 
pašreizējā papildu aizsardzības sertifikāta 
termiņa beigšanās, un tos balsta uz 
neatkarīgām gada pārdošanas ieņēmumu 
pārbaudēm, ko veic attiecīgā kompānija. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums ir pārmērīgs. Standarta fiksētais 4 mēnešu 
papildu sertifikāta pagarinājums ir pietiekams, lai aizkavētu nepatentētu produktu konkurenci 
un veicinātu pārdošanas ieņēmumus, kas kompensētu pediatrijas izpētes izmaksas. Zāles ar 
zemiem gada pārdošanas ieņēmumiem ir tiesīgas saņemt 8 mēnešu pagarinājumu.
Šī sistēma 4+4 samazina nevajadzīgu veselības aprūpes cenu izmaksu celšanos, kas rodas 
neļaujot tirgū ienākt konkurējošiem nepatentētiem produktiem ar vidējiem vai augstiem 
pārdošanas rādītājiem.
Šī sistēma ir vienkārša, jo tā tikai prasa kompānijām iesniegt pārbaudītus pārdošanas 
rādītājus un to apstiprinājumu Pediatrijas komitejai. Nav nepieciešams iesniegt detalizētu 
peļņas un pārdošanas ieņēmumu analīzi kā noteikts regulā par zālēm reti sastopamu slimību 
ārstēšanai, ko Komisijas skatījumā ir apgrūtinoši kontrolēt un pret ko iebilst farmācijas 
industrija. Prasība iesniegt pārdošanas rādītājus 3 gadus pirms papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās ir nepieciešama, lai nodrošinātu komerciālo un juridisko 
paredzamību zāļu  izveidotājam un nepatentētām kompānijām.
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Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 187
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda četru mēnešu 
pagarinājumu. Turklāt, turpmāks šī perioda 
četru mēnešu pagarinājums tiek piešķirts 
zālēm, kuru kopējie gada pārdošanas 
ieņēmumi Eiropas Savienībā ir mazāki 
nekā 100 miljoni EUR. Zāļu pārdošanas 
ieņēmumus nosaka trīs gadus pirms 
pašreizējā papildu aizsardzības sertifikāta 
termiņa beigšanās, un tos balsta uz 
neatkarīgām gada pārdošanas ieņēmumu 
pārbaudēm, ko veic attiecīgā kompānija. 

Or. en

Pamatojums

Papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājums par 6 mēnešiem var izrādīties nepietiekams, lai 
veicinātu kompāniju ieguldījumu, kas ļautu izstrādāt  pediatrijā lietojamas zāles relatīvi retu 
slimību ārstēšanai. Papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu par 6 mēnešiem Amerikas 
Savienotajās Valstīs nevar salīdzināt ar situāciju ES, jo Eiropas Savienībā cenas ir 
ievērojami zemākas. Tādēļ atsevišķos gadījumos ir nepieciešams lielāks atbalsts. No otras 
puses, 6 mēneši, iespējams, ir lieks atbalsts pieaugušo medikamentiem, tā sauktajiem “kases 
grāvējiem”.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 188
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
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norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu. norādītā perioda trīs mēnešu pagarinājumu. 
Turklāt, turpmāks šī perioda trīs mēnešu 
pagarinājums tiek piešķirts zālēm, kuru 
kopējie gada pārdošanas ieņēmumi Eiropas 
Savienībā ir mazāki nekā 100 miljoni EUR. 
Zāļu pārdošanas ieņēmumus nosaka trīs 
gadus pirms pašreizējā papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās, un tos balsta 
uz neatkarīgām gada pārdošanas 
ieņēmumu pārbaudēm, ko veic attiecīgā 
kompānija.

Or. en

Pamatojums

Šī sistēma ir vienkārša, jo tā tikai prasa kompānijām iesniegt pārbaudītus pārdošanas 
rādītājus un to apstiprinājumu Pediatrijas komitejai. Nav nepieciešams iesniegt detalizētu 
peļņas un pārdošanas ieņēmumu analīzi kā noteikts regulā par zālēm reti sastopamu slimību 
ārstēšanai, ko Komisijas skatījumā ir apgrūtinoši kontrolēt un pret ko iebilst farmācijas 
industrija. Prasība iesniegt pārdošanas rādītājus 3 gadus pirms papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās ir nepieciešama, lai nodrošinātu komerciālo un juridisko 
paredzamību zāļu izveidotājam un nepatentētām kompānijām.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 189
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 

Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums ir pārmērīgs. Standarta fiksētais 3 mēnešu 
papildu sertifikāta pagarinājums ir pietiekams, lai aizkavētu nepatentētu produktu 
konkurenci un veicinātu pārdošanas ieņēmumus, kas kompensētu pediatrijas izpētes 
izmaksas. Zāles ar zemiem gada pārdošanas ieņēmumiem ir tiesīgas saņemt reālu 6 mēnešu 
pagarinājumu.
Komisijas ietekmes novērtēšanā tika noteiktas klīniskās izpētes izmaksas kas bija robežās 
starp 1 miljonu EUR  un 4 miljoniem EUR. Citi pētījumi rādīja, ka klīniskās izpētes 
izmaksas ir zemākas. Papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājums par 3 mēnešiem 
produktiem ar ikgadējiem pārdošanas ieņēmumiem 100 miljoni EUR un vairāk garantēs 
vismaz 25 miljonus EUR papildus pārdošanas ieņēmumus, pretstatot maksimālās izmaksas 4 
miljonus EUR klīniskai izpētei. Kompānijām ar šādiem pārdošanas ieņēmumiem mazāk nekā 
100 miljoni EUR var piešķirt turpmāku 3 mēnešu pagarinājumu, lai nodrošinātu, ka 
pārdošanas ieņēmumi sedz izpētes izmaksas. Šī sistēma 3+3 samazina nevajadzīgu veselības 
aprūpes cenu izmaksu celšanos, kas rodas neļaujot tirgū ienākt konkurējošiem 
nepatentētiem produktiem ar vidējiem vai augstiem pārdošanas rādītājiem. 



AM\568363LV.doc 87/142 PE 357.553v02-00

Ārējais tulkojums LV

saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda trīs mēnešu pagarinājumu. 
Turklāt, turpmāks šī perioda trīs mēnešu 
pagarinājums tiek piešķirts zālēm, kuru 
kopējie gada pārdošanas ieņēmumi Eiropas 
Savienībā ir mazāki nekā 100 miljoni EUR. 
Zāļu pārdošanas ieņēmumus nosaka trīs 
gadus pirms pašreizējā papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās, un tos balsta 
uz neatkarīgām gada pārdošanas 
ieņēmumu pārbaudēm, ko veic attiecīgā 
kompānija. 

Or. en

Pamatojums

Proporcionalitāte
Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums ir pārmērīgs. Standarta fiksētais 3 mēnešu 
papildu sertifikāta pagarinājums ir pietiekams, lai aizkavētu nepatentētu produktu konkurenci 
un veicinātu pārdošanas ieņēmumus, kas kompensētu pediatrijas izpētes izmaksas. Zāles ar 
zemiem gada pārdošanas ieņēmumiem ir tiesīgas saņemt reālu 6 mēnešu pagarinājumu.
Komisijas ietekmes novērtēšanā tika noteiktas klīniskās izpētes izmaksas kas bija robežās 
starp 1 miljonu EUR  un 4 miljoniem EUR. Citi pētījumi rādīja, ka klīniskās izpētes izmaksas 
ir zemākas. Papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājums par 3 mēnešiem produktiem ar 
ikgadējiem pārdošanas ieņēmumiem 100 miljoni EUR un vairāk garantēs vismaz 25 miljonus 
EUR papildus pārdošanas ieņēmumus, pretstatot maksimālās izmaksas 4 miljonus EUR 
klīniskai izpētei. Kompānijām ar šādiem pārdošanas ieņēmumiem mazāk nekā 100 miljoni 
EUR var piešķirt turpmāku 3 mēnešu pagarinājumu, lai nodrošinātu, ka pārdošanas 
ieņēmumi sedz izpētes izmaksas. Šī sistēma 3+3 samazina nevajadzīgu veselības aprūpes cenu 
izmaksu celšanos, kas rodas neļaujot tirgū ienākt konkurējošiem nepatentētiem produktiem ar 
vidējiem vai augstiem pārdošanas rādītājiem. 
Šī sistēma ir vienkārša, jo tā tikai prasa kompānijām iesniegt pārbaudītus pārdošanas 
rādītājus un to apstiprinājumu Pediatrijas komitejai. Nav nepieciešams iesniegt detalizētu 
peļņas un pārdošanas ieņēmumu analīzi kā noteikts regulā par zālēm reti sastopamu slimību 
ārstēšanai, ko Komisijas skatījumā ir apgrūtinoši kontrolēt un pret ko iebilst farmācijas 
industrija. Prasība iesniegt pārdošanas rādītājus 3 gadus pirms papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās ir nepieciešama, lai nodrošinātu komerciālo un juridisko 
paredzamību zāļu izveidotājam un nepatentētām kompānijām.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 190
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS
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1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda trīs mēnešu pagarinājumu. 
Turklāt, turpmāks šī perioda trīs mēnešu 
pagarinājums tiek piešķirts zālēm, kuru 
kopējie gada pārdošanas ieņēmumi Eiropas 
Savienībā ir mazāki nekā 100 miljoni EUR. 
Zāļu pārdošanas ieņēmumus nosaka trīs 
gadus pirms pašreizējā papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās, un tos balsta 
uz neatkarīgām gada pārdošanas 
ieņēmumu pārbaudēm, ko veic attiecīgā 
kompānija.

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums ir pārmērīgs. Standarta fiksētais 3 mēnešu 
papildu sertifikāta pagarinājums ir pietiekams, lai aizkavētu nepatentētu produktu konkurenci 
un veicinātu pārdošanas ieņēmumus, kas kompensētu pediatrijas izpētes izmaksas. Zāles ar 
zemiem gada pārdošanas ieņēmumiem ir tiesīgas saņemt reālu 6 mēnešu pagarinājumu.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 191
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda trīs mēnešu pagarinājumu. 
Turklāt, turpmāks šī perioda trīs mēnešu 
pagarinājums tiek piešķirts zālēm, kuru 
kopējie gada pārdošanas ieņēmumi Eiropas 
Savienībā ir mazāki nekā 100 miljoni EUR. 
Zāļu pārdošanas ieņēmumus nosaka trīs 
gadus pirms pašreizējā papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās, un tos balsta 
uz neatkarīgām gada pārdošanas 
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ieņēmumu pārbaudēm, ko veic attiecīgā 
kompānija.

