
AM\568363PL.doc PE 357.553v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

25.5.2005 PE 357.553v02-00

POPRAWKI 27-289

Projekt sprawozdania (PE 353.620v02-00)
Françoise Grossetête
w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, 
dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004

Projekt rozporządzenia (COM(2004) 0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 27
PUNKT UZASADNIENIA 3

(3) Do problemów wynikających z braku 
leków odpowiednio dostosowanych dla 
dzieci należy niewłaściwa informacja o 
dozowaniu leku, co prowadzi do 
zwiększonego ryzyka wywołania reakcji 
niepożądanych łącznie z śmiercią, 
nieskutecznym leczeniem w wyniku podania 
niewystarczających dawek leku, 
niedostępności nowości terapeutycznych dla 
dzieci, a także improwizowanych sposobów
leczenia dzieci, które mogą okazać się złej 
jakości.

(3) Do problemów wynikających z braku 
leków odpowiednio dostosowanych dla 
dzieci należy niewłaściwa informacja o 
dozowaniu leku, co prowadzi do 
zwiększonego ryzyka wywołania reakcji 
niepożądanych łącznie z śmiercią, 
nieskutecznym leczeniem w wyniku podania 
niewystarczających dawek leku, 
niedostępności nowości terapeutycznych dla 
dzieci, postać i metoda podawania leku, a 
także improwizowanych sposobów leczenia 
dzieci, które mogą okazać się złej jakości.

Or. el
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Uzasadnienie

W zastosowaniach pediatrycznych istotne znaczenie odgrywa postać i sposób podawania 
leku.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 28
PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) Celem niniejszego rozporządzenia 
jest osiągnięcie wzrostu w zakresie 
opracowywania leków stosowanych w 
leczeniu dzieci, osiągnięcie pewności, 
że leki stosowane w leczeniu dzieci 
podlegają wysokojakościowym, 
etycznym badaniom i że są one 
odpowiednio dopuszczane do 
stosowania u dzieci, oraz poprawa 
dostępnych informacji odnośnie do 
stosowania leków w rozmaitych 
populacjach pediatrycznych. Cele te 
powinny zostać osiągnięte bez 
poddawania dzieci niepotrzebnym 
próbom klinicznym i bez opóźniania 
dopuszczania produktów leczniczych dla 
innych populacji.

(4) Celem niniejszego rozporządzenia 
jest ułatwienie opracowywania i 
zapewnienie większej dostępności 
leków stosowanych w leczeniu dzieci, 
osiągnięcie pewności, że w 
oznaczonych przypadkach leki 
stosowane w leczeniu dzieci podlegają 
wysokojakościowym, etycznym 
badaniom i że są one odpowiednio 
dopuszczane do stosowania u dzieci, 
oraz poprawa dostępnych informacji 
odnośnie do stosowania leków w 
rozmaitych populacjach pediatrycznych.
Cele te powinny zostać osiągnięte bez 
poddawania dzieci niepotrzebnym 
próbom klinicznym i bez opóźniania 
dopuszczania produktów leczniczych dla 
innych grup wiekowych populacji.

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 29
PUNKT UZASADNIENIA 4 A (nowy)

(4a) Komitet Pediatryczny powinien przyjąć 
spis potrzeb terapeutycznych dzieci po 
konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami, który należy regularnie 
aktualizować. Spis powinien identyfikować 
istniejące leki podawane dzieciom i 
podkreślać potrzeby terapeutyczne dzieci 
oraz priorytety dla badań i opracowań. W 
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ten sposób przedsiębiorstwa powinny być w 
stanie łatwo zidentyfikować szanse dla 
własnego rozwoju, Komitet Pediatryczny 
powinien być w stanie lepiej ocenić 
zapotrzebowanie na leki i badania podczas 
oceny wstępnych planów badań 
pediatrycznych, zwolnień i odroczeń, a 
pracownicy służby zdrowia oraz pacjenci 
powinni mieć dostęp do źródła informacji
wspomagającego podejmowanie decyzji co 
do wyboru leków.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka powtarza treść punktu uzasadnienia 29. Ze względu na wagę przepisów 
zawartych w tym punkcie, powinien on stanowić jeden z pierwszych punktów uzasadnienia 
przedmiotowego projektu legislacyjnego. Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawkami 
wprowadzonymi do rozdziału 2a i art. 2a-2d.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 30
PUNKT UZASADNIENIA 5

(5) Bez uszczerbku dla faktu, iż wszelkie 
przepisy dotyczące produktów leczniczych 
muszą mieć za cel nadrzędny ochronę 
zdrowia publicznego, cel ten należy osiągać 
sposobami niehamującymi swobodnego 
przepływu produktów leczniczych wewnątrz 
Wspólnoty. Różnice występujące pomiędzy 
krajowymi przepisami legislacyjnymi, 
regulacyjnymi i administracyjnymi w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
zazwyczaj hamują handel 
wewnątrzwspólnotowy, przez co 
bezpośrednio wpływają na działanie rynku 
wewnętrznego. Mając na względzie 
zapobieganie lub eliminowanie 
wymienionych przeszkód, uzasadnione są 
wszelkie działania wspierające 
opracowywanie i dopuszczanie produktów 
leczniczych do stosowania w pediatrii. 
Artykuł 95 Traktatu stanowi w tej sytuacji 

(5) Bez uszczerbku dla faktu, iż wszelkie 
przepisy dotyczące produktów leczniczych 
muszą mieć za cel nadrzędny ochronę 
zdrowia publicznego, cel ten należy osiągać 
sposobami niehamującymi swobodnego 
przepływu bezpiecznych produktów 
leczniczych wewnątrz Wspólnoty. Różnice 
występujące pomiędzy krajowymi 
przepisami legislacyjnymi, regulacyjnymi i 
administracyjnymi w odniesieniu do 
produktów leczniczych zazwyczaj hamują 
handel wewnątrzwspólnotowy, przez co 
bezpośrednio wpływają na działanie rynku 
wewnętrznego. Mając na względzie 
zapobieganie lub eliminowanie 
wymienionych przeszkód, uzasadnione są 
wszelkie działania wspierające 
opracowywanie i dopuszczanie produktów 
leczniczych do stosowania w pediatrii. 
Artykuł 95 Traktatu stanowi w tej sytuacji 
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właściwą podstawę prawną. właściwą podstawę prawną.

Or. en

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 31
PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Ustanowienie systemu zarówno 
obowiązków, jak i nagród i zachęt okazało 
się niezbędne do osiągnięcia tych celów. 
Precyzyjny charakter tych obowiązków, 
nagród i zachęt powinien uwzględniać status 
określonego produktu leczniczego. Niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć zastosowanie 
do wszystkich leków koniecznych dla dzieci 
i w związku z tym jego zakres powinien 
obejmować produkty będące w opracowaniu 
oraz jeszcze niedopuszczone, produkty 
dopuszczone, jeszcze objęte prawem 
własności intelektualnej, oraz produkty 
dopuszczone, do których prawo własności 
intelektualnej już nie ma zastosowania. 