Or. en

Pamatojums

1.1.1. Proporcionalitāte
Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums ir pārmērīgs. Standarta fiksētais 3 
mēnešu papildu sertifikāta pagarinājums ir pietiekams, lai aizkavētu nepatentētu 
produktu konkurenci un veicinātu pārdošanas ieņēmumus, kas kompensētu pediatrijas 
izpētes izmaksas. Zāles ar zemiem gada pārdošanas ieņēmumiem ir tiesīgas saņemt 
reālu 6 mēnešu pagarinājumu.
Komisijas ietekmes novērtēšanā tika noteiktas klīniskās izpētes izmaksas kas bija 
robežās starp 1 miljonu EUR  un 4 miljoniem EUR. Citi pētījumi rādīja, ka klīniskās 
izpētes izmaksas ir zemākas. Papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājums par 3 
mēnešiem produktiem ar ikgadējiem pārdošanas ieņēmumiem 100 miljoni EUR un 
vairāk garantēs vismaz 25 miljonus EUR papildus pārdošanas ieņēmumus, pretstatot 
maksimālās izmaksas 4 miljonus EUR klīniskai izpētei. Kompānijām ar šādiem 
pārdošanas ieņēmumiem mazāk nekā 100 miljoni EUR var piešķirt turpmāku 3 mēnešu 
pagarinājumu, lai nodrošinātu, ka pārdošanas ieņēmumi sedz izpētes izmaksas. Šī 
sistēma 3+3 samazina nevajadzīgu veselības aprūpes cenu celšanos, kas rodas neļaujot 
tirgū ienākt konkurējošiem nepatentētiem produktiem ar vidējiem vai augstiem 
pārdošanas rādītājiem. 
Šī sistēma ir vienkārša, jo tā tikai prasa kompānijām iesniegt pārbaudītus pārdošanas 
rādītājus un to apstiprinājumu Pediatrijas komitejai. Nav nepieciešams iesniegt 
detalizētu peļņas un pārdošanas ieņēmumu analīzi kā noteikts regulā par zālēm reti 
sastopamu slimību ārstēšanai, ko Komisijas skatījumā ir apgrūtinoši kontrolēt un pret 
ko iebilst farmācijas industrija. Prasība iesniegt pārdošanas rādītājus 3 gadus pirms 
papildu aizsardzības sertifikāta termiņa beigšanās ir nepieciešama, lai nodrošinātu 
komerciālo un juridisko paredzamību zāļu izveidotājam un nepatentētām kompānijām.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 192
36. PANTA 1. PUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda trīs mēnešu pagarinājumu.
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Turklāt, turpmāks šī perioda trīs mēnešu 
pagarinājums tiek piešķirts zālēm, kuru 
kopējie gada pārdošanas ieņēmumi Eiropas 
Savienībā ir mazāki nekā 100 miljoni EUR. 
Zāļu pārdošanas ieņēmumus (kurus 
aprēķina trīs gadus pirms pašreizējā 
papildu aizsardzības sertifikāta termiņa 
beigšanās) balsta uz neatkarīgi veiktu 
ieņēmumu pārbaudi.

Or. pt

Pamatojums

Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības sertifikātam ir 
pārmērīgs. Standarta fiksētais 3 mēnešu papildu sertifikāta pagarinājums ir pietiekams, lai 
radītu pietiekamus pārdošanas ieņēmumus, kas kompensētu pediatrijas klīniskās izpētes 
izmaksas. Zāles ar zemiem gada pārdošanas ieņēmumiem ir tiesīgas saņemt sešu mēnešu 
pagarinājumu.

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 193
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda trīs mēnešu pagarinājumu. 
Turklāt, turpmāks šī perioda trīs mēnešu 
pagarinājums tiek piešķirts zālēm, kuru 
kopējie gada pārdošanas ieņēmumi Eiropas 
Savienībā ir mazāki nekā 100 miljoni EUR. 
Zāļu pārdošanas ieņēmumus nosaka trīs 
gadus pirms pašreizējā papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās, un tos balsta 
uz neatkarīgām gada pārdošanas 
ieņēmumu pārbaudēm, ko veic attiecīgā 
kompānija. 

Or. pl
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Pamatojums

Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums papildu aizsardzības sertifikātam radītu 
ieņēmumus, kas par daudz pārsniedz radušās izmaksas. Piedāvātais trīs mēnešu 
pagarinājums tirgus ekskluzivitātei, lai kompensētu šādas izmaksas, ir pietiekami ilgs periods, 
kurā var novērst nepatentētu zāļu piekļuvi tirgum un radīt ieņēmumus, kas kompensētu 
klīniskās izpētes izmaksas. Sešu mēnešu pagarinājumu piešķir zālēm ar mazākiem gada 
pārdošanas rādītājiem.
Šī sistēma 3+3 samazina potenciālu veselības aprūpes cenu celšanos, kas rodas neļaujot tirgū 
ienākt konkurējošiem nepatentētiem produktiem ar vidējiem vai augstiem pārdošanas 
rādītājiem.
Piedāvātā sistēma ir skaidra un nav sarežģīta. Tā tikai prasa iesniegt neatkarīgi pārbaudītus 
pārdošanas rādītājus Pediatrijas komitejai, un to apstiprinājumu.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 194
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda trīs mēnešu pagarinājumu. 
Turklāt, turpmāks šī perioda trīs mēnešu 
pagarinājums tiek piešķirts zālēm, kuru 
kopējie gada pārdošanas ieņēmumi Eiropas 
Savienībā ir mazāki nekā 100 miljoni EUR. 
Zāļu pārdošanas ieņēmumus nosaka trīs 
gadus pirms pašreizējā papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigšanās, un tos balsta 
uz neatkarīgām gada pārdošanas 
ieņēmumu pārbaudēm, ko veic attiecīgā 
kompānija. 

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātais sešu mēnešu pagarinājums ir pārmērīgs. Tirgus ekskluzivitātes 
pagarināšana dārgām patenta zālēm radītu neproporcionālu veselības aprūpes izmaksu 
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pieaugumu. Standarta fiksētais 3 mēnešu papildu sertifikāta pagarinājums ir pietiekams, lai 
aizkavētu nepatentētu produktu konkurenci un veicinātu pārdošanas ieņēmumus, kas 
kompensētu pediatrijas izpētes izmaksas. Zāles ar zemiem gada pārdošanas ieņēmumiem ir 
tiesīgas saņemt reālu 6 mēnešu pagarinājumu. Kompānijām būtu tikai nepieciešams iesniegt 
pārbaudītus pārdošanas rādītājus un to apstiprinājumu Pediatrijas komitejai.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 195
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 
2. punktā norādītā perioda sešu mēnešu 
pagarinājumu.

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, tirdzniecības atļaujas turētājam ir 
tiesības uz pediatrijas pagarinājuma 
sertifikātu saskaņā ar šīs regulas 52. pantu 
vai sešu mēnešu periodu pagarinājumu kā 
norādīts Direktīvas 2001/83/EK 10. pantā 
vai Regulas (EEK) Nr. 726/2004 14. panta 
11. punktā, skatoties, kam pēdējam beidzas 
termiņš. Šī informācija bez kavēšanās 
jāpadara pieejama sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Zāles parasti aizsargā patents, PAS un likumā noteiktā datu aizsardzība, kas papildina viena
otru. Lielākoties, bet ne vienmēr PAS tiesības beidzas pēdējās un tiek pagarinātas, lai 
nodrošinātu pediatrijas atbalstu. Taču ir derīgas zāles, kas nevar iegūt PAS, bet tikai pamata 
patenta aizsardzību; šādos gadījumos regulai jānosaka patenta pagarinājums, lai 
nodrošinātu atbalstu pediatrijai. Ir arī citas zāles, kam likumā noteiktā datu aizsardzība ir 
vienīgā aizsardzība vai arī beidzas pēdējā; šādos gadījumos regulai jānosaka likumā 
noteiktās datu aizsardzības pagarinājums, lai nodrošinātu atbalstu pediatrijai. Savādāk pārāk 
daudz zāles, kurām obligāti jāveic pediatrijas izpēte, netiek iekļautas pediatrijas atbalsta 
pasākumos.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 196
36. PANTA 1. PUNKTA 1. APAKŠPUNKTS

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 

1. Ja pieteikums saskaņā ar 8. un 9. pantu 
ietver visu pētījumu rezultātus, kas veikti 
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saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda sešu mēnešu pagarinājumu.

saskaņā ar apstiprināto pediatrijas pētījumu 
plānu, patenta vai papildu aizsardzības 
sertifikāta turētājam ir tiesības uz Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 13. panta 1. un 2. punktā 
norādītā perioda pagarinājumu no 1 līdz 6 
mēnešiem. Lai noteiktu perioda 
pagarinājumu, jāņem vērā izmaksas un 
ieņēmumi. Sešu mēnešu laikā pēc šīs 
regulas pieņemšanas, Komisija pieņem 
noteikumus, kas nepieciešami, lai īstenotu 
šo punktu. Noteikumi pagarinājuma 
perioda garuma noteikšanai pamatojas uz 
Komisijas Regulas (EK) Nr. 847/2000 
2.panta 2. punktu. 

Or. en

Pamatojums

1. Ieguvumam (patenta perioda pagarinājums) jābūt proporcionālam izmaksām. Vērā 
ņemami rādītāji liecina, ka 6 mēnešu pagarinājuma ieņēmumi lielākajai daļai produktu 
pārsniegs izmaksas. Jānodrošina saprātīga peļņa no ieguldījuma. Labi pirktām zālēm pietiek 
ar mēnesi, bet mazāk pirktām var būt nepieciešami 6 mēneši. Lielākā daļa zāļu atrodas pa 
vidu. Komisijas Regula 847/2000, kas sekoja regulai par zālēm retu slimību ārstēšanai sniedz 
labu piemēru izmaksu un ieguvumu aprēķināšanā.
2. Atlīdzība nedrīkst būt kumulatīva. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 197
36. PANTA 1. PUNKTA 2. APAKŠPUNKTS

Pirmo apakšpunktu piemēro arī gadījumos, 
kad apstiprināta pediatrijas pētījumu plāna 
rezultātā neizdodas panākt pediatriskās 
indikācijas apstiprinājumu, bet veikto 
pētījumu rezultāti ir atspoguļoti zāļu 
raksturojuma kopsavilkumā un, ja 
nepieciešams, konkrēto zāļu lietošanas 
instrukcijā.

Pirmo apakšpunktu piemēro tikai gadījumos, 
kad:

(a) kad apstiprināta pediatrijas pētījumu 
plāna rezultātā izdodas panākt pediatriskās 
indikācijas apstiprinājumu, un
(b) pētījumos, kas veikti saskaņā ar 
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apstiprināto pētījumu plānu, ir iekļauta arī 
klīniskā izpēte, un
(c) veikto pētījumu rezultāti ir atspoguļoti 
zāļu raksturojuma kopsavilkumā un, ja 
nepieciešams, konkrēto zāļu lietošanas 
instrukcijā.

Or. en

Pamatojums

Kompensāciju privātajam sektoram par ieguldījumu bērnu zāļu izstrādē jāpiešķir tikai tad, ja 
pētījums ir bijis veiksmīgs. Ja kompensāciju piešķirs par jebkuru pediatrisku pētījumu pat, ja 
tas nav sekmīgs, var rasties nepareizas sekas - kompānijas vispirms mēģinās rast pediatrisku 
pielietojumu zālēm, kam ir augsti pārdošanas rādītāji, nevis zālēm, kas bērniem patiešām ir 
nepieciešamas.

Grozījumu iesniedza Holger Krahmer

Grozījums Nr. 198
36. PANTA 1. PUNKTA 2. A) APAKŠPUNKTS (jauns)

Komisija izveido pamatnostādnes šī panta 
piemērošanai pēc konsultācijas ar 
dalībvalstīm, Aģentūru un ieinteresētajām 
pusēm.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 199
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
viena līdz sešu mēnešu pagarinājumu piešķir 
tikai tādā gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 200
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
trīs vai sešu mēnešu pagarinājumu piešķir 
tikai tādā gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 201
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
trīs vai sešu mēnešu pagarinājumu piešķir 
tikai tādā gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs.

Or. pl

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 202
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
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noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
trīs vai sešu mēnešu pagarinājumu piešķir 
tikai tādā gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 203
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.  

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
trīs vai sešu mēnešu pagarinājumu piešķir 
tikai tādā gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 204
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
trīs vai sešu mēnešu pagarinājumu piešķir 
tikai tādā gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam. 
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 205
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
trīs vai sešu mēnešu pagarinājumu piešķir 
tikai tādā gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 206
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
četru vai astoņu mēnešu pagarinājumu 
piešķir tikai tādā gadījumā, ja zāles ir 
apstiprinātas visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 207
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
četru vai astoņu mēnešu pagarinājumu 
piešķir tikai tādā gadījumā, ja zāles ir 
apstiprinātas visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 208
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
piecu vai desmit mēnešu pagarinājumu 
piešķir tikai tādā gadījumā, ja zāles ir 
apstiprinātas visās dalībvalstīs.

Or. de

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 209
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā 
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās
dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tajās
dalībvalstīs, kur zāles ir apstiprinātas.

Or. en

Pamatojums

Dažas slimības ir izplatītas tikai nedaudzās no dalībvalstīm. Šajā gadījumā nebūtu prātīgi 
pieprasīt, lai zāles tiek apstiprinātas visās dalībvalstīs, tāpēc pagarinājums ir jāpiemēro tikai 
tajās valstīs, kurās tās ir apstiprinātas.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 210
36. PANTA 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 3. Kad tiek izmantota Direktīvā 2001/83/EK 
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noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā
gadījumā, ja zāles ir apstiprinātas visās 
dalībvalstīs.

noteiktā kārtība, 1. punktā norādītā perioda 
sešu mēnešu pagarinājumu piešķir tikai tādā
gadījumā, ja zāles ir iesniegtas 
apstiprināšanai visās dalībvalstīs saskaņā 
ar Direktīvas 2004/27/EK noteikumiem un 
ir saņēmušas tirdzniecības atļauju vismaz 
15 dalībvalstīs.

Or. el

Pamatojums

Svarīgi ir veicināt jaunu zāļu apstiprināšanu un nekavēt uzlabojumus un pieejamību tādām 
zālēm, kam ir piešķirtas tirdzniecības atļaujas vismaz 15 dalībvalstīs, t.i., lielākajā daļā 
Kopienas dalībvalstu. 

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 211
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, kā arī 
pagarinājumu, kas norādīts 1. pantā,  
nepiešķir kopā ar citiem patentiem, vai ar 
datu vai tirgus aizsardzību attiecībā uz 
pediatrijas indikāciju vai norādi saskaņā ar 
Direktīvas 2004/27/EK 10. panta 1. punktu 
un Regulas (EK) 726/2004 14. panta 11. 
punktu.

Or. en

Pamatojums

Atlīdzības sistēmai nevajag radīt vairāku atlīdzību uzkrājumu. Tiesību aktos skaidri jānorāda, 
ka papildu aizsardzību pediatrijas pētījumu izmaksu kompensācijai nepiešķir atkārtoti 
saistībā ar citu intelektuālā īpašuma aizsardzības formu. Līdzīgi papildu aizsardzības 
sertifikāta pagarinājumu nepiešķir, ja zālēm jau ir sekundāra patenta vai datu ekskluzivitātes 
aizsardzība lietošanai pediatrijā vai ar šādu norādi.
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Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 212
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvā viela jau saņēmusi patenta 
aizsardzību lietošanai pediatrijā vai ar šādu 
norādi, vai saņēmušas citu datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā Eiropas Savienībā.
Līdzīgi zāles, kam ir piešķirts papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājums, 
nevar saņemt citu valsts vai Kopienas 
intelektuālās aizsardzības veidu, datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā vai aktīvās vielas 
veidam.

Or. en

Pamatojums

Jaunā atlīdzības sistēma nedrīkst dubultot iepriekšējās atlīdzības, un papildu aizsardzības 
sertifikāta pagarinājumu nepiešķir, ja zālēm jau ir sekundārs patents lietošanai pediatrijā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 213
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
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sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvā viela jau saņēmusi patenta 
aizsardzību lietošanai pediatrijā vai ar šādu 
norādi, vai saņēmušas citu datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā Eiropas Savienībā.
Līdzīgi zāles, kam ir piešķirts papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājums, 
nevar saņemt citu valsts vai Kopienas 
intelektuālās aizsardzības veidu, datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā vai aktīvās vielas 
veidam.

Or. en

Pamatojums

Nedublējas
Jauno atlīdzības sistēmu nedrīkst ļaunprātīgi izmantot dublējot iepriekšējās atlīdzības. Tātad 
tiesību aktos skaidri jānorāda, ka jaunā pievienotā aizsardzība, kas kompensē pediatrijas 
pētījumus, netiks piešķirta no jauna saistībā ar jebkādu citu tirgus aizsardzības veidu pret 
konkurenci. Līdzīgi papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu nepiešķir, ja zālēm jau ir 
sekundārs patents lietošanai pediatrijā vai ar šādu norādi, jo aizsardzība pret konkurenci jau 
ir nodrošināta. Valsts patentu birojiem, kas piešķir papildu aizsardzības sertifikātus, jālūdz 
patenta turētājiem pirms jauna papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājuma saņemšanas 
ziņot par esošām patenta tiesībām attiecībā uz lietošanu pediatrijā vai ar šādu norādi.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 214
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvā viela jau saņēmusi patenta 
aizsardzību lietošanai pediatrijā vai ar šādu 
norādi, vai saņēmušas citu datu 



PE 357.553v02-00 102/142 AM\568363LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā Eiropas Savienībā.  
Līdzīgi zāles, kam ir piešķirts papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājums, 
nevar saņemt citu valsts vai Kopienas 
intelektuālās aizsardzības veidu, datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā vai aktīvās vielas 
veidam.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 215
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvā viela jau saņēmusi patenta 
aizsardzību lietošanai pediatrijā vai ar šādu 
norādi, vai saņēmušas citu datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā Eiropas Savienībā.
Līdzīgi zāles, kam ir piešķirts papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājums, 
nevar saņemt citu valsts vai Kopienas 
intelektuālās aizsardzības veidu, datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā vai aktīvās vielas 
veidam.

Or. en

Pamatojums

Nedublējas
Jauno atlīdzības sistēmu nedrīkst ļaunprātīgi izmantot dublējot iepriekšējās atlīdzības. Tātad 
tiesību aktos skaidri jānorāda, ka jaunā pievienotā aizsardzība, kas kompensē pediatrijas 



AM\568363LV.doc 103/142 PE 357.553v02-00

Ārējais tulkojums LV

pētījumus, netiks piešķirta no jauna saistībā ar jebkādu citu tirgus aizsardzības veidu pret 
konkurenci. Līdzīgi papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu nepiešķir, ja zālēm jau ir 
sekundārs patents lietošanai pediatrijā vai ar šādu norādi, jo aizsardzība pret konkurenci jau 
ir nodrošināta. Valsts patentu birojiem, kas piešķir papildu aizsardzības sertifikātus, jālūdz 
patenta turētājiem pirms jauna papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājuma saņemšanas 
ziņot par esošām patenta tiesībām attiecībā uz lietošanu pediatrijā vai ar šādu norādi.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 216
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000b, vai zālēm, kuru 
aktīvā viela jau saņēmusi patenta 
aizsardzību lietošanai pediatrijā vai ar šādu 
norādi, vai saņēmušas citu datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā Eiropas Savienībā.
Līdzīgi zāles, kam ir piešķirts papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājums, 
nevar saņemt citu valsts vai Kopienas 
intelektuālās aizsardzības veidu, datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā vai aktīvās vielas 
veidam.

Or. en

Pamatojums

Jauno atlīdzības sistēmu nedrīkst ļaunprātīgi izmantot dublējot iepriekšējās atlīdzības. Tātad 
tiesību aktos skaidri jānorāda, ka jaunā pievienotā aizsardzība, kas kompensē pediatrijas 
pētījumus, netiks piešķirta no jauna saistībā ar jebkādu citu tirgus aizsardzības veidu pret 
konkurenci. Līdzīgi papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu nepiešķir, ja zālēm jau ir 
sekundārs patents lietošanai pediatrijā vai ar šādu norādi, jo aizsardzība pret konkurenci jau 
ir nodrošināta. Valsts patentu birojiem, kas piešķir papildu aizsardzības sertifikātus, jālūdz 
patenta turētājiem pirms jauna papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājuma saņemšanas 
ziņot par esošām patenta tiesībām attiecībā uz lietošanu pediatrijā vai ar šādu norādi.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 217
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvā viela jau saņēmusi patenta 
aizsardzību lietošanai pediatrijā vai ar šādu 
norādi, vai saņēmušas citu datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā Eiropas Savienībā. 

Līdzīgi zāles, kam ir piešķirts papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājums, 
nevar saņemt citu valsts vai Kopienas 
intelektuālās aizsardzības veidu, datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā vai aktīvās vielas 
veidam. 

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 218
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
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Regulu (EK) Nr.141/2000. Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvā viela jau saņēmusi patenta 
aizsardzību vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā Eiropas Savienībā.

Or. pt

Pamatojums

Jauno atlīdzības sistēmu nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Tiesību aktos skaidri jānorāda, ka jaunā 
pievienotā aizsardzība, kas kompensē pediatrijas klīniskos pētījumus, netiks piešķirta no jauna 
saistībā ar jebkādu citu tirgus aizsardzības veidu.    

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 219
36. PANTA 4. PUNKTS

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000.

4. 1., 2. un 3. punktu piemēro zālēm, kuras 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts 
saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 vai 
saskaņā ar patentu, kas kvalificējas papildu 
aizsardzības sertifikāta piešķiršanai. Tos 
nepiemēro zālēm, kas nozīmētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr.141/2000, vai zālēm, kuru 
aktīvā viela jau saņēmusi patenta 
aizsardzību lietošanai pediatrijā vai ar šādu 
norādi, vai saņēmušas citu datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā Eiropas Savienībā.  

Līdzīgi zāles, kam ir piešķirts papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājums, 
nevar saņemt citu valsts vai Kopienas 
intelektuālās aizsardzības veidu, datu 
ekskluzivitāti vai tirgus ekskluzivitāti 
lietošanai pediatrijā vai aktīvās vielas 
veidam.

Or. pl

Pamatojums

Jauno atlīdzības sistēmu nedrīkst ļaunprātīgi izmantot dublējot iepriekšējās atlīdzības. Tātad 
tiesību aktos skaidri jānorāda, ka jaunā pievienotā aizsardzība, kas kompensē pediatrijas 
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pētījumus, netiks piešķirta no jauna saistībā ar jebkādu citu tirgus aizsardzības veidu pret 
konkurenci. Līdzīgi papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājumu nepiešķir, ja zālēm jau ir 
sekundārs patents lietošanai pediatrijā vai ar šādu norādi, jo aizsardzība pret konkurenci jau 
ir nodrošināta. Valsts patentu birojiem, kas piešķir papildu aizsardzības sertifikātus, jālūdz 
patenta turētājiem pirms jauna papildu aizsardzības sertifikāta pagarinājuma saņemšanas 
ziņot par esošām patenta tiesībām attiecībā uz lietošanu pediatrijā vai ar šādu norādi.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 220
36. PANTA 4. A) PUNKTS (jauns)

4a. Pagarinājumu, kas noteikts 1. punktā 
zālēm piešķir tikai vienreiz.

Or. en

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka veicināšanas pasākumi un atlīdzības nedrīkst dublēties.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 221
37. PANTS

37. pants svītrots
Gadījumos, kad pieteikumu tirdzniecības 
atļaujai iesniedz sakarā ar zālēm, kas 
nozīmētas kā zāles reti sastopamu slimību 
ārstēšanai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 141/2000, un šajā pieteikumā ir visu 
pētījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu, un 
šīs regulas 29. panta 3. punktā minētais 
paziņojums pēc tam ir iekļauts piešķirtajā 
tirdzniecības atļaujā, ar Regulas (EK) 
Nr. 141/2000 8. panta 1. punktu noteikto 
desmit gadu periodu pagarina līdz 
divpadsmit gadiem.
Pirmo punktu piemēro arī tad, kad 
apstiprināta pētījumu plāna izpildes 
rezultātā neizdodas panākt pediatriskās 
indikācijas apstiprinājumu, bet veikto 
pētījumu rezultāti ir atspoguļoti zāļu 
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raksturojuma kopsavilkumā un, ja 
nepieciešams, konkrēto zāļu lietošanas 
instrukcijā.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 222
37. PANTA 1. PUNKTS

Gadījumos, kad pieteikumu tirdzniecības 
atļaujai iesniedz sakarā ar zālēm, kas 
nozīmētas kā zāles reti sastopamu slimību 
ārstēšanai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 141/2000, un šajā pieteikumā ir visu 
pētījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu, un 
šīs regulas 29. panta 3. punktā minētais 
paziņojums pēc tam ir iekļauts piešķirtajā 
tirdzniecības atļaujā, ar Regulas (EK) 
Nr. 141/2000 8. panta 1. punktu noteikto 
desmit gadu periodu pagarina līdz
divpadsmit gadiem.