(6) Ustanowienie systemu zarówno 
obowiązków, jak i nagród i zachęt okazało 
się niezbędne do osiągnięcia tych celów. 
Precyzyjny charakter tych obowiązków, 
nagród i zachęt powinien uwzględniać status 
określonego produktu leczniczego i 
szczególny charakter poszczególnych 
równoległych form ochrony produktów 
leczniczych. Niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
leków koniecznych dla dzieci i w związku z 
tym jego zakres powinien obejmować 
produkty będące w opracowaniu oraz 
jeszcze niedopuszczone, produkty 
dopuszczone, jeszcze objęte prawem 
własności intelektualnej, oraz produkty 
dopuszczone, do których prawo własności 
intelektualnej już nie ma zastosowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Produkty lecznicze objęte są patentami, dodatkowymi świadectwami ochronnymi (SPC) oraz 
przepisami o ochronie danych. Ochrona wynikająca z patentów/SPC i przepisów o ochronie 
danych nie kumuluje się, lecz przeciwnie, występuje równolegle. W większości, choć nie we 
wszystkich przypadkach, prawo wynikające z SPC wygaśnie po wygaśnięciu ochrony 
wynikającej z przepisów o ochronie danych. Istnieją jednak przypadki, gdy nie występują 
prawa wynikające z SPC, a jedynie patent, lub też jako ostatnie wygasają prawa wynikające z 
przepisów o ochronie danych. Warunkiem pełnej efektywności proponowanej zachęty 
pediatrycznej jest objęcie nią przedłużenia wszelkich obowiązujących form ochrony własności 
intelektualnej danego produktu, na potrzeby powyższych przypadków. Dlatego stworzone 
zostało szczególne uprawnienie, świadectwo pediatrycznego przedłużenia, które funkcjonuje 
dokładnie na takiej samej zasadzie, co „tradycyjne” prawa wynikające z SPC. W przypadku 
produktów, które nie są chronione patentem ani SPC, jedyną zachętę będzie stanowić 
przedłużenie ochrony wynikającej z przepisów o ochronie danych. Przedłużenie wszystkich 
obowiązujących form ochrony nie zapewnia podwójnej, lecz jedynie równoległą ochronę i 
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stanowi warunek pełnej efektywności Rozporządzenia Pediatrycznego: w przeciwnym 
przypadku, z korzyści wynikających z zachęty pediatrycznej wykluczonych zostałoby zbyt 
wiele produktów.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 32
PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Ustanowienie systemu zarówno 
obowiązków, jak i nagród i zachęt okazało 
się niezbędne do osiągnięcia tych celów. 
Precyzyjny charakter tych obowiązków, 
nagród i zachęt powinien uwzględniać status 
określonego produktu leczniczego. Niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć zastosowanie 
do wszystkich leków koniecznych dla dzieci 
i w związku z tym jego zakres powinien 
obejmować produkty będące w opracowaniu 
oraz jeszcze niedopuszczone, produkty 
dopuszczone, jeszcze objęte prawem 
własności intelektualnej, oraz produkty 
dopuszczone, do których prawo własności 
intelektualnej już nie ma zastosowania. 

(6) Ustanowienie systemu zarówno 
obowiązków, jak i nagród i zachęt okazało 
się niezbędne do osiągnięcia tych celów. 
Precyzyjny charakter tych obowiązków, 
nagród i zachęt powinien uwzględniać status 
określonego produktu leczniczego i 
szczególny charakter poszczególnych 
równoległych form ochrony produktów 
leczniczych. Niniejsze rozporządzenie 
powinno mieć zastosowanie do wszystkich 
leków koniecznych dla dzieci i w związku z 
tym jego zakres powinien obejmować 
produkty będące w opracowaniu oraz 
jeszcze niedopuszczone, produkty 
dopuszczone, jeszcze objęte prawem 
własności intelektualnej, oraz produkty 
dopuszczone, do których prawo własności 
intelektualnej już nie ma zastosowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 33
PUNKT UZASADNIENIA 6

(6) Ustanowienie systemu zarówno 
obowiązków, jak i nagród i zachęt okazało 
się niezbędne do osiągnięcia tych celów. 
Precyzyjny charakter tych obowiązków, 

(6) Ustanowienie systemu zarówno 
obowiązków, jak i proporcjonalnych nagród 
i zachęt okazało się niezbędne do 
osiągnięcia tych celów. Precyzyjny 
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nagród i zachęt powinien uwzględniać status 
określonego produktu leczniczego. Niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć zastosowanie 
do wszystkich leków koniecznych dla dzieci 
i w związku z tym jego zakres powinien 
obejmować produkty będące w opracowaniu 
oraz jeszcze niedopuszczone, produkty 
dopuszczone, jeszcze objęte prawem 
własności intelektualnej, oraz produkty 
dopuszczone, do których prawo własności 
intelektualnej już nie ma zastosowania. 

charakter tych obowiązków, nagród i zachęt 
powinien uwzględniać status określonego 
produktu leczniczego. Niniejsze 
rozporządzenie powinno mieć zastosowanie 
do wszystkich leków koniecznych dla dzieci 
i w związku z tym jego zakres powinien 
obejmować produkty będące w opracowaniu 
oraz jeszcze niedopuszczone, produkty 
dopuszczone, jeszcze objęte prawem 
własności intelektualnej, oraz produkty 
dopuszczone, do których prawo własności 
intelektualnej już nie ma zastosowania. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 34
PUNKT UZASADNIENIA 7

(7) Wszelkim obawom przed 
przeprowadzaniem prób na populacji 
pediatrycznej powinno się przeciwstawić 
obawy etyczne dotyczące podawania leków 
populacji, na której nie były one testowane. 
Zagrożeniu zdrowia publicznego 
wynikającemu ze stosowania 
nietestowanych leków u dzieci można 
zaradzić w bezpieczny sposób poprzez 
badanie leków dla dzieci, które powinny być 
dokładnie kontrolowane i monitorowane 
poprzez stawianie określonych wymogów 
mających na celu ochronę dzieci biorących 
udział w testach klinicznych we Wspólnocie 
określonych w dyrektywie 2001/20/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, 
odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej 
praktyki klinicznej w prowadzeniu badań 
klinicznych produktów leczniczych 

(7) Wszelkim obawom przed 
przeprowadzaniem prób na populacji 
pediatrycznej powinno się przeciwstawić 
obawy etyczne dotyczące podawania leków 
populacji, na której nie były one 
odpowiednio testowane. Zagrożeniu zdrowia 
publicznego wynikającemu ze stosowania 
nietestowanych leków u dzieci można 
zaradzić w bezpieczny sposób poprzez 
badanie leków dla dzieci, które powinny być 
dokładnie kontrolowane i monitorowane 
poprzez stawianie określonych wymogów 
mających na celu ochronę dzieci biorących 
udział w testach klinicznych we Wspólnocie 
określonych w dyrektywie 2001/20/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, 
odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej 
praktyki klinicznej w prowadzeniu badań 
klinicznych produktów leczniczych 
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stosowanych u ludzi. stosowanych u ludzi. 

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 35
PUNKT UZASADNIENIA 8

(8) Należy utworzyć komitet naukowy, 
Komitet Pediatryczny, w ramach 
Europejskiej Agencji Leków, zwanej dalej 
„Agencją”, złożony z osób posiadających 
fachową wiedzę i kompetencje odnośnie do 
opracowywania i oceny wszelkich aspektów 
produktów leczniczych stosowanych w 
leczeniu populacji pediatrycznych. Komitet 
Pediatryczny powinien być przede 
wszystkim odpowiedzialny za ocenę i 
uzgadnianie planów badań pediatrycznych 
oraz za system zwolnień i odroczeń w tym 
systemie, powinien także pełnić funkcję 
centralną w przypadku różnych działań 
wspierających zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ogólnie w swojej pracy 
Komitet Pediatryczny powinien rozważać 
potencjalne znaczące korzyści terapeutyczne 
badań nad dziećmi, łącznie z potrzebą 
unikania niepotrzebnych badań. Powinien on 
stosować się do istniejących wymogów 
Wspólnoty, w tym dyrektywy 2001/20/WE, 
a także wytycznej E11 Międzynarodowej 
konferencji ds. harmonizacji dotyczącej 
opracowywania leków dla dzieci. Ponadto 
Komitet powinien unikać opóźnień przy 
dopuszczaniu leków dla innych populacji 
wynikających z wymogów badań nad 
dziećmi.

(8) Należy utworzyć komitet naukowy, 
Komitet Pediatryczny, w ramach 
Europejskiej Agencji Leków, zwanej dalej 
„Agencją”, złożony z osób posiadających 
fachową wiedzę i kompetencje odnośnie do 
opracowywania i oceny wszelkich aspektów 
produktów leczniczych stosowanych w 
leczeniu populacji pediatrycznych. Komitet 
Pediatryczny powinien być przede 
wszystkim odpowiedzialny za ocenę pod 
względem naukowym i etycznym i 
uzgadnianie planów badań pediatrycznych 
oraz za system zwolnień i odroczeń w tym 
systemie, powinien także pełnić funkcję 
centralną w przypadku różnych działań 
wspierających zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ogólnie w swojej pracy 
Komitet Pediatryczny powinien rozważać 
potencjalne znaczące korzyści terapeutyczne 
badań nad dziećmi, łącznie z potrzebą 
unikania niepotrzebnych badań. Powinien on 
stosować się do istniejących wymogów 
Wspólnoty, w tym dyrektywy 2001/20/WE, 
a także wytycznej E11 Międzynarodowej 
konferencji ds. harmonizacji dotyczącej 
opracowywania leków dla dzieci. Ponadto 
Komitet powinien unikać opóźnień przy 
dopuszczaniu leków dla innych populacji 
wynikających z wymogów badań nad 
dziećmi.