Gadījumos, kad pieteikumu tirdzniecības 
atļaujai iesniedz sakarā ar zālēm, kas 
nozīmētas kā zāles reti sastopamu slimību 
ārstēšanai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 141/2000, un šajā pieteikumā ir visu 
pētījumu rezultāti, kas veikti saskaņā ar 
apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu, un 
šīs regulas 29. panta 3. punktā minētais 
paziņojums pēc tam ir iekļauts piešķirtajā 
tirdzniecības atļaujā, ar Regulas (EK) 
Nr. 141/2000 8. panta 1. punktu noteikto 
desmit gadu periodu pagarina līdz desmit 
gadiem un sešiem mēnešiem.

Or. en

Pamatojums

Eiropā piešķirtās ekskluzīvās tirgus tiesības uz 10 gadiem zālēm reti sastopamu slimību 
ārstēšanai jau tā nodrošina garāko termiņu, salīdzinot ar termiņiem citur pasaulē. Atbalsts 
zāļu lietošanai bērniem bieži vien ir pārmērīgs, jo daudzas zāles retu slimību ārstēšanai ir 
paredzētas metaboliskām slimībām, kas sākas bērnībā. Piedevām zāles retu slimību 
ārstēšanai ir ļoti dārgas un ļoti ienesīgas. Tādēļ ekskluzīvo tirgus tiesību pagarinājums ir 
jāsamazina līdz sešiem mēnešiem un jāizmanto, ja pediatrijas pētījumi bija veiksmīgi un tajos 
bija iekļauti klīniskā izpēte.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 223
37. PANTA 1. PUNKTS

Pirmo punktu piemēro arī tad, kad 
apstiprināta pētījumu plāna izpildes rezultātā 
neizdodas panākt pediatriskās indikācijas 

Pirmo punktu piemēro tikai tad, kad:
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apstiprinājumu, bet veikto pētījumu rezultāti 
ir atspoguļoti zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, konkrēto 
zāļu lietošanas instrukcijā.

(a) apstiprināta pētījumu plāna izpildes 
rezultātā izdodas panākt pediatriskās 
indikācijas apstiprinājumu, un
(b) pētījumos, kas veikti saskaņā ar 
apstiprināto pētījumu plānu, bija iekļauta 
klīniskā izpēte, kā arī
(c) veikto pētījumu rezultāti ir atspoguļoti 
zāļu raksturojuma kopsavilkumā un, ja 
nepieciešams, konkrēto zāļu lietošanas 
instrukcijā.

Or. en

Pamatojums

Eiropā piešķirtās ekskluzīvās tirgus tiesības uz 10 gadiem zālēm reti sastopamu slimību 
ārstēšanai jau tā nodrošina garāko termiņu, salīdzinot ar termiņiem citur pasaulē. Atbalsts 
zāļu lietošanai bērniem bieži vien ir pārmērīgs, jo daudzas zāles retu slimību ārstēšanai ir 
paredzētas metaboliskām slimībām, kas sākas bērnībā. Piedevām zāles retu slimību 
ārstēšanai ir ļoti dārgas un ļoti ienesīgas. Tādēļ ekskluzīvo tirgus tiesību pagarinājums ir 
jāsamazina līdz sešiem mēnešiem un jāizmanto, ja pediatrijas pētījumi bija veiksmīgi un tajos 
bija iekļauta klīniskā izpēte.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 224
38. PANTA 1. PUNKTS

1. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā atbilstīgi 5. līdz 15.pantam Regulā 
(EK) Nr.726/2004, piemēro minētās regulas 
14. panta 11. punktā norādīto datu un 
tirdzniecības aizsardzības periodu.

1. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā atbilstīgi 5. līdz 15.pantam Regulā 
(EK) Nr.726/2004, piemēro minētās regulas 
14. panta 11. punktā norādīto datu un 
tirdzniecības aizsardzības periodu ar 
nosacījumu, ka slimības izplatība ir mazāka 
nekā 10/1000.
Ja šis kritērijs netiek izpildīts vai ja saskaņā 
ar apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu 
veikto pētījumu rezultātā nepiešķir 
pediatrijas indikāciju, radušās pētījumu 
izmaksas drīkst saņemt nodokļu 
samazinājumu.
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 225
38. PANTA 1. PUNKTS

1. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā atbilstīgi 5. līdz 15.pantam Regulā 
(EK) Nr.726/2004, piemēro minētās regulas 
14. panta 11. punktā norādīto datu un 
tirdzniecības aizsardzības periodu.

1. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā atbilstīgi 5. līdz 15.pantam Regulā 
(EK) Nr.726/2004, piemēro minētās regulas 
14. panta 11. punktā norādīto datu un 
tirdzniecības aizsardzības periodu ar 
nosacījumu, ka slimības izplatība ir mazāka 
nekā 10/1000.

Or. en

Pamatojums

Papildu datu un tirgus aizsardzības periodus piemēro tikai zālēm, kas paredzētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 226
38. PANTA 1. PUNKTS

1. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā atbilstīgi 5. līdz 15.pantam Regulā 
(EK) Nr.726/2004, piemēro minētās regulas 
14. panta 11. punktā norādīto datu un 
tirdzniecības aizsardzības periodu.

1. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā atbilstīgi 5. līdz 15.pantam Regulā 
(EK) Nr.726/2004, piemēro minētās regulas 
14. panta 11. punktā norādīto datu un 
tirdzniecības aizsardzības periodu ar 
nosacījumu, ka slimības izplatība ir mazāka 
nekā 10/1000.

Or. fr

Pamatojums

Praksē ir jāatdala gadījumi, kad zāļu pārdošana radīs nozīmīgu peļņu, jo bērnu mērķa grupa 
ir liela, un gadījumi, kad iesaistīto bērnu skaits ir mazs un nepieciešams speciāls atbalsts. Kā 
gadījumā ar regulu par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai, ir nepieciešams noteikt 
slimību izplatību līmeni, kuru sasniedzot ir jāveic atbalsta pasākumi. Dalībvalstīs ne vienmēr 
ir pieejami precīzi dati par slimību izplatību, taču dažās ir pieejama informācija, ko var 
izmantot, lai paplašinātu zināšanu redzesloku visā Eiropas Savienībā.
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Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 227
38. PANTA 1. PUNKTS

1. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā atbilstīgi 5. līdz 15.pantam Regulā 
(EK) Nr.726/2004, piemēro minētās regulas 
14. panta 11. punktā norādīto datu un 
tirdzniecības aizsardzības periodu.

1. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā atbilstīgi 5. līdz 15.pantam Regulā 
(EK) Nr.726/2004, piemēro datu un 
tirdzniecības aizsardzības periodu pieci gadi 
plus divi.

Or. fr

Pamatojums

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un garantētu zāļu pieejamību, šķiet droši un saprātīgi 
ierobežot aizsardzības periodu, kas noteikts Regulas Nr. 726/2004 14. panta 11. punktā 
(astoņi gadi plus divi). Piemērotāk šķiet šādi  ierobežot atbalstu zālēm, ko vairs neaizsargā 
patents vai sertifikāts, ņemot vērā noteiktos mērķus un ar mērķi atalgot ieguldīto darbu; to arī 
nodrošina fakts, ka lielākajā daļā gadījumu ieguldījums pediatrijas zāļu izpētē ir mazāks nekā 
pamata pētījumi par jautājumiem attiecībā uz posoloģijas, galēnisko līdzekļu uz blakusefektu 
analīzi.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 228
38. PANTA 2. PUNKTS

2. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
piemēro minētās direktīvas 10. panta 
1. punktā norādīto datu un tirdzniecības 
aizsardzības periodu. 

2. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
piemēro minētās direktīvas 10. panta 
1. punktā norādīto datu un tirdzniecības 
aizsardzības periodu ar nosacījumu, ka 
slimības izplatība ir mazāka nekā 10/1000.

Ja šis kritērijs netiek izpildīts vai ja saskaņā 
ar apstiprināto pediatrijas pētījumu plānu 
veikto pētījumu rezultātā nepiešķir 
pediatrijas indikāciju, radušās pētījumu 
izmaksas drīkst saņemt nodokļu 
samazinājumu.
Saistībā ar informāciju par izplatību, tās 
iegūšanas metodes un avoti tiek norādīti 
pamatnostādnēs.
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Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 229
38. PANTA 2. PUNKTS

2. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
piemēro minētās direktīvas 10. panta 
1. punktā norādīto datu un tirdzniecības 
aizsardzības periodu.

2. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
piemēro minētās direktīvas 10. panta 
1. punktā norādīto datu un tirdzniecības 
aizsardzības periodu ar nosacījumu, ka 
attiecīgās slimības izplatība ir mazāka nekā 
10/1000.
Aģentūra izstrādā pamatnostādnes, lai 
noteiktu izplatības informācijas avotus un 
analīzes veidus..

Or. en

Pamatojums

Papildu datu un tirgus aizsardzības periodus piemēro tikai zālēm, kas paredzētas reti
sastopamu slimību ārstēšanai.

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 230
38. PANTA 2. PUNKTS

2. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
piemēro minētās direktīvas 10. panta 
1. punktā norādīto datu un tirdzniecības 
aizsardzības periodu.

2. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
piemēro minētās direktīvas 10. panta 
1. punktā norādīto datu un tirdzniecības 
aizsardzības periodu ar nosacījumu, ka 
slimības izplatība ir mazāka nekā 10/1000.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 38. panta 1. punkta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 231
38. PANTA 2. PUNKTS

2. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
piemēro minētās direktīvas 10. panta 
1. punktā norādīto datu un tirdzniecības 
aizsardzības periodu.

2. Kad piešķir tirdzniecības atļauju lietošanai 
pediatrijā saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, 
piemēro datu un tirdzniecības aizsardzības 
periodu pieci gadi plus divi.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 38. panta 1. punkta grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 232
38. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns)

2.a) Saistībā ar informāciju par izplatību, 
tās iegūšanas metodes un avoti tiek norādīti 
pamatnostādnēs.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 38. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Mia De Vits

Grozījums Nr. 233
39. PANTA 3. PUNKTS

3. Komisija publicē visu Kopienas un 
dalībvalstu noteikto veicināšanas pasākumu 
sīku uzskaiti 18 mēnešu laikā no šīs regulas 
stāšanās spēkā, lai atbalstītu pediatrijā 
lietošanai paredzētu zāļu pētījumus, izstrādi 
un pieejamību. Šo uzskaiti regulāri atjauno.

3. Komisija publicē visu Kopienas un 
dalībvalstu noteikto veicināšanas pasākumu 
sīku uzskaiti 18 mēnešu laikā no šīs regulas 
stāšanās spēkā, lai atbalstītu pediatrijā 
lietošanai paredzētu zāļu pētījumus, izstrādi 
un pieejamību. Šo uzskaiti regulāri atjauno.
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Taču, lai ieviestu efektīvu veicināšanas 
sistēmu, ir svarīgi, lai Komisija turpinātu šo 
darbu arī pēc minētā 18 mēnešu perioda, 
novērtētu dažāda veida veicināšanas 
pasākumus un, ja nepieciešams, anulētu 
atlīdzības.

Or. fr

Pamatojums

Lai ar veicināšanas pasākumu sistēmu palīdzību sasniegtu mērķus, Komisijai ir jāpatur 
atsevišķas tiesības uzraudzīt un novērtēt atlīdzību saņemošās firmas. Lai novērstu potenciālu 
ļaunprātīgu izmantošanu, Komisijai piešķir tiesības anulēt farmaceitisko firmu atlīdzību, 
novirzot līdzekļus pediatrijas medikamentu sektoram mērķiem, kas nav saistīti ar pētniecību. 
Bez šādas efektīvas uzraudzības un novērtēšanas sistēmas pastāv risks, ka farmaceitiskās 
kompānijas varētu rīkoties neierobežoti.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 234
39. A) PANTS (jauns) 

39. a) pants
1. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas izveido specifisku Eiropas 
programmu bērnu zāļu izpētei, lai 
nodrošinātu atbalstu pētījumiem attiecībā 
uz pašreizējiem medikamentiem vai 
pašreizējām aktīvajām vielām, ko 
neaizsargā patents vai papildu aizsardzības 
sertifikāts.
2. Šo Kopienas programmu sauc Zāļu 
pētījumi Eiropas bērniem (MICE).
3. Rīkojoties saskaņā ar Līgumu, Eiropas 
Parlaments un Padome, sekojot 
koplēmuma procedūrai,  pieņem lēmumu 
par priekšlikumu.
4. Šo programmu pārvalda Aģentūra, kas 

rīkojoties saskaņā ar Komisijas pilnvaru, 
izdod specifiskus pieteikumu uzsaukumus. 
Ja iespējams, pieteikumu uzsaukumi tiek 
pamatoti ar finansiālo līdzekļu daudzumu, 
kas sedz visas, vai vismaz lielu daļu, 



PE 357.553v02-00 114/142 AM\568363LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

izmaksas saistībā ar pieprasītajiem 
pētījumiem.

Or. de

Pamatojums

Regulas priekšlikuma mērķi – bērnu zāļu drošības uzlabošana, nevar īstenot tikai ar šo 
priekšlikumu. Svarīgi ir apstiprināt attiecīgu Kopienas programmu Zāļu pētījumi Eiropas 
bērniem (MICE). Grozījuma formulējums atkārtoti apstiprina referenta nodomu, to precīzāk 
izklāstot.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 235
39. A) PANTS (jauns)

39. a) pants
Pēc iespējas ātrāk jāizveido Kopienas 
programma Zāļu pētījumi Eiropas bērniem
(MICE), lai atbalstītu pētījumus attiecībā 
uz pašreizējiem medikamentiem vai 
pašreizējām aktīvajām vielām, ko 
neaizsargā patents vai papildu aizsardzības 
sertifikāts.

Or. en

Pamatojums

Kā izklāstīts Komisijas priekšlikuma apsvērumos, ļoti nozīmīga Eiropas farmaceitiskā sektora 
konkurētspējai pasaulē ir Kopienas programma pētījumu finansēšanai nepatentētu zāļu 
sektorā. Tā kā speciālajai Kopienas programmai MICE trūkst juridisks pamatojums, ātrākais 
un labākais ceļš  kā īstenot šo ideju, ir iekļaut MICE programmu 7. ietvarprogrammā 
pētniecībai un attīstībai. 

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 236
39. A) PANTS (jauns)

39. a) pants
Komisija atbalsta izpētes programmas 
izveidi – Zāļu pētījumi Eiropas bērniem
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(MICE), lai veicinātu pediatrijā lietoto zāļu 
izpēti, ko neaizsargā patents vai papildu 
aizsardzības sertifikāts.

Or. en

Pamatojums

Tas palīdzētu nodrošināt bērnu veselības drošību, ja tos ārstē ar zālēm, ko neaizsargā patents 
vai papildu aizsardzības sertifikāts.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 237
40. PANTA 1. PUNKTS

1. Attiecīgus datus par pētījumiem, kas 
ietilpst apstiprinātajā pediatrijas pētījumu 
plānā, ieskaitot tos, kas veikti trešās valstīs, 
ievada Eiropas datubāzē, kura izveidota ar 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantu.

1. Attiecīgus datus par pētījumiem, kas 
ietilpst apstiprinātajā pediatrijas pētījumu 
plānā, ieskaitot tos, kas veikti trešās valstīs, 
ievada Eiropas datubāzē, kura izveidota ar 
Direktīvas 2001/20/EK 11. pantu. 
Atkāpjoties no šī noteikuma,  Aģentūra 
noteic, ka daļa no šiem datiem ir pieejama 
sabiedrībai.
Aģentūra publicē sīkāku informāciju par 
visiem veiktajiem pētījumiem saskaņā ar 
apstiprināto pētījumu plānu, neņemot vērā, 
vai tie ir priekšlaicīgi pārtraukti vai 
pabeigti, kā arī sīkāku informāciju par 
visiem Kopienas un dalībvalstu 
finansētajiem pētījumiem, lai atbalstītu 
pediatrijā lietojamo zāļu pētniecību, 
attīstību un pieejamību, tai skaitā, visiem 
pētījumiem, ko finansējusi programma 
Zāļu pētījumi Eiropas bērniem, un, ja 
iespējams, arī visus attiecīgos secinājumus 
par zālēm tajā terapeitiskajā kategorijā, kas 
ietver šo piedāvāto pediatrijas indikāciju.

Or. en

Pamatojums

Nesen notika vairāki gadījumi, kad farmaceitiskās kompānijas neatklāja informāciju par 
klīniskajiem pētījumiem, jo tie neapstiprināja zāļu iedarbību izpētes mērķa grupā, bet gan 
liecināja par paaugstinātu nelabvēlīgas ietekmes risku. Šie gadījumi bija saistīti ar klīniskiem 
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pētījumiem bērnu mērķa grupā. Veselības aprūpes speciālistiem ir jānodrošina pieeja 
pētījumu datiem, jo eksistē  informācijas trūkums par zāļu lietošanu bērnu mērķa grupā. 

Plaši atzīst nepieciešamību nodrošināt sabiedrības piekļuvi klīnisko datu bāzēm. Vismaz 
vienā dalībvalstī (Spānijā) valsts likumdošana pieprasa visu šajā dalībvalstī veikto klīnisko 
pētījumu publicēšanu, bet Apvienotā Karaliste ir izteikusi vēlmi izstrādāt tiesību aktus, kuriem 
būtu tāds pats spēks. ASV ir pieņemts likumprojekts (2005. gada tiesību akts par tiešu piekļuvi 
klīniskajiem pētījumiem), kas nosaka izveidot sabiedrisku datu bāzi par ASV veiktajiem 
klīniskajiem pētījumiem.

Strīdīgs ir jautājums, vai jāpadara sabiedrībai pieejama visa klīnisko pētījumu datu bāze, kas 
izveidota ar Direktīvu 2001/20/EK. To nevar panākt ar šo regulu. Bet šī regula var, un tai ir 
jārisina jautājums par pediatrijas klīnisko pētījumu datu pieejamību sabiedrībai.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 238
40. PANTA 2. PUNKTS

2. Pēc Aģentūras priekšlikuma, 
apspriedusies ar dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām, Komisija izstrādā 
pamatnostādnes par 1. punktā minēto 
informāciju, kas jāievada Eiropas datubāzē, 
kura izveidota ar Direktīvas 2001/20/EK 
11. pantu.

2. Pēc Aģentūras priekšlikuma, 
apspriedusies ar dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām, Komisija izstrādā 
pamatnostādnes par 1. punktā minēto 
informāciju, kas jāievada Eiropas datubāzē, 
kura izveidota ar Direktīvas 2001/20/EK 
11. pantu, par informācijas saturu, ko 
padarīs pieejamu sabiedrībai, piemērojot 1. 
punktu un šo punktu, kā arī par Aģentūras 
pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar 
to.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 40. panta 1. punkta grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 239
40. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns)

2.a) Komisija izveido pamatnostādnes, kas 
attiecas uz gadījumiem, kad Pediatrijas 
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komitejai vai ārējiem ekspertiem 
(zinātniskās organizācijas vai pacientu 
asociācijas) būs ļauts piekļūt informācijai, 
kas iegūta saskaņā ar 1. un 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt zinātnes jomu, kā arī pacientu organizācijas ar derīgu infromāciju. 
To nosaka Komisijas pamatnostādnes, pienācīgi  ņemot vērā intelektuālā īpašuma tiesības, 
kas noteiktas Direktīvā 2001/20/EK.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 240
41. PANTS

41. pants svītrots
Dalībvalstis ievāc pieejamos datus par 
visiem zāļu lietošanas veidiem, ko izmanto 
bērnu mērķa grupā, un 2 gadu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās paziņo šos datus 
Aģentūrai.
Pediatrijas komiteja sniedz pamatnostādnes 
par ievācamo datu saturu un formu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 241
41. PANTS

41. pants svītrots
Dalībvalstis ievāc pieejamos datus par 
visiem zāļu lietošanas veidiem, ko izmanto 
bērnu mērķa grupā, un 2 gadu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās paziņo šos datus 
Aģentūrai.

Pediatrijas komiteja sniedz pamatnostādnes 
par ievācamo datu saturu un formu.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 242
41. PANTA 1. PUNKTS

Dalībvalstis ievāc pieejamos datus par 
visiem zāļu lietošanas veidiem, ko izmanto 
bērnu mērķa grupā, un 2 gadu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās paziņo šos datus 
Aģentūrai.

Dalībvalstis ievāc pieejamos datus par 
visiem esošajiem un nepieciešamajiem zāļu 
lietošanas veidiem, ko izmanto bērnu mērķa 
grupā, un gada laikā no šīs regulas spēkā 
stāšanās paziņo šos datus Aģentūrai .

Or. en

Pamatojums

Šīs regulas galvenais mērķis, kā noteikts 1. pantā, ir veicināt zāļu izstrādi, kas paredzētas „lai 
izpildītu bērnu mērķa grupas specifiskās terapeitiskās vajadzības”.

Ņemot vērā to, ka regulai jāīsteno noteiktais mērķis, tad vispirms jāizveido uzskaite par 
vajadzībām un jānosaka prioritātes.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 243
41. PANTA 1. PUNKTS

Dalībvalstis ievāc pieejamos datus par 
visiem zāļu lietošanas veidiem, ko izmanto 
bērnu mērķa grupā, un 2 gadu laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās paziņo šos datus 
Aģentūrai.

Dalībvalstis ievāc pieejamos datus par 
visiem zāļu lietošanas veidiem, ko izmanto 
bērnu mērķa grupā, un gada laikā no šīs 
regulas spēkā stāšanās paziņo šos datus 
Aģentūrai .

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 244
42. PANTA 1. un 2. PUNKTS
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42. pants svītrots

1. Aģentūra izvērtē 41. pantā minētos 
datus, īpaši lai noteiktu izpētes prioritātes.

2. Pamatojoties uz izvērtējumu saskaņā ar 
1. punktu un citu pieejamo informāciju un 
vadoties pēc apspriedēm ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
Pediatrijas komiteja ievieš terapeitisko 
vajadzību uzskaiti.
Aģentūra publicē uzskaiti 3 gadu laikā no 
šīs regulas stāšanās spēkā un regulāri to 
atjauno.

Or. en

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 245
42. PANTA 1. un 2. PUNKTS

1. Aģentūra izvērtē 41. pantā minētos 
datus, īpaši lai noteiktu izpētes prioritātes.

svītrots

2. Pamatojoties uz izvērtējumu saskaņā ar 
1. punktu un citu pieejamo informāciju un 
vadoties pēc apspriedēm ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
Pediatrijas komiteja ievieš terapeitisko 
vajadzību uzskaiti.
Aģentūra publicē uzskaiti 3 gadu laikā no 
šīs regulas stāšanās spēkā un regulāri to 
atjauno.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 246
42. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūra izvērtē 41. pantā minētos datus, 1. Aģentūra izvērtē 41. pantā minētos datus, 
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īpaši lai noteiktu izpētes prioritātes. īpaši lai noteiktu izpētes prioritātes 2 gadu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Jānosaka skaidrs gala termiņš Aģentūras vērtējumam datiem, ko tā saņems no dalībvalstīm.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 247
42. PANTA 1. PUNKTS

1. Aģentūra izvērtē 41. pantā minētos datus, 
īpaši lai noteiktu izpētes prioritātes.

1. Aģentūra izvērtē 41. pantā minētos datus, 
tai skaitā datus par trešās valstīs veiktajiem 
pētījumiem,  īpaši lai noteiktu izpētes 
prioritātes.