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 36
PUNKT UZASADNIENIA 8

(8) Należy utworzyć komitet naukowy, 
Komitet Pediatryczny, w ramach 
Europejskiej Agencji Leków, zwanej dalej 
„Agencją”, złożony z osób posiadających 
fachową wiedzę i kompetencje odnośnie do 
opracowywania i oceny wszelkich aspektów 
produktów leczniczych stosowanych w 
leczeniu populacji pediatrycznych. Komitet 
Pediatryczny powinien być przede 
wszystkim odpowiedzialny za ocenę i 
uzgadnianie planów badań pediatrycznych 
oraz za system zwolnień i odroczeń w tym 
systemie, powinien także pełnić funkcję 
centralną w przypadku różnych działań 
wspierających zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ogólnie w swojej pracy 
Komitet Pediatryczny powinien rozważać 
potencjalne znaczące korzyści terapeutyczne 
badań nad dziećmi, łącznie z potrzebą 
unikania niepotrzebnych badań. Powinien on 
stosować się do istniejących wymogów 
Wspólnoty, w tym dyrektywy 2001/20/WE, 
a także wytycznej E11 Międzynarodowej 
konferencji ds. harmonizacji dotyczącej 
opracowywania leków dla dzieci. Ponadto 
Komitet powinien unikać opóźnień przy 
dopuszczaniu leków dla innych populacji 
wynikających z wymogów badań nad 
dziećmi.

(8) Należy utworzyć komitet naukowy, 
Komitet Pediatryczny, w ramach 
Europejskiej Agencji Leków, zwanej dalej 
„Agencją”, złożony z osób posiadających 
fachową wiedzę i kompetencje odnośnie do 
opracowywania i oceny wszelkich aspektów 
produktów leczniczych stosowanych w 
leczeniu populacji pediatrycznych. Komitet 
Pediatryczny powinien być przede 
wszystkim odpowiedzialny za ocenę i 
uzgadnianie planów badań pediatrycznych 
oraz za system zwolnień i odroczeń w tym 
systemie, powinien także pełnić funkcję 
centralną w przypadku różnych działań 
wspierających zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ogólnie w swojej pracy 
Komitet Pediatryczny powinien rozważać 
potencjalne znaczące korzyści terapeutyczne 
badań nad dziećmi, mając na uwadze 
potrzebę opracowywania specjalnych 
produktów leczniczych, które przynoszą 
znaczące korzyści terapeutyczne w 
porównaniu z dotychczasowymi metodami 
leczenia pacjentów pediatrii, łącznie z 
potrzebą unikania niepotrzebnych badań. 
Powinien on stosować się do istniejących 
wymogów Wspólnoty, w tym dyrektywy 
2001/20/WE, a także wytycznej E11 
Międzynarodowej konferencji ds. 
harmonizacji dotyczącej opracowywania 
leków dla dzieci. Ponadto Komitet powinien 
unikać opóźnień przy dopuszczaniu leków 
dla innych populacji wynikających z 
wymogów badań nad dziećmi.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką dotyczącą art. 36 ust. 1, tych samych autorów.
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Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 37
PUNKT UZASADNIENIA 8

(8) Należy utworzyć komitet naukowy, 
Komitet Pediatryczny, w ramach 
Europejskiej Agencji Leków, zwanej dalej 
„Agencją”, złożony z osób posiadających 
fachową wiedzę i kompetencje odnośnie do 
opracowywania i oceny wszelkich aspektów 
produktów leczniczych stosowanych w 
leczeniu populacji pediatrycznych. Komitet 
Pediatryczny powinien być przede 
wszystkim odpowiedzialny za ocenę i 
uzgadnianie planów badań pediatrycznych 
oraz za system zwolnień i odroczeń w tym 
systemie, powinien także pełnić funkcję 
centralną w przypadku różnych działań 
wspierających zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ogólnie w swojej pracy 
Komitet Pediatryczny powinien rozważać 
potencjalne znaczące korzyści 
terapeutyczne badań nad dziećmi, łącznie z 
potrzebą unikania niepotrzebnych badań. 
Powinien on stosować się do istniejących 
wymogów Wspólnoty, w tym dyrektywy 
2001/20/WE, a także wytycznej E11 
Międzynarodowej konferencji ds. 
harmonizacji dotyczącej opracowywania 
leków dla dzieci. Ponadto Komitet powinien 
unikać opóźnień przy dopuszczaniu leków 
dla innych populacji wynikających z 
wymogów badań nad dziećmi.

(8) Należy utworzyć komitet naukowy, 
Komitet Pediatryczny, w ramach 
Europejskiej Agencji Leków, zwanej dalej 
„Agencją”, złożony z osób posiadających 
fachową wiedzę i kompetencje odnośnie do 
opracowywania i oceny wszelkich aspektów 
produktów leczniczych stosowanych w 
leczeniu populacji pediatrycznych. Komitet 
Pediatryczny powinien być przede 
wszystkim odpowiedzialny za ocenę i 
uzgadnianie planów badań pediatrycznych 
oraz za system zwolnień i odroczeń w tym 
systemie, powinien także pełnić funkcję 
centralną w przypadku różnych działań 
wspierających zawartych w niniejszym 
rozporządzeniu. Ogólnie w swojej pracy 
Komitet Pediatryczny powinien zapewniać, 
że badania na dzieciach przyniosą istotne 
korzyści terapeutyczne dla pacjentów 
pediatrii biorących udział w badaniach. 
Potencjalne korzyści należy porównać z 
zagrożeniami, które w krótkiej i dłuższej 
perspektywie czasu związane są z udziałem 
w badaniach klinicznych, w celu unikania 
niepotrzebnych badań. Komitet Pediatryczny 
powinien stosować się do istniejących 
wymogów Wspólnoty, w tym dyrektywy 
2001/20/WE, a także wytycznej E11 
Międzynarodowej konferencji ds. 
harmonizacji dotyczącej opracowywania 
leków dla dzieci. Ponadto Komitet powinien 
unikać opóźnień przy dopuszczaniu leków 
dla innych populacji wynikających z 
wymogów badań nad dziećmi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać niepotrzebnych badań na dzieciach, jak również wyrazić obawę odnośnie do 
potencjalnych długofalowych skutków, jakie niektóre leki mogą mieć dla wzrostu i rozwoju 



PE 357.553v02-00 10/165 AM\568363PL.doc

PL

pacjentów pediatrii.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 38
PUNKT UZASADNIENIA 9

(9) Dla Agencji powinny zostać 
ustanowione procedury uzgadniania i 
modyfikowania planu badań pediatrycznych, 
dokumentu, na którym opierać się powinno 
opracowywanie i dopuszczanie leków dla 
dzieci. Plan badań pediatrycznych powinien 
zawierać szczegóły ram czasowych oraz 
przewidzianych działań mających na celu 
wykazanie jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności produktu leczniczego w 
populacji pediatrycznej. W rzeczywistości 
populacja pediatryczna składa się z szeregu 
pomniejszych populacji, dlatego plan badań 
pediatrycznych powinien określać, które z 
podgrup populacji należy zbadać, jakimi 
sposobami i w jakim czasie.

(9) Dla Agencji powinny zostać 
ustanowione procedury uzgadniania i 
modyfikowania planu badań pediatrycznych, 
dokumentu, na którym opierać się powinno 
opracowywanie i dopuszczanie leków dla 
dzieci. Plan badań pediatrycznych powinien 
zawierać szczegóły ram czasowych oraz 
przewidzianych działań mających na celu 
wykazanie jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności oraz znaczących korzyści 
terapeutycznych wynikających ze 
stosowania produktu leczniczego w 
populacji pediatrycznej. W rzeczywistości 
populacja pediatryczna składa się z szeregu 
pomniejszych populacji, dlatego plan badań 
pediatrycznych powinien określać, które z 
podgrup populacji należy zbadać, jakimi 
sposobami i w jakim czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu spójności z przepisami art. 12.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 39
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
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stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem opracowywania 
leków dla dorosłych. Tym samym plany 
badań pediatrycznych powinny zostać 
przedłożone na wczesnym etapie 
opracowywania produktu, aby wystarczyło 
czasu na przeprowadzenie badań u dzieci 
przed złożeniem wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków 
potencjalnie przeznaczonych dla dzieci 
stanie się integralną częścią opracowywania 
produktów leczniczych, zintegrowaną z 
programem opracowywania leków dla 
dorosłych. Tym samym plany badań 
pediatrycznych powinny zostać przedłożone 
na wczesnym etapie opracowywania 
produktu, aby wystarczyło czasu na 
przeprowadzenie badań u dzieci, w miarę 
możliwości, przed złożeniem wniosków o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 40
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem opracowywania 
leków dla dorosłych. Tym samym plany 
badań pediatrycznych powinny zostać 
przedłożone na wczesnym etapie 
opracowywania produktu, aby wystarczyło 
czasu na przeprowadzenie badań u dzieci 
przed złożeniem wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem opracowywania 
leków dla dorosłych. Tym samym plany 
badań pediatrycznych powinny zostać 
przedłożone na wczesnym etapie 
opracowywania produktu, aby wystarczyło 
czasu na przeprowadzenie badań u dzieci 
oraz, jeśli tylko jest to możliwe, przed 
złożeniem wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie dla poprawki nr 17.



PE 357.553v02-00 12/165 AM\568363PL.doc

PL

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 41
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem opracowywania 
leków dla dorosłych. Tym samym plany 
badań pediatrycznych powinny zostać 
przedłożone na wczesnym etapie 
opracowywania produktu, aby wystarczyło 
czasu na przeprowadzenie badań u dzieci 
przed złożeniem wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem opracowywania 
leków dla dorosłych. Tym samym plany 
badań pediatrycznych powinny zostać 
przedłożone w możliwie najwcześniejszym 
momencie opracowywania produktu

Or. de

Uzasadnienie

Plan badań pediatrycznych i wniosek o wydanie zezwolenia powinny zostać przedłożone jak 
najszybciej, po ukończeniu badań farmakokinetycznych na osobach dorosłych, zgodnie z 
częścią I sekcja 5.2.3 załącznika do dyrektywy 2001/83/WE.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 42
PUNKT UZASADNIENIA 11

(11) Niezbędne jest wprowadzenie wymogu, 
aby przy nowych produktach leczniczych i 
dopuszczonych produktach leczniczych 
objętych patentem lub dodatkowym 
świadectwem ochronnym przedstawiać 
wyniki badań na dzieciach zgodnie z 
zatwierdzonym planem badań 
pediatrycznych w celu uzyskania akceptacji 
wniosku o zezwolenie na dopuszczenie do 
obrotu lub wniosku o nowe wskazanie, nową 
postać farmaceutyczną lub nowy sposób 

(11) Niezbędne jest wprowadzenie wymogu, 
aby przy nowych produktach leczniczych i 
dopuszczonych produktach leczniczych 
objętych patentem lub dodatkowym 
świadectwem ochronnym przedstawiać 
dostępne wyniki badań na dzieciach zgodnie 
z zatwierdzonym planem badań 
pediatrycznych, które zostaną uzupełnione z 
datą złożenia wniosku o zezwolenie na 
dopuszczenie do obrotu lub wniosku o nowe 
wskazanie, nową postać farmaceutyczną lub 
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podawania. nowy sposób podawania.

Or. en

Uzasadnienie

Reguła, zgodnie z którą wymaga się przedstawienia, wraz z wynikami badań na dorosłych, 
również wyników wszelkich badań na dzieciach jest sprzeczna z obecnymi standardami 
naukowymi i etycznymi. Może to prowadzić do przedwczesnych lub nieuzasadnionych badań 
na dzieciach oraz opóźnić wprowadzenie nowych leków przeznaczonych dla dorosłych. 
Rekrutacja dzieci w procedurach pediatrycznych jest często bardzo powolna i trudna, dlatego 
badania mogą trwać dłużej, niż było to pierwotnie planowane.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 43
PUNKT UZASADNIENIA 11

(11) Niezbędne jest wprowadzenie wymogu, 
aby przy nowych produktach leczniczych i 
dopuszczonych produktach leczniczych 
objętych patentem lub dodatkowym 
świadectwem ochronnym przedstawiać 
wyniki badań na dzieciach zgodnie z 
zatwierdzonym planem badań 
pediatrycznych w celu uzyskania akceptacji 
wniosku o zezwolenie na dopuszczenie do 
obrotu lub wniosku o nowe wskazanie, nową 
postać farmaceutyczną lub nowy sposób 
podawania.

(11) Niezbędne jest wprowadzenie wymogu, 
aby przy nowych produktach leczniczych i 
dopuszczonych produktach leczniczych 
objętych patentem lub dodatkowym 
świadectwem ochronnym przedstawiać 
dostępne wyniki badań na dzieciach zgodnie 
z zatwierdzonym planem badań 
pediatrycznych, które zostaną uzupełnione z 
datą złożenia wniosku o zezwolenie na 
dopuszczenie do obrotu lub wniosku o nowe 
wskazanie, nową postać farmaceutyczną lub 
nowy sposób podawania.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie dla poprawki dotyczącej art. 8.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 44
PUNKT UZASADNIENIA 12
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(12) Aby uzyskać pewność, że badania na 
dzieciach prowadzone są jedynie w celu 
zaspokojenia ich potrzeb terapeutycznych, 
zachodzi potrzeba ustanowienia procedur 
dla Agencji, aby odstąpić od tego wymogu 
w przypadku określonych produktów lub 
kategorii bądź części kategorii produktów 
leczniczych, które następnie byłyby
publikowane przez Agencję. Ewolucja stanu 
wiedzy w nauce i medycynie wymaga 
dokonania ustaleń odnośnie do nanoszenia 
korekt na listach zwolnień. Niemniej jednak, 
jeśli zwolnienie zostanie uchylone, wymóg 
ten nie powinien obowiązywać przez jakiś 
okres, aby dać trochę czasu przynajmniej na 
uzgodnienie planu badań pediatrycznych i 
zapoczątkowanie badań u dzieci przed 
złożeniem wniosku o zezwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

(12) Aby uzyskać pewność, że badania na 
dzieciach prowadzone są jedynie w celu 
zaspokojenia ich bezwzględnych potrzeb 
terapeutycznych, niezbędne jest 
ustanowienie procedur dla Agencji, aby 
odstąpić od takiego wymogu w przypadku 
określonych produktów lub kategorii bądź 
części kategorii produktów leczniczych. 
Wszystkie tego typu zwolnienia powinny 
być jak najszybciej publikowane przez 
Agencję. Ewolucja stanu wiedzy w nauce i 
medycynie wymaga dokonania ustaleń 
odnośnie do nanoszenia korekt na listach 
zwolnień. Niemniej jednak, jeśli zwolnienie 
zostanie uchylone, wymóg ten nie powinien 
obowiązywać przez jakiś krótki okres, aby 
dać trochę czasu przynajmniej na 
uzgodnienie planu badań pediatrycznych i 
zapoczątkowanie badań u dzieci przed 
złożeniem wniosku o zezwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 45
PUNKT UZASADNIENIA 13

(nie dotyczy wersji angielskiej)

Or. el

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 46
PUNKT UZASADNIENIA 14 A (nowy)

(14a) Komisja powinna wspierać 
ustanowienie programu badań - Badanie 
Leków dla Dzieci Europy (MICE) - w celu 
propagowania badań nad 
wykorzystywaniem w pediatrii leków, które 
nie są objęte patentami lub dodatkowymi 
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świadectwami ochronnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Pomogłoby to zapewnić ochronę zdrowia dzieci poddanych leczeniu z wykorzystaniem leków, 
które nie są objęte patentem lub dodatkowym świadectwem ochronnym. 
Poprawka ma związek z poprawką dotyczącą nowego art. 39a.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 47
PUNKT UZASADNIENIA 18

(18) W celu ustanowienia zachęt w 
przypadku dopuszczonych produktów 
nieobjętych już prawami własności 
intelektualnej konieczne jest ustanowienie 
nowego typu pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu: Dopuszczenie do Obrotu i 
Stosowania w Pediatrii. Dopuszczenie do 
Obrotu i Stosowania w Pediatrii powinno 
być udzielane w ramach istniejących 
procedur dopuszczania do obrotu, ale 
powinno mieć szczególne zastosowanie do 
produktów leczniczych opracowanych 
wyłącznie do stosowania u dzieci. Nazwa 
produktu leczniczego, któremu przyznano 
Dopuszczenie do Obrotu i Stosowania w 
Pediatrii, może wykorzystywać nazwę 
istniejącej marki odpowiadającego produktu 
dopuszczonego dla dorosłych, aby można 
było czerpać zyski z faktu rozpoznawania 
istniejącej marki przy jednoczesnym 
czerpaniu korzyści z danych dotyczących 
wyłącznie nowego dopuszczenia do obrotu.