Or. el

Pamatojums

Svarīgi, lai informācijā un datos par pētījumiem, ko Aģentūra iegūst no pediatrijas izpētes 
plāniem, būtu iekļauta arī informācija un dati par pētījumiem, kas veikti trešās valstīs.

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 248
42. PANTA 2. PUNKTS 1. APAKŠPUNKTS

2. Pamatojoties uz izvērtējumu saskaņā ar 
1. punktu un citu pieejamo informāciju un 
vadoties pēc apspriedēm ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
Pediatrijas komiteja ievieš terapeitisko 
vajadzību uzskaiti.

2. Pamatojoties uz izvērtējumu saskaņā ar 
1. punktu un citu pieejamo informāciju un 
vadoties pēc apspriedēm ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
Pediatrijas komiteja ievieš terapeitisko 
vajadzību uzskaiti, tai skaitā, pētījumu 
prioritātes.

Or. en

Pamatojums

Vajadzību uzskaite nedrīkst būt vienkārši saraksts par pašreizējo zāļu lietošanu bērnu mērķa 
grupā, bet tai ir arī jānosaka prioritātes. Uzskaiti jāpublicē pēc diviem gadiem.
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Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 249
42. PANTA 2. PUNKTS 1. APAKŠPUNKTS

2. Pamatojoties uz izvērtējumu saskaņā ar 
1. punktu un citu pieejamo informāciju un 
vadoties pēc apspriedēm ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
Pediatrijas komiteja ievieš terapeitisko 
vajadzību uzskaiti.

2. Pamatojoties uz izvērtējumu saskaņā ar
1. punktu un citu pieejamo informāciju un 
vadoties pēc apspriedēm ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, 
Pediatrijas komiteja ievieš terapeitisko 
vajadzību uzskaiti ar prioritātēm.

Or. el

Pamatojums

Ir nepietiekami izveidot tikai uzskaiti, terapeitiskajām vajadzībām ir jānosaka arī prioritātes.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 250
42. PANTA 2. PUNKTS 2. APAKŠPUNKTS

Aģentūra publicē uzskaiti 3 gadu laikā no 
šīs regulas stāšanās spēkā un regulāri to 
atjauno.

Aģentūra publicē uzskaiti gada laikā no šīs 
regulas stāšanās spēkā un regulāri to atjauno.

Or. en

Pamatojums

Komisija, ES un valstu speciālisti piedāvātais bērnu  terapeitisko vajadzību sarakstu izstrādā 
uzreiz, nevis tikai 3 gadu laikā pēc regulas stāšanās spēkā. Tādejādi Pediatrijas komiteja var 
labāk veikt savu darbu, nosakot pētījumu prioritātes šajā sarakstā.
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Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 251
42. PANTA 2. PUNKTS 2. APAKŠPUNKTS

Aģentūra publicē uzskaiti 3 gadu laikā no 
šīs regulas stāšanās spēkā un regulāri to 
atjauno.

Aģentūra publicē uzskaiti 2 gadu laikā no 
šīs regulas stāšanās spēkā un regulāri to 
atjauno.

Or. en

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 252
42. PANTA 2. PUNKTS 2. APAKŠPUNKTS

Aģentūra publicē uzskaiti 3 gadu laikā no 
šīs regulas stāšanās spēkā un regulāri to 
atjauno.

Aģentūra publicē uzskaiti 2 gadu laikā no 
šīs regulas stāšanās spēkā un regulāri to 
atjauno.

Or. en

Pamatojums

Uzskaite nedrīkst būt tikai zāļu pašreizējās lietošanas sarkasts bērnu mērķa grupā, bet tai 
jānosaka arī prioritātes. Uzskaiti jāpublicē pēc diviem gadiem.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 253
43. PANTS

43. pants svītrots

1.Ar Pediatrijas komitejas zinātnisko 
atbalstu Aģentūra izveido Eiropas tīklu, 
kurā ietilpst pastāvošie valstu un Eiropas 
tīkli, pētnieki un specifiskās ekspertīzes 
centri pētījumu veikšanai bērnu mērķa 
grupā.

2.Eiropas tīkla mērķos ietilpst ar pediatrijas 
zālēm saistītu pētījumu koordinācija, lai 
attīstītu vajadzīgo zinātnisko un 
administratīvo kompetenci Eiropas līmenī 
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un izvairītos no dubultošanas, veicot izpēti 
un testēšanu ar bērniem.

3.Viena gada laikā no šīs regulas spēkā 
stāšanās Aģentūras valde pēc 
izpilddirektora priekšlikuma un pēc 
apspriešanās ar Komisiju, dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām pieņem 
īstenošanas stratēģiju Eiropas tīkla darba 
uzsākšanai un turpmākai darbībai. Šis tīkls 
attiecīgajos gadījumos ir savietojams ar 
Eiropas Pētniecības telpas pamatu 
stiprināšanas darbu, ņemot vērā Kopienas 
pamatprogrammas pētniecības, 
tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu 
jomā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 254
43. PANTA 2. PUNKTS

2. Eiropas tīkla mērķos ietilpst ar pediatrijas 
zālēm saistītu pētījumu koordinācija, lai 
attīstītu vajadzīgo zinātnisko un 
administratīvo kompetenci Eiropas līmenī un 
izvairītos no dubultošanas, veicot izpēti un 
testēšanu ar bērniem.

2. Eiropas tīkla mērķos ietilpst ar pediatrijas 
zālēm saistītu pētījumu koordinācija, lai 
attīstītu vajadzīgo zinātnisko un 
administratīvo kompetenci Eiropas līmenī un 
izvairītos no dubultošanas, veicot izpēti un 
testēšanu ar bērniem. Eiropas tīkls vienmēr 
cenšas nodrošināt pieejamo līdzekļu 
optimālu izmantošanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 255
43. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns) 

2.a) Eiropas tīkls arī nodrošinās optimālu 
pieejamo līdzekļu izmantošanu, pievēršot 
uzmanību pētījumu veikšanai ar 
vismazākajiem izdevumiem (cilvēku un 
finanšu) un  pētījumu pierakstu lietošanai 
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ar mērķi, lai tie dotu atbildes uz klīniskiem 
jautājumiem tieši un ātri.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Hiltrud Breyer

Grozījums Nr. 256
43. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns) 

2a. Eiropas tīkls centīsies arī nodrošināt 
optimālu pieejamo līdzekļu izmantošanu, it 
īpaši, apstiprinot piedāvāto pētījumu 
nepieciešamību un efektivitāti cilvēku un 
finanšu izmaksu izteiksmē un nodrošinot, 
ka pētījumu pieraksti spēj dot skaidras 
atbildes uz svarīgiem klīniskiem 
jautājumiem pēc iespējas īsākā laika 
posmā.

Or. en

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 257
44. PANTA 2. PUNKTS 

2. Visus esošos pediatrijas pētījumus, kas 
minēti 1. punktā, Pediatrijas komiteja ņem 
vērā, izvērtējot pieteikumu pediatrijas 
pētījumu plānam, atbrīvojumiem un 
atliktajiem termiņiem, bet kompetentā 
iestāde – izvērtējot pieteikumus, kas 
iesniegti saskaņā ar 8., 9. vai 31. pantu. .

2. Visus esošos pediatrijas pētījumus, kas 
minēti 1. punktā, kā arī visus pediatrijas 
pētījumus, kas uzsākti pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā, drīkst iekļaut pediatrijas 
pētījumu plānā, un Pediatrijas komiteja ņem 
vērā, izvērtējot pieteikumu atbrīvojumiem 
un atliktajiem termiņiem, bet kompetentā 
iestāde – izvērtējot pieteikumus, kas 
iesniegti saskaņā ar 8., 9. vai 31. pantu.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums nedrīkst aizkavēt īstermiņa pediatrijas pētījumu veikšanu. Šis grozījums 
paskaidro, ka pediatrijas pētījumi, kas uzsākti pirms šīs regulas stāšanās spēkā un nav 
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iesniegti novērtējumam trešā valstī, tiek uzskatīti par apstiprināta  pētījumu plāna sastāvdaļu, 
tiklīdz šī regula stājas spēkā.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 258
47. PANTS

Kopienas ieguldījums, kas paredzēts ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 67. pantu, ietver 
visus Pediatrijas komitejas darba aspektus, 
ieskaitot ekspertu sniegto zinātnisko 
atbalstu, un visus Aģentūras darba aspektus, 
ieskaitot pediatrijas pētījumu plānus, 
zinātniskās konsultācijas un atbrīvojumus no 
maksājumiem, kas paredzēti šajā Regulā, un 
ir paredzēts Aģentūras darbību atbalstam 
saskaņā ar šīs regulas 40. un 43. pantu. .

Kopienas ieguldījums, kas paredzēts ar 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 67. pantu, ietver 
visus Pediatrijas komitejas darba aspektus, 
ieskaitot ekspertu sniegto zinātnisko 
atbalstu, un Aģentūras darba aspektus, 
ieskaitot pediatrijas pētījumu plānus, 
zinātniskās konsultācijas un atbrīvojumus no 
maksājumiem, kas paredzēti šajā Regulā, un 
ir paredzēts Aģentūras darbību atbalstam 
saskaņā ar šīs regulas 40. un 43. pantu. .

Turklāt izveido īpašu pediatrijas pētījumu 
programmu, izmantojot veselības politikas 
līdzekļus, lai pētītu nepatentētas zāles.

Or. de

Pamatojums

Īpaši svarīgi pediatrijas zāļu jomā ir finansiālie veicināšanas pasākumi un atbalsts 
nepatentēto zāļu pētījumiem. Tādejādi vairs nepietiek tikai ar iniciatīvas uzsākšanu saskaņā 
ar 7. ietvarprogrammu pētniecībai un attīstībai.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 259
47. A) PANTS (jauns)

47.a) pants
Kopiena veic ieguldījumu atbalstot 
pētījumus, kas veikti saistībā ar MICE 
programmu, kurā nozīmīga loma ir 
akadēmiskajiem pētījumiem.

Or. en
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Pamatojums

Neskatoties uz esošo kompetenci, ir aizvien grūtāk iegūt nepieciešamos līdzekļus, lai varētu 
uzsākt starptautiskās sadarbības pētījumus jaunu terapijas veidu izvērtēšanai. Mēs uzskatām, 
ka visaptverošam plānam, lai uzlabotu pediatrijas pētījumus Eiropā, ir jāietver ne tikai 
Aģentūras koordinējošās lomas finansēšana un ka šos jautājumus nedrīkst pilnībā atstāt 
risināšanai nezināmiem nākotnes tiesību aktiem. Mūs uztrauc tas, ka pašreizējais 
priekšlikums galvenokārt veicina jaunu un/ vai joprojām ar patentu aizsargātu zāļu izstrādi 
pediatrijas lietošanai, taču maz ietekmē to zāļu stāvokli, kas nav licenzētas un ko vairs 
neaizsargā patents vai papildu aizsardzības sertifikāts.

Grozījumu iesniedza Anne Laperrouze

Grozījums Nr. 260
49. PANTA 2. PUNKTS

2. Sešu gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija publicē vispārīgu ziņojumu 
par gūto pieredzi regulas piemērošanā, 
tostarp ietverot sīku uzskaiti par visām 
zālēm, kas atļautas lietošanai pediatrijā kopš 
regulas stāšanās spēkā.