(18) W celu ustanowienia zachęt w 
przypadku dopuszczonych produktów 
nieobjętych już prawami własności 
intelektualnej konieczne jest ustanowienie 
nowego typu pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu: Dopuszczenie do Obrotu i 
Stosowania w Pediatrii. Dopuszczenie do 
Obrotu i Stosowania w Pediatrii powinno 
być udzielane w ramach istniejących 
procedur dopuszczania do obrotu, ale 
powinno mieć szczególne zastosowanie do 
produktów leczniczych opracowanych 
wyłącznie do stosowania u dzieci. Nazwa 
produktu leczniczego, któremu przyznano 
Dopuszczenie do Obrotu i Stosowania w 
Pediatrii, może wykorzystywać nazwę 
istniejącej marki odpowiadającego produktu 
dopuszczonego dla dorosłych, aby można 
było czerpać zyski z faktu rozpoznawania 
istniejącej marki przy jednoczesnym 
czerpaniu korzyści z danych dotyczących 
wyłącznie nowego dopuszczenia do obrotu. 
Nie powinno to wpływać na wyłączność na 
dane obowiązującą z tytułu Dopuszczenia 
Produktu dla dorosłych.

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 48
PUNKT UZASADNIENIA 21

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego dla 
produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu dwóch lat od daty zatwierdzenia 
wskazania. Wymóg ten powinien odnosić się 
jedynie do produktów już dopuszczonych do 
obrotu, ale nie do leków dopuszczonych 
procedurą Dopuszczenia do Obrotu i 
Stosowania w Pediatrii.

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego dla 
produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu sześciu miesięcy od daty 
zatwierdzenia wskazania. Wymóg ten 
powinien odnosić się jedynie do produktów 
już dopuszczonych do obrotu, ale nie do 
leków dopuszczonych procedurą 
Dopuszczenia do Obrotu i Stosowania w 
Pediatrii.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia ma na celu zachęcenie do opracowywania produktów leczniczych, 
które spełnią, uprzednio niezaspokojone, medyczne potrzeby dzieci. Dlatego sprzeczne z 
założeniami wydaje się przyznanie przedsiębiorstwom aż dwuletniego okresu od dnia 
dopuszczenie wskazania pediatrycznego, na wprowadzenie leku do obrotu.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 49
PUNKT UZASADNIENIA 21

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego dla 
produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu dwóch lat od daty zatwierdzenia 
wskazania. Wymóg ten powinien odnosić się 
jedynie do produktów już dopuszczonych do 

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego dla 
produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu jednego roku od daty zatwierdzenia 
wskazania. Wymóg ten powinien odnosić się 
jedynie do produktów już dopuszczonych do 
obrotu, ale nie do leków dopuszczonych 
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obrotu, ale nie do leków dopuszczonych 
procedurą Dopuszczenia do Obrotu i 
Stosowania w Pediatrii.

procedurą Dopuszczenia do Obrotu i
Stosowania w Pediatrii. W wyjątkowych 
okolicznościach właściwa władza może 
zezwolić na przedłużenie tego terminu, jeśli 
znajduje to należyte uzasadnienie.

Or. en

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 50
PUNKT UZASADNIENIA 21

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego dla 
produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu dwóch lat od daty zatwierdzenia 
wskazania. Wymóg ten powinien odnosić się 
jedynie do produktów już dopuszczonych do 
obrotu, ale nie do leków dopuszczonych 
procedurą Dopuszczenia do Obrotu i 
Stosowania w Pediatrii.

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego dla 
produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu jednego roku od daty zatwierdzenia 
wskazania. Wymóg ten powinien odnosić się 
jedynie do produktów już dopuszczonych do 
obrotu, ale nie do leków dopuszczonych 
procedurą Dopuszczenia do Obrotu i 
Stosowania w Pediatrii.

Or. de

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa leków dla dzieci. Dlatego termin należy 
ograniczyć do tylko jednego roku.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 51
PUNKT UZASADNIENIA 23

(23) Niezbędne jest uzyskanie pewności, by 
mechanizmy nadzoru farmaceutycznego 
zostały dostosowane do szczególnych 
problemów zbierania danych dotyczących 
bezpieczeństwa u dzieci, włączając dane o 

(23) Niezbędne jest uzyskanie pewności, by 
mechanizmy nadzoru farmaceutycznego 
zostały dostosowane do szczególnych 
problemów zbierania danych dotyczących 
bezpieczeństwa u dzieci, włączając dane o 
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ewentualnych skutkach oddalonych w 
czasie. Skuteczność u dzieci może też 
wymagać przeprowadzenia dodatkowych 
badań po dopuszczeniu do obrotu. Z tego 
względu dodatkowym wymogiem dla 
wnioskodawcy przy składaniu wniosku o 
dopuszczenie do obrotu zawierającego 
wyniki badań przeprowadzonych według 
`uzgodnionego planu badań pediatrycznych 
powinno być zobowiązanie do wykazania, w 
jaki sposób proponuje on zapewnić 
długoterminową obserwację ewentualnych 
reakcji niepożądanych na zastosowany 
produkt leczniczy i jego skuteczności w 
populacji pediatrycznej. Ponadto, jeżeli 
istnieje szczególny powód do obaw, jako 
warunek udzielenia zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przewiduje się 
możliwość żądania od wnioskodawcy 
przedłożenia i realizacji systemu zarządzania 
ryzykiem i/lub przeprowadzenia 
określonych badań po dopuszczeniu do 
obrotu.

ewentualnych skutkach oddalonych w 
czasie. Skuteczność u dzieci może też 
wymagać przeprowadzenia dodatkowych 
badań po dopuszczeniu do obrotu. Z tego 
względu dodatkowym wymogiem dla 
wnioskodawcy przy składaniu wniosku o 
dopuszczenie do obrotu zawierającego 
wyniki badań przeprowadzonych według 
`uzgodnionego planu badań pediatrycznych 
powinno być zobowiązanie do wykazania, w 
jaki sposób proponuje on zapewnić 
długoterminową obserwację ewentualnych 
reakcji niepożądanych na zastosowany 
produkt leczniczy i jego skuteczności w 
populacji pediatrycznej. Ponadto, jeżeli 
istnieje szczególny powód do obaw, jako 
warunek udzielenia zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przewiduje się 
możliwość żądania od wnioskodawcy 
przedłożenia Agencji i po uzyskaniu jej 
zgody - realizacji systemu zarządzania 
ryzykiem i/lub przeprowadzenia 
określonych badań po dopuszczeniu do 
obrotu.

Or. el

Uzasadnienie

Należy ustanowić mechanizm kontroli, by zapewnić pacjentom ochronę.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 52
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został przedłożony celem 
dopuszczenia go do obrotu we wszystkich 
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informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

Państwach Członkowskich, zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2004/27/WE oraz 
został dopuszczony do obrotu w 
przynajmniej w 15 Państwach 
Członkowskich i jeśli informacja o 
produkcie zawiera stosowne informacje o 
wynikach badań.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wspierać zatwierdzanie nowych produktów leczniczych i nie ograniczać postępu oraz 
dostępności produktów leczniczych, które zostały dopuszczone do obrotu w przynajmniej 15 
Państwach Członkowskich, tj. w ponad połowie wszystkich Państw Członkowskich Wspólnoty.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 53
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 
informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego
świadectwa pediatrycznego przedłużenia 
podobnego do dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
lub sześciomiesięcznego przedłużenia 
okresu ochrony danych i rynku 
przewidzianego w art. 10 dyrektywy 
2001/83/WE i art. 14 ust. 11 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, jeśli wszystkie działania 
ujęte w uzgodnionym planie badań 
pediatrycznych zostały zgodnie z nim 
wykonane, jeśli produkt został dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich i jeśli informacja o 
produkcie zawiera stosowne informacje o 
wynikach badań.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 54
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 
informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci dwunastomiesięcznego 
świadectwa pediatrycznego przedłużenia 
podobnego do dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jak również sześciomiesięcznego 
przedłużenia okresu ochrony danych i 
rynku przewidzianego w art. 10 dyrektywy 
2001/83/WE i art. 14 ust. 11 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, jeśli wszystkie działania 
ujęte w uzgodnionym planie badań 
pediatrycznych zostały zgodnie z nim 
wykonane, jeśli produkt został dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich i jeśli informacja o 
produkcie zawiera stosowne informacje o 
wynikach badań.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty lecznicze objęte są patentami, dodatkowymi świadectwami ochronnymi (SPC) oraz 
przepisami o ochronie danych. Ochrona wynikająca z patentów/SPC i przepisów o ochronie 
danych nie kumuluje się, lecz przeciwnie, występuje równolegle. W większości, choć nie we 
wszystkich przypadkach, prawo wynikające z SPC wygaśnie po wygaśnięciu ochrony 
wynikającej z przepisów o ochronie danych. Istnieją jednak przypadki, w których nie 
występują prawa wynikające z SPC, a jedynie patent, lub też jako ostatnie wygasają prawa z 
przepisów o ochronie danych. Warunkiem pełnej efektywności proponowanej zachęty 
pediatrycznej jest to, by obejmowała ona przedłużenie wszelkich obowiązujących form 
ochrony własności intelektualnej danego produktu, na potrzeby powyższych przypadków. 
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Dlatego stworzone zostało szczególne uprawnienie, świadectwo pediatrycznego przedłużenia, 
które funkcjonuje dokładnie na takiej samej zasadzie, co „tradycyjne” prawa wynikające z 
SPC. W przypadku produktów, które nie są chronione patentem ani SPC, jedyną zachętę 
będzie stanowić przedłużenie ochrony wynikającej z przepisów o ochronie danych. Ogólne 
przedłużenie wszelkich obowiązujących form ochrony nie zapewnia podwójnej lecz jedynie 
równoległą ochronę i stanowi warunek pełnej efektywności rozporządzenia pediatrycznego: w 
przeciwnym razie z korzyści wynikających z zachęty pediatrycznej wykluczonych zostałoby 
zbyt wiele produktów.

Wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu zamiast okresu sześciomiesięcznego 
stanowiłoby silniejszy sygnał poparcia dla konkurencyjnych europejskich badań i rozwoju, 
uwzględniając szczególne uwarunkowania europejskiego środowiska. Taki zachęcający okres 
dwunastomiesięczny przyczyniłby się również do rozstrzygnięcia przez UE problemu opóźnień 
w przyjęciu środków dotyczących leków pediatrycznych. Stanowiłoby to realizację 
zobowiązań UE wynikających z programu na rzecz konkurencyjności przyjętego w Lizbonie i 
Barcelonie, zwiększając równocześnie tempo opracowywania lepszych leków dla dzieci w 
Europie.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 55
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 
informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci pięciomiesięcznego 
przedłużenia, z możliwością przedłużenia o 
kolejne pięć miesięcy, dodatkowego 
świadectwa ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 
informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję sześciomiesięczne przedłużenie dodatkowego świadectwa 
ochronnego (SPC) wydaje się nadmierne. Standardowo przyznawane pięciomiesięczne 
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przedłużenie wystarczyłoby do opóźnienia konkurencji ze strony leków generycznej oraz do 
wygenerowanie zysków kompensujących koszty badań pediatrycznych. Jednakże w przypadku 
produktów o niskiej wartości rocznej sprzedaży (poniżej 100 mln euro, zgodnie ze 
statystykami firmy IMS dotyczącymi całego rynku europejskiego) okres ten powinien zostać 
znacząco przedłużony, do 10 miesięcy.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 56
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92,
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 
informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane i jeśli 
informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre wymogi medyczne występują jedynie w części Państw Członkowskich. W takiej 
sytuacji nieracjonalne byłoby wymaganie, by produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich, dlatego przedłużenie powinno obowiązywać w tych 
państwach, gdzie produkt został dopuszczony.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 57
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
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nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 
informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane a badania 
zrealizowane na podstawie uzgodnionego 
planu badań obejmowały badania 
kliniczne, jeśli produkt został dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich i jeśli informacja o 
produkcie zawiera stosowne informacje o 
wynikach badań.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli sektor prywatny ma być wynagradzany za inwestycje związane z opracowywaniem leków 
pediatrycznych, nagrody te powinny być przyznawane wyłącznie w przypadku poczynienia 
znaczących inwestycji, np. na przeprowadzenie badań klinicznych. Przyznawanie nagród za 
dowolny rodzaj badań pediatrycznych może wywołać skutek przeciwny do zamierzonego -
przedsiębiorstwa będą dążyć przede wszystkim do uzyskania wskazań pediatrycznych na leki 
o dużej wartości sprzedaży, zamiast na leki, których dzieci naprawdę potrzebują.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 58
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 
informacja o produkcie zawiera stosowne 

(24) W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać, pod 
określonymi warunkami, nagrodę w postaci 
przedłużenia, na okres nieprzekraczający 
sześciu miesięcy, dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i jeśli 
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informacje o wynikach badań. informacja o produkcie zawiera stosowne 
informacje o wynikach badań.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką wprowadzoną do art. 63 ust. 1.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 59
PUNKT UZASADNIENIA 25

(25) Z racji, iż nagroda przysługuje za 
prowadzenie badań nad dziećmi, a nie za 
wykazanie, że produkt jest bezpieczny i 
skuteczny w leczeniu dzieci, nagroda 
powinna być przydzielona nawet w 
przypadku, gdy lek nie otrzyma wskazania 
pediatrycznego. Niemniej jednak, aby 
poprawić jakość dostępnych informacji o 
stosowaniu leków w populacji pediatrycznej, 
dotyczące tego informacje powinny zostać 
zawarte w informacjach o dopuszczonym 
produkcie.

(25) Z racji, iż nagroda przysługuje za 
prowadzenie udanych badań nad dziećmi, 
nagroda powinna być przydzielona 
wyłącznie w przypadku, gdy prowadzi to do 
uzyskania przez lek wskazania 
pediatrycznego. Aby poprawić jakość 
dostępnych informacji o stosowaniu leków 
w populacji pediatrycznej, dotyczące tego 
informacje powinny zostać zawarte w 
informacjach o dopuszczonym produkcie.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli sektor prywatny ma być wynagradzany za inwestycje związane z opracowywaniem leków 
pediatrycznych, nagrody te powinny być przyznawane wyłącznie w przypadku, gdy badania 
zakończyły się sukcesem. Przyznawanie nagród za dowolny rodzaj badań pediatrycznych, 
nawet jeśli zakończyły się one niepowodzeniem, może wywołać skutek przeciwny do 
zamierzonego - przedsiębiorstwa będą dążyć przede wszystkim do uzyskania wskazań 
pediatrycznych na leki o dużej wartości sprzedaży, zamiast na leki, których dzieci naprawdę 
potrzebują.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 60
PUNKT UZASADNIENIA 26
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(26) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 16 grudnia 1999 r. o sierocych produktach 
leczniczych1 produkty lecznicze oznaczone 
jako sieroce produkty lecznicze zyskują 
dziesięcioletni okres wyłączności rynkowej 
przy udzielaniu zezwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przy wskazaniu sierocym. 
Ponieważ takie produkty często nie są 
chronione patentem, nie można zastosować 
nagrody w postaci przedłużenia 
dodatkowego świadectwa ochronnego, a gdy 
są one chronione patentem, takie 
przedłużenie stanowiłoby podwójną zachętę. 
Z tego względu w przypadku sierocych 
produktów leczniczych zamiast przedłużenia 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
powinno się przedłużyć dziesięcioletni okres 
wyłączności rynkowej dla produktu 
sierocego do dwunastu lat pod warunkiem 
całkowitego spełnienia wymogów 
dotyczących danych o stosowaniu produktu 
u dzieci.