2. Astoņu gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija publicē vispārīgu ziņojumu 
par gūto pieredzi regulas piemērošanā,
pilnībā pamatojoties uz tās noteikumiem, 
tostarp ietverot sīku uzskaiti par visām 
zālēm, kas atļautas lietošanai pediatrijā kopš 
regulas stāšanās spēkā .

Or. fr

Pamatojums

Jāpaiet pietiekami ilgam laikam pirms var pienācīgi novērtēt šīs regulas piemērošanu ar 
mērķi izvērtēt tās ietekmi un piedāvāt iespējamās izmaiņas.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 261
49. PANTA 2. PUNKTS

2. Sešu gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija publicē vispārīgu ziņojumu 
par gūto pieredzi regulas piemērošanā, 
tostarp ietverot sīku uzskaiti par visām 
zālēm, kas atļautas lietošanai pediatrijā kopš 
regulas stāšanās spēkā.

2. Sešu gadu laikā no šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisija publicē vispārīgu ziņojumu 
par gūto pieredzi regulas piemērošanā, 
tostarp ietverot sīku uzskaiti par visām 
zālēm, kas atļautas lietošanai pediatrijā kopš 
regulas stāšanās spēkā. Sevišķi Komitejai 
jāveic analīze par veicināšanas un 
atlīdzības pasākumiem, kas minēti 36. un 
37. pantā, un finansiālais novērtējums 
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pētniecības izmaksām un peļņai saistībā ar 
attiecīgo atlīdzību. Ja analīzē atklājas 
kādas neatbilstības starp mehānismu un 
meklētājiem vai sasniegtajiem rezultātiem, 
tad piedāvā šo pantu grozījumu saskaņā ar 
50. pantā norādīto procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Šķiet svarīgi izveidot pārskata pantu, lai novērtētu saskaņā ar 5. sadaļu ieviesto atlīdzības un 
veicināšanas sistēmas efektivitāti un godīgumu. Sešu gadu periods, kas noteikts Komisijas 
piedāvājumā, šķiet pamatots laika brīdis regulas piemērošanai.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 262
49. PANTA 2. A) PUNKTS (jauns) 

2. a) Pēc šīs regulas stāšanās spēkā piecu 
gadu laikā Komisija iesniedz atskaiti 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
iegūto pieredzi 36. un 38 . panta 
piemērošanas rezultātā, tai skaitā, analīzi 
par atlīdzības un veicināšanas sistēmas 
darbību ar mērķi piedāvāt grozījumus, kas 
varētu būt nepieciešami, ņemot vērā 
ekonomisko ietekmi šo pantu piemērošanā. 
Turklāt atskaitē jāiekļauj analīze par 
novērtētajiem ieguvumiem veselības jomā, 
kas izveidojušies šīs regulas piemērošanas 
rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Piecu gadu pārskata periods tiek piedāvāts, lai koncentrētos uz 36. - 38. panta darbību. 
Uzskata, ka tas ir nepieciešams, jo pastāv šaubas par regulas piedāvāto finansiālo 
veicināšanas pasākumu godīgumu, un par apgrūtinājumu dalībvalstu budžetiem. Dažādu līdz 
šim veikto ekonomiskās ietekmes vērtējumu rezultātā kļuvis skaidrs, ka ļoti grūti ir precīzi 
prognozēt izmaksas un ieguvumus.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 263
52. PANTA -1) DAĻA (jauna)

7. panta 2. a) punkts (jauns) (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

-1. Regulas 7. pantā pievieno šādu 2. a)  
punktu:
"2.a) Visas zāles, ko aizsargā derīgs 
pamata patents vai papildu aizsardzības 
sertifikāts, ko piešķir saskaņā ar šo regulu 
dalībvalsts teritorijā, un kurām saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. .../...(Pediatrijas regula) 
29. panta 3. punktu ir izdots paziņojums 
par atbilstību pabeigtam apstiprinātam 
pētījumu plānam, ir tiesīgas saņemt 
pediatrijas sertifikāta pagarinājumu."

Or. en

Pamatojums

Augstākminētie 52. panta grozījumi ir tehniski grozījumi, kas nosaka spēkā esošus noteikumus 
specifiskajām tiesībām, pediatrijas sertifikāta pagarinājumam un likumā noteiktās datu 
aizsardzības pagarinājumam, kas izveidots saskaņā ar 36. pantu, kas šādi grozīts.

Grozīta 52. panta 1. punktā noteiktais termiņš, iesniedzot pieteikumu pediatrijas sertifikāta 
pagarinājumam, nodrošinot iespēju iesniegt pieteikumu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms 
pamata patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta (PAS)  beigšanās (vairāk ierobežojošo 24 
mēnešu vietā).

Attiecībā uz 36. un 52. panta 2. punkta izmaiņām - tā kā veicinājums tiek piešķirts tikai, ja 
ievēro pediatrijas pētījumu plānu, tikai tirdzniecības atļaujas turētājs (t.i., persona, kas 
veikusi klīniskos pētījumus bērnu mērķa grupā) ir tiesīgs gūt labumu no patenta vai papildu 
aizsardzības sertifikāta pagarinājuma, kas aizsargā konkrētās zāles. Var gadīties, ka 
tirdzniecības atļaujas turētājs un patenta/ PAS turētājs nav viens un tas pats cilvēks. Šādos 
gadījumos patenta vai PAS turētājs norāda, ka tirdzniecības atļaujas turētājs ir piekritis 
pediatrijas sertifikāta pagarinājumam.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 264
52. PANTA 1) DAĻA

7. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92) 
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3. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, 
piemērojot šīs regulas 13. panta 3. punktu
un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr[…/… (Pediatrijas regula)*] 
36. pantu, iesniedz ne vēlāk kā divus gadus 
pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

3. Pieteikumu pediatrijas sertifikāta  
pagarinājumam, piemērojot šī panta 
3.punkta a) daļu un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr[…/… (Pediatrijas 
regula)*] 36. pantu, iesniedz ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pirms pamata patenta vai 
papildu aizsardzības sertifikāta derīguma 
termiņa beigām.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta -1. daļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 265
52. PANTA 1) DAĻA

7. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92) 

3. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma 
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, 
piemērojot šīs regulas 13. panta 3. punktu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr[…/… (Pediatrijas regula)*] 
36. pantu, iesniedz ne vēlāk kā divus gadus
pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

3. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma 
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, 
piemērojot šīs regulas 13. panta 3. punktu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr[…/… (Pediatrijas regula)*] 
36. pantu, iesniedz ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa 
beigām.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais 2 gadu gala termiņš pieteikuma iesniegšanai liekas pārāk ierobežojošs.

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 266
52. PANTA 1) DAĻA

7. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)
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«3. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma 
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, 
piemērojot šīs regulas 13. panta 3. punktu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr[…/… (Pediatrijas regula)*] 
36. pantu, iesniedz ne vēlāk kā divus gadus
pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

«3. 3. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma 
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, 
piemērojot šīs regulas 13. panta 3. punktu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr[…/… (Pediatrijas regula)*] 
36. pantu, iesniedz ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa 
beigām.

Or. fr

Pamatojums

Regulas 52. panta 1. daļā noteiktais laika termiņš, lai pieteikto PAS pagarinājumam, 
jāsamazina no diviem gadiem līdz sešiem mēnešiem pirms sākotnējā sertifikāta termiņa 
beigšanās, jo ir pārāk daudz iestāžu, kurās klīniskos pētījumus var pabeigt tikai neilgi  pirms 
zāļu dzīves cikla pēdējā posma.

Lielākajā daļā gadījumu, veicot pediatrijas pētījumus bez skaidras un precīzas informācijas 
par zāļu iedarbīgumu un drošību lietojot pieaugušajiem (nelabvēlīga ietekme, 
kontrindikācijas, iedarbība ar citām zālēm u.c.), tie nebūtu ētiski pamatoti un bērnu drošība, 
kas piekristu piedalīties pētījumos, nebūtu pietiekama.

Tādēļ ir ieteicamāk samazināt laika termiņu, lai pieteikto PAS pagarinājumam, no diviem 
gadiem līdz sešiem mēnešiem, lai mudinātu pieteikuma iesniedzēju turpināt pētījumus un tajā 
pašā laikā, palielinātu pētījumu laika periodu.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 267
52. PANTA 1) DAĻA

7. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

«3. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma 
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, 
piemērojot šīs regulas 13. panta 3. punktu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr[…/… (Pediatrijas regula)*] 
36. pantu, iesniedz ne vēlāk kā divus gadus
pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

«3. Pieteikumu sertifikāta darbības ilguma 
pagarinājumam, kas jau ir piešķirts, 
piemērojot šīs regulas 13. panta 3. punktu un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(EK) Nr[…/… (Pediatrijas regula)*] 
36. pantu, iesniedz ne vēlāk kā gadu pirms 
sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Or. el

Pamatojums

Svarīgi ir veicināt jaunu zāļu apstiprināšanu, un noteikumi par pieteikumu iesniegšanu 
sertifikātu darbības ilguma pagarinājumam nedrīkst būt ierobežojoši. Viens gads pirms 
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sertifikātu darbības beigšanās ir pietiekams, lai iesniegtu pieteikumu sertifikāta darbības 
ilguma pagarinājumam, salīdzinājumā ar Komisijas  piedāvātajiem diviem gadiem, kas šķiet 
pārmērīgs termiņš. 

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 268
52. PANTA 2) A) DAĻA

8. panta 1. punkta d) daļa (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

(a) 1. punktam pievieno šādu d) 
apakšpunktu:

“(d) ja sertifikāta pieteikumā ietverts 
lūgums par darbības ilguma pagarinājumu, 
piemērojot šīs regulas 13. panta 3. punktu 
un Regulas (EK) Nr[…/… (Pediatrijas 
regula)] 36. pantu:

(i) paziņojuma kopija, kurā norādīta 
atbilstība apstiprinātajam izpildītajam 
pediatrijas pētījumu plānam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr.[…/… (Pediatrijas 
Regula)] 36. panta 3. punktā;

(ii) kur nepieciešams, papildus 
apstiprinājumu kopijām par zāļu laišanu 
tirgū, kā norādīts b) apakšpunktā, 
apstiprinājumu kopijas par zāļu laišanu 
visos citos dalībvalstu tirgos, kā minēts 
Regulas (EK) Nr.[…/… (Pediatrijas 
Regula)] 36. panta 4. punktā.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta -1. daļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 269
52. PANTA 2) B) DAĻA
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8.panta 1. a) punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

1. a) Pieteikumā par jau piešķirta sertifikāta 
darbības ilguma pagarinājumu ietver: 

1. a) Papildus prasībām, kas noteiktas 1. a) 
punkta i) un ii) daļā, pieteikumā par 
pediatrijas sertifikāta pagarinājumu ietver:

a) jau piešķirtā sertifikāta kopiju; a) ja iespējams, jau piešķirtā papildu 
aizsardzības sertifikāta kopiju;

b) paziņojuma kopiju, kurā norādīta 
atbilstība apstiprinātajam izpildītajam 
pediatrijas pētījumu plānam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr.[…/… (Pediatrijas 
Regula)] 36. panta 3. punktā;

b) paziņojuma kopiju, kurā norādīta 
atbilstība apstiprinātajam izpildītajam 
pediatrijas pētījumu plānam, kā minēts 
Regulas (EK) Nr.[…/… (Pediatrijas 
Regula)] 36. panta 3. punktā;

c) apstiprinājumu kopijas par zāļu laišanu 
tirgū visās dalībvalstīs.

c) ja pamata patenta vai papildu 
aizsardzības sertifikāta turētājs ir cita 
persona kā tirdzniecības atļaujas, kurā 
iekļauts atbilstības paziņojums, kas minēts 
augstāk b) daļā, turētājs, paziņojumu 
saskaņā ar ko minētās tirdzniecības 
atļaujas turētājs piekrīt, ka tiek iesniegts 
pediatrijas sertifikāta pagarinājuma 
pieteikums.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta -1) daļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 270
52. PANTA 2) C) DAĻA

8. panta 2. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

2. Dalībvalstis var noteikt, ka maksājumu 
veic, iesniedzot sertifikāta pieteikumu un
pieteikumu sertifikāta darbības ilguma
pagarinājumam.