(26) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 16 grudnia 1999 r. o sierocych produktach 
leczniczych2 produkty lecznicze oznaczone 
jako sieroce produkty lecznicze zyskują 
dziesięcioletni okres wyłączności rynkowej 
przy udzielaniu zezwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przy wskazaniu sierocym. 
Ponieważ takie produkty często nie są 
chronione patentem, nie można zastosować 
nagrody w postaci przedłużenia 
dodatkowego świadectwa ochronnego, a gdy 
są one chronione patentem, takie 
przedłużenie stanowiłoby podwójną zachętę. 
Z tego względu w przypadku sierocych 
produktów leczniczych zamiast przedłużenia 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
powinno się przedłużyć dziesięcioletni okres 
wyłączności rynkowej dla produktu 
sierocego do dziesięciu lat i sześciu miesięcy 
pod warunkiem całkowitego spełnienia 
wymogów dotyczących danych o 
stosowaniu produktu u dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Dziesięcioletnia wyłączność rynkowa przyznawana w Europie na leki sieroce jest już i tak 
najdłuższa na świecie. Zachęty przyznawane na rzecz wskazań pediatrycznych są często 
zbędne, jako że wiele leków sierocych służy leczeniu chorób metabolicznych, które 
rozpoczynają się w dzieciństwie. Ponadto leki sieroce są bardzo drogie i często przynoszą 
duże zyski. Dlatego przedłużenie wyłączności rynkowej należy ograniczyć do sześciu miesięcy.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 61
PUNKT UZASADNIENIA 28

(28) W celu zwiększenia dostępności 
informacji odnośnie do stosowania leków u 
dzieci oraz w celu uniknięcia powtórzenia 
badań na dzieciach niewnoszących do 

(28) W celu zwiększenia dostępności 
informacji odnośnie do stosowania leków u 
dzieci oraz w celu uniknięcia powtórzenia 
badań na dzieciach niewnoszących do 

  
1 Dz.U. L 18 z 22.1.2000, str. 1.
2 Dz.U. L 18 z 22.1.2000, str. 1.
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wspólnej wiedzy europejska baza danych 
przewidziana w art. 11 dyrektywy 
2001/20/WE powinna stanowić źródło 
informacji o wszystkich trwających, 
przerwanych i zakończonych badaniach 
pediatrycznych prowadzonych zarówno we 
Wspólnocie, jak i w krajach trzecich.

wspólnej wiedzy europejska baza danych 
przewidziana w art. 11 dyrektywy 
2001/20/WE powinna stanowić źródło 
informacji o wszystkich trwających, 
przerwanych i zakończonych badaniach 
pediatrycznych prowadzonych zarówno we 
Wspólnocie, jak i w krajach trzecich. Należy 
unikać powtarzania badań na dzieciach 
przeprowadzonych w państwach trzecich. 
Powinna jednak istnieć możliwość 
przeprowadzenia badań kontrolnych, jeżeli 
są one nieodzowne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać prowadzenia niepotrzebnych badań na dzieciach, dlatego nie powinno się 
powtarzać badań przeprowadzonych na pacjentach pediatrii w państwach trzecich.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 62
PUNKT UZASADNIENIA 29

(29) Komitet Pediatryczny powinien przyjąć 
spis potrzeb terapeutycznych dzieci po 
konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami, który należy regularnie 
aktualizować. Spis powinien identyfikować 
istniejące leki podawane dzieciom i 
podkreślać potrzeby terapeutyczne dzieci 
oraz priorytety dla badań i opracowań. W 
ten sposób przedsiębiorstwa powinny być w 
stanie łatwo zidentyfikować szanse dla 
własnego rozwoju, Komitet Pediatryczny 
powinien być w stanie lepiej ocenić 
zapotrzebowanie na leki i badania podczas 
oceny wstępnych planów badań 
pediatrycznych, zwolnień i odroczeń, a 
pracownicy służby zdrowia oraz pacjenci 
powinni mieć dostęp do źródła informacji 
wspomagającego podejmowanie decyzji co 
do wyboru leków.

(29) Komitet Pediatryczny powinien przyjąć 
spis potrzeb terapeutycznych dzieci po 
konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami, który należy regularnie 
aktualizować. Spis powinien identyfikować 
istniejące leki podawane dzieciom i 
podkreślać potrzeby terapeutyczne dzieci 
oraz priorytety dla badań i opracowań. W 
ten sposób przedsiębiorstwa powinny być w 
stanie łatwo zidentyfikować szanse dla 
własnego rozwoju, Komitet Pediatryczny 
powinien być w stanie lepiej ocenić 
zapotrzebowanie na leki i badania podczas 
oceny wstępnych planów badań 
pediatrycznych, zwolnień i odroczeń, a 
pracownicy służby zdrowia oraz pacjenci 
powinni mieć dostęp do wiarygodnego 
źródła informacji wspomagającego 
podejmowanie decyzji co do wyboru leków.
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Or. el

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 63
PUNKT UZASADNIENIA 30

(30) Próby kliniczne w populacji 
pediatrycznej mogą wymagać 
specjalistycznej wiedzy zawodowej, 
specjalistycznej metodologii, a w niektórych 
przypadkach specjalistycznego wyposażenia 
i powinny być przeprowadzane przez 
odpowiednio wyszkolonych badaczy. Sieć 
łącząca istniejące krajowe i europejskie 
inicjatywy i ośrodki badawcze w celu 
rozwijania niezbędnej wiedzy na szczeblu 
europejskim, ułatwiłaby współpracę i 
unikanie powtarzania badań. Sieć ta 
powinna przyczynić się do dzieła 
wzmocnienia podstaw Europejskiego 
Obszaru Badawczego w kontekście 
Wspólnotowych Programów Ramowych na 
rzecz Badań Naukowych, Rozwoju 
Technicznego i Prezentacji, przynieść 
korzyść populacji pediatrycznej, a także 
stanowić źródło wiedzy i informacji dla 
przemysłu.

(30) Próby kliniczne w populacji 
pediatrycznej mogą wymagać 
specjalistycznej wiedzy zawodowej, 
specjalistycznej metodologii, a w niektórych 
przypadkach specjalistycznego wyposażenia 
i powinny być przeprowadzane przez 
odpowiednio wyszkolonych badaczy. Sieć 
łącząca istniejące krajowe i europejskie 
inicjatywy i ośrodki badawcze oraz 
uwzględniająca międzynarodowe dane w 
celu rozwijania niezbędnej wiedzy na 
szczeblu europejskim, ułatwiłaby 
współpracę i unikanie powtarzania badań. 
Sieć ta powinna przyczynić się do dzieła 
wzmocnienia podstaw Europejskiego 
Obszaru Badawczego w kontekście 
Wspólnotowych Programów Ramowych na 
rzecz Badań Naukowych, Rozwoju 
Technicznego i Prezentacji, przynieść 
korzyść populacji pediatrycznej, a także 
stanowić źródło wiedzy i informacji dla 
przemysłu.

Or. el

Uzasadnienie

Niezbędne jest stworzenie jak największej bazy danych oraz zapoznawanie się z wiedzą 
uzyskaną w wyniku badań prowadzonych na całym świecie.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 64
ARTYKUŁ 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
dotyczące opracowywania produktów 
leczniczych do stosowania u ludzi, aby 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
dotyczące opracowywania produktów 
leczniczych do stosowania u ludzi, aby 
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spełniały one szczególne potrzeby 
terapeutyczne populacji pediatrycznej bez 
poddawania dzieci niepotrzebnym próbom 
klinicznym oraz zgodnie z dyrektywą 
2001/20/WE.

spełniały one szczególne potrzeby 
terapeutyczne populacji pediatrycznej bez 
poddawania dzieci niepotrzebnym próbom 
klinicznym (zwłaszcza w przypadku 
produktów leczniczych, które są już 
stosowane u dzieci cierpiących na rzadkie 
choroby wrodzone) oraz zgodnie z 
dyrektywą 2001/20/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka pozwoli na uniknięcie konfliktu z innymi obowiązującymi przepisami i 
regulacjami, na podstawie których już obecnie istnieje obowiązek przedstawiania danych 
klinicznych dotyczących populacji pediatrycznej, zwłaszcza w przypadku produktów 
leczniczych, które okazały się skuteczne w leczeniu dzieci cierpiących na rzadkie choroby 
wrodzone, takie jak hemofilia.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 65
ARTYKUŁ 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
dotyczące opracowywania produktów 
leczniczych do stosowania u ludzi, aby 
spełniały one szczególne potrzeby 
terapeutyczne populacji pediatrycznej bez 
poddawania dzieci niepotrzebnym próbom 
klinicznym oraz zgodnie z dyrektywą 
2001/20/WE.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
dotyczące opracowywania produktów 
leczniczych do stosowania u ludzi, aby 
spełniały one szczególne potrzeby 
terapeutyczne populacji pediatrycznej bez 
poddawania dzieci niepotrzebnym próbom 
klinicznym lub innym oraz zgodnie z 
dyrektywą 2001/20/WE.

Or. el

Uzasadnienie

Obok prób klinicznych istnieją również próby laboratoryjne i inne rodzaje prób.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 66
ARTYKUŁ 2 PUNKT 1

1) populacja pediatryczna oznacza część 1) populacja pediatryczna oznacza część 
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populacji w wieku od urodzenia do 18 lat; populacji w wieku od urodzenia do 16 lat; 

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 67
ARTYKUŁ 2 A

Artykuł 2 a
Państwa Członkowskie gromadzą dostępne 
dane dotyczące wszystkich istniejących i 
potrzebnych zastosowań produktów 
leczniczych w populacji pediatrycznej i w 
ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia przekazują je 
Agencji. 

Komitet Pediatryczny służy poradami w 
zakresie treści i formatu danych, które 
należy zebrać.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzono niewielkie zmiany w sformułowaniu i brzmieniu, główna różnica polega na 
przeniesieniu artykułu w inne miejsce. Głównym celem rozporządzenia jest wspieranie 
opracowywania leków „spełniających szczególne potrzeby terapeutyczne populacji 
pediatrycznej”. Art. 41-43, które częściowo dotyczą niniejszego wymogu, należy przenieść z 
końca rozporządzenia do otwierających je ustępów.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 68
ARTYKUŁ 2 A (nowy)

Artykuł 2a
Państwa Członkowskie gromadzą wszelkie 
dostępne dane dotyczące wszystkich 
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istniejących i potrzebnych zastosowań 
produktów leczniczych w populacji 
pediatrycznej i w ciągu dwóch lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
przekazują je Agencji.

Komitet Pediatryczny służy poradami w 
zakresie treści i formatu danych, które 
należy zebrać.

Or. fr

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 69
ARTYKUŁ 2 B (nowy)

Artykuł 2b
1. Na podstawie danych, o których mowa w 
art. 2a i po konsultacjach z Komisją, 
Państwami Członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami Komitet 
Pediatryczny ustala spis potrzeb 
terapeutycznych. 
Agencja publikuje spis w ciągu dwóch lat 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i regularnie dokonuje jego 
aktualizacji.
2. Na podstawie spisu, o którym mowa w 
ust. 1 Komitet Pediatryczny określa, które z 
ustalonych potrzeb w dziedzinie badań 
mają charakter priorytetowy.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzono niewielkie zmiany w sformułowaniu i brzmieniu, główna różnica polega na 
przeniesieniu artykułu w inne miejsce. Głównym celem rozporządzenia jest wspieranie 
opracowywania leków „spełniających szczególne potrzeby terapeutyczne populacji 
pediatrycznej”. Art. 41-43, które częściowo dotyczą niniejszego wymogu, należy przenieść z 
końca rozporządzenia do początkowych ustępów.
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Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 70
ARTYKUŁ 2 B (nowy)

Artykuł 2b
1. Na podstawie informacji, o których 
mowa w art. 2a i po konsultacjach z 
Komisją, Państwami Członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami Komitet 
Pediatryczny ustala spis potrzeb 
terapeutycznych. 

Agencja publikuje spis w ciągu dwóch lat
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i regularnie dokonuje jego 
aktualizacji.

2. Na podstawie spisu, o którym mowa w 
art. 2b ust. 1, Komitet Pediatryczny określa, 
priorytety badawcze.

Or. fr

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 71
ARTYKUŁ 2 C (nowy)

Artykuł 2c

1. Agencja, z naukowym wsparciem 
Komitetu Pediatrycznego, opracowuje 
europejską sieć obejmującą istniejące sieci 
krajowe i europejskie, specjalistów w 
dziedzinie różnych chorób dziecięcych, 
badaczy i ośrodki dysponujące 
specjalistyczną wiedzą w zakresie 
przeprowadzania badań w populacji 
pediatrycznej. 

2. Do zadań sieci europejskiej należy 
między innymi: koordynacja badań 
związanych z pediatrycznymi produktami 
leczniczymi, rozwijanie niezbędnych 
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kompetencji naukowych i 
administracyjnych na poziomie 
europejskim oraz uniknięcie powtarzania 
badań na dzieciach. 
Europejska sieć będzie również dążyć do 
zapewnienia optymalnego wykorzystania 
dostępnych zasobów, zwłaszcza poprzez 
weryfikowanie wykonalności 
zaproponowanych badań oraz ich 
efektywności pod względem kosztów 
ludzkich i finansowych oraz zapewnienie, 
że procedury badań umożliwią uzyskanie 
jasnych odpowiedzi na istotne problemy 
kliniczne w jak najkrótszym czasie.
3. W ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Zarząd Agencji 
zobowiązany jest, na wniosek Dyrektora 
Wykonawczego i po konsultacjach z 
Komisją, Państwami Członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami, do przyjęcia 
strategii wykonawczej dla zapoczątkowania 
i działania sieci europejskiej. Sieć ta musi 
być w miarę potrzeby wpisywać się we 
wzmacnianie fundamentów Europejskiego 
Obszaru Badawczego w kontekście 
Wspólnotowych Programów Ramowych na 
rzecz badań naukowych, rozwoju 
technicznego i prezentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzono niewielkie zmiany w sformułowaniu i brzmieniu, główna różnica polega na 
przeniesieniu artykułu w inne miejsce. Głównym celem rozporządzenia jest wspieranie 
opracowywania leków „spełniających szczególne potrzeby terapeutyczne populacji 
pediatrycznej”. Art. 41-43, które częściowo dotyczą niniejszego wymogu, należy przenieść z 
końca rozporządzenia do początkowych ustępów.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 72
ARTYKUŁ 2 C (nowy)

Artykuł 2 c
W ciągu pierwszego roku wdrażania 
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niniejszego rozporządzania Państwa 
Członkowskie ustanawiają europejski 
program badań pediatrycznych w celu 
finansowania badań w dziedzinie 
zastosowań produktów leczniczych w 
pediatrii, w szczególności tych produktów, 
które nie są objęte patentami lub 
dodatkowymi świadectwami ochronnymi.
Program uwzględnia priorytety, o których 
mowa w art. 2b ust. 2.

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 73
ROZDZIAŁ 1 A (nowy)

Rozdział 1a
Ustalenie potrzeb

Artykuł 1
1. Państwa Członkowskie zbierają wszelkie 
dostępne dane dotyczące wszystkich 
istniejących zastosowań produktów 
leczniczych oraz sporządzają spis 
niezaspokojonych potrzeb populacji 
pediatrycznej. W trakcie pierwszego roku 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przekazują te dane Agencji.
Komitet Pediatryczny służy poradami w 
zakresie treści i formatu danych, które 
należy zebrać.

Artykuł 2
1. Na podstawie danych, o których mowa w 
art. 2a i po konsultacjach z Komisją, 
Państwami Członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami Komitet 
Pediatryczny ustala spis potrzeb 
terapeutycznych.
Agencja publikuje spis w ciągu dwóch lat 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i regularnie (przynajmniej 
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raz w roku) dokonuje jego aktualizacji.
2. Na podstawie spisu, o którym mowa w 
art. 2b ust. 1, Komitet Pediatryczny określa 
priorytety badawcze.
3. Przy ustalaniu spisu potrzeb 
terapeutycznych uwzględnia się 
powszechność występowania stanów 
chorobowych w populacji pediatrycznej, 
powagę stanów podlegających leczeniu, 
dostępność i stosowność leczenia 
alternatywnego stanów chorobowych w 
populacji pediatrycznej, włączając profil 
skuteczności i reakcji niepożądanych tego 
leczenia, oraz wszelkie unikalne 
zagadnienia bezpieczeństwa 
pediatrycznego.

Artykuł 3
1. Agencja, z naukowym wsparciem 
Komitetu Pediatrycznego, opracowuje 
europejską sieć obejmującą istniejące sieci 
krajowe, badaczy i ośrodki dysponujące 
specjalistyczną wiedzą w zakresie 
przeprowadzania badań w populacji 
pediatrycznej.
2. Do zadań sieci europejskiej należy 
między innymi: koordynacja badań 
związanych z pediatrycznymi produktami 
leczniczymi, rozwijanie niezbędnej wiedzy 
profesjonalnej i administracyjnej na forum 
europejskim oraz uniknięcie powtarzania 
badań i testów na dzieciach. Sieć zapewnia 
również optymalne wykorzystywanie 
zasobów, przy uwzględnieniu potrzeby 
prowadzenia badań kosztem jak 
najmniejszych zasobów (ludzkich i 
finansowych) oraz użyteczności procedur, 
w celu uzyskania jak najszybszej i prostej 
odpowiedzi na zagadnienia