2. Dalībvalstis var noteikt, ka maksājumu 
veic, iesniedzot pieteikumu pediatrijas 
sertifikāta pagarinājumam.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta  -1) daļas  grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 271
52. PANTA 3) A) DAĻA

9.panta 1. punkta jauns apakšpunkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

Pieteikumu jau piešķirta sertifikāta darbības 
ilguma pagarinājumam iesniedz tās 
dalībvalsts kompetentajā rūpnieciskā 
īpašuma birojā, kas piešķīris sertifikātu.

Pieteikumu pediatrijas sertifikāta 
pagarinājumam iesniedz tās dalībvalsts 
kompetentajā rūpnieciskā īpašuma birojā, 
kas piešķīris papildu aizsardzības sertifikātu
saskaņā ar šo regulu vai pamata patentu, 
vai saskaņā ar to uz kā pamata tas tika 
piešķirts.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta -1) daļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 272
52. PANTA 3) B) DAĻA

9. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

(b) pievieno šādu 3. punktu:

“3. 2. punkts attiecas uz pieteikuma 
paziņojumu par jau piešķirta sertifikāta 
darbības laika pagarināšanu. Paziņojums 
papildus ietver lūgumu par sertifikāta 
darbības laika pagarinājumu, piemērojot 
Regulas (EK) Nr.[…/… (Pediatrijas 
Regula)] 36. pantu.”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta -1) daļas grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 273
52. PANTA 4) DAĻA

11. PANTA 3. PUNKTS (Regula (EEK) Nr 1768/92)

3. 1. un 2. punkts attiecas uz fakta 
paziņojumu, ka jau piešķirta sertifikāta 
darbības laika pagarinājums ir piešķirts vai 
noraidīts.

3. 1. un 2. punkts attiecas uz fakta 
paziņojumu, ka pediatrijas sertifikāta 
pagarinājums ir piešķirts vai noraidīts.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta -1) daļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 274
52. PANTA 5) A) DAĻA (jauna)

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr 1768/92)

Ja šajā regulā nav noteikts citādi, Regulas 
(EEK) Nr. 1768/92 1. pants, 4. pants līdz 6. 
pants, 9. panta 2. punkts, 10. pants, 11. 
pants, 14. pants līdz 18. pants tiek piemēroti 
mutatis mutandis šīs panta īstenošanai. 
{Sevišķi aizsardzības mērogs, ko nodrošina 
pediatrijas sertifikāta pagarinājums, ir tāds, 
kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 1768/92 5. 
pantā}

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta -1) daļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 275
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92) 
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3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 
tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par divpadsmit mēnešiem
gadījumā, ja tiek piemērots Regulas (EK) 
Nr.[…/… (Pediatrijas Regula)] 36. pants. 
Šādā gadījumā šī panta 1. punktā noteikto 
termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.

Or. en

Pamatojums

Augstākminētie grozījumi attiecas uz pagarinājuma ilgumu, un pēdējā grozījumā 
pagarinājums ir  noteikts 12 mēneši.

Grozījumu iesniedza Genowefa Grabowska

Grozījums Nr. 276
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

„3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 
tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.”

„3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par trīs vai sešiem mēnešiem 
gadījumā, ja tiek piemērots Regulas (EK) 
Nr.[…/… (Pediatrijas Regula)] 36. pants. 
Šādā gadījumā šī panta 1. punktā noteikto 
termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.”

Or. pl

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam. 

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 277
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par trīs vai sešiem mēnešiem 
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tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.

gadījumā, ja tiek piemērots Regulas (EK) 
Nr.[…/… (Pediatrijas Regula)] 36. pants. 
Šādā gadījumā šī panta 1. punktā noteikto 
termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 278
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 
tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par trīs vai sešiem mēnešiem 
gadījumā, ja tiek piemērots Regulas (EK) 
Nr.[…/… (Pediatrijas Regula)] 36. pants. 
Šādā gadījumā šī panta 1. punktā noteikto 
termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 279
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 
tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par trīs vai sešiem mēnešiem 
gadījumā, ja tiek piemērots Regulas (EK) 
Nr.[…/… (Pediatrijas Regula)] 36. pants. 
Šādā gadījumā šī panta 1. punktā noteikto 
termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.
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Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 280
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92) 

"3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 
tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi."

"3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par trīs vai sešiem mēnešiem 
gadījumā, ja tiek piemērots Regulas (EK) 
Nr.[…/… (Pediatrijas Regula)] 36. pants. 
Šādā gadījumā šī panta 1. punktā noteikto 
termiņu var pagarināt tikai vienu reizi."

Or. pt

Grozījumu iesniedza Mojca Drčar Murko

Grozījums Nr. 281
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 
tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 
tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Peter Liese

Grozījums Nr. 282
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92)

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par četriem vai astoņiem 
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tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.

mēnešiem gadījumā, ja tiek piemērots 
Regulas (EK) Nr.[…/… (Pediatrijas 
Regula)] 36. pants. Šādā gadījumā šī panta 
1. punktā noteikto termiņu var pagarināt 
tikai vienu reizi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Jules Maaten

Grozījums Nr. 283
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92) 

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, ja 
tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto termiņu 
var pagarināt tikai vienu reizi.

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par četriem vai astoņiem 
mēnešiem gadījumā, ja tiek piemērots 
Regulas (EK) Nr.[…/… (Pediatrijas 
Regula)] 36. pants. Šādā gadījumā šī panta 
1. punktā noteikto termiņu var pagarināt 
tikai vienu reizi.

Or. en

Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 36. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījumu iesniedza Miroslav Mikolášik

Grozījums Nr. 284
52. PANTA 5) DAĻA 

13. panta 3. punkts (Regula (EEK) Nr. 1768/92) 

3. Termiņus, kas noteikti 1. un 2. punktā, 
pagarina par sešiem mēnešiem gadījumā, 
ja tiek piemērots Regulas (EK) Nr.[…/… 
(Pediatrijas Regula)] 36. pants. Šādā 
gadījumā šī panta 1. punktā noteikto 
termiņu var pagarināt tikai vienu reizi.

3. Pediatrijas sertifikāta pagarinājums 
stājas spēkā pamata patenta vai, ja 
piemērojams, papildu aizsardzības 
sertifikāta, kas piešķirts saskaņā ar šo 
regulu uz periodu, kas ir seši mēneši, 
likumīgā termiņa beigās.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt tā paša autora pamatojumu 52. panta -1) daļas grozījumam.

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 285
55. PANTS

8. panta 1. punktā norādītās prasības 
neattiecas uz derīgiem pieteikumiem, par 
kuriem šīs regulas spēkā stāšanās laikā 
lēmums vēl nav pieņemts.

1. 8. panta 1. punktā norādītās prasības 
neattiecas uz derīgiem pieteikumiem, par 
kuriem šīs regulas spēkā stāšanās laikā 
lēmums vēl nav pieņemts.

2. Pediatrijas pētījumus, kas uzsākti pirms 
šīs regulas stāšanās spēkā un kas nav 
izmantoti cita novērtējuma saņemšanai, 
drīkst iekļaut pediatrijas pētījumu plānā.

Or. en

Pamatojums

Regula nedrīkst kavēt jaunu zāļu izstrādi. Pediatrijas pētījumi, kas uzsākti pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā un kas nav izmantoti cita novērtējuma saņemšanai, tiek uzskatīti par derīga 
pediatrijas pētījuma plāna sastāvdaļu.

Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 286
56. PANTA 1. PUNKTS

1. Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

1. Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar 8. un 
9. pantu, kuros ir atklājumi no apkopotiem 
pētījumiem kopā ar apstiprinātiem 
pediatrijas pētījumu plāniem, kas Aģentūrā 
iesniegti pirms šīs regulas stāšanās spēkā, 
tiek uzskatīti par pieteikumiem saskaņā ar 
šo regulu un sekojošu lēmumu piemēro 
sākot ar dienu, kad direktīva stājas spēkā.
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Or. el

Pamatojums

Gadījumos, kad apkopoti pētījumi saskaņā ar apstiprinātu pētījumu plānu jau ir veikti un 
iesniegti Aģentūrā pirms šīs regulas stāšanās spēkā, jāizstrādā noteikumi par pārejas 
pasākumiem, lai neietekmētu pediatrijas pētījumus un pareizi izturētos gadījumos, kad jau ir 
uzsākti klīniskie pētījumi zāļu apstiprināšanas saņemšanai.  

Grozījumu iesniedza John Bowis

Grozījums Nr. 287
56. PANTA 1. PUNKTS

1. Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

1. Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar 8. un 
9. pantu, kuros ir atklājumi no visiem 
pētījumiem, kas veikti atbilstoši 
apstiprinātiem pediatrijas pētījumu 
plāniem, kas Aģentūrā iesniegti pēc 2005. 
gada 1. oktobra un pirms šīs regulas 
stāšanās spēkā, tiek uzskatīti par 
pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar šo 
regulu un sekojošu lēmumu piemēro sākot 
ar dienu, kad regula stājas spēkā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo priekšlikumu, pašreiz veiktie pediatrijas pētījumi, kas iesniegti
atbilstošai veselības iestādei pirms šīs regulas stāšanās spēkā, negūs labumu no atlīdzības un 
veicināšanas sistēmas. Šā laika starpība var radīt īslaicīgu aizkavēšanos ar turpmāko 
pediatrijas pētījumu veikšanu Eiropā. Nepieciešams pārejas režīms. Šādu pārejas pasākumu 
trūkums var kļūt par šķērsli izstrādes darbam Eiropā pie šādiem projektiem kompānijās, kas 
darbojas šajā jomā un iegulda līdzekļus pediatrijas pētījumos pirms tām ir juridisks 
pienākums to darīt. Pārejas režīma ieviešana novērstu šos sarežģījumus.
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 288
56. PANTA 2. PUNKTS

2. 8. pantu piemēro no … [18 mēneši pēc 
stāšanās spēkā]. 

svītrots

9. pantu piemēro no… [24 mēneši pēc 
stāšanās spēkā]. 
31. un 32. pantu piemēro no … [6 mēneši 
pēc stāšanās spēkā]. 

Or. el

Pamatojums

Gadījumos, kad apkopoti pētījumi saskaņā ar apstiprinātu pētījumu plānu jau ir veikti un 
iesniegti Aģentūrā pirms šīs regulas stāšanās spēkā, jāizstrādā noteikumi par pārejas 
pasākumiem, lai neietekmētu pediatrijas pētījumus un pareizi izturētos gadījumos, kad jau ir 
uzsākti klīniskie pētījumi zāļu apstiprināšanas saņemšanai.  

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 289
56. PANTA 2. PUNKTS

2. 8. pantu piemēro no … [18 mēneši pēc 
stāšanās spēkā].

9. pantu piemēro no… [24 mēneši pēc 
stāšanās spēkā].

31. un 32. pantu piemēro no … [6 mēneši 
pēc stāšanās spēkā].

2. 8. pantu piemēro no … [12 mēneši pēc 
stāšanās spēkā].

9. pantu piemēro no… [18 mēneši pēc 
stāšanās spēkā].

31. un 32. pantu piemēro no … [6 mēneši 
pēc stāšanās spēkā].

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams paātrināt 8. un 9. panta piemērošanu. Ja Komisija uzsāk nepieciešamos 
sagatavošanās darbus saskaņā ar 11. pantu drīz pēc šīs regulas stāšanās spēkā, gala termiņi 
būs īsāki.
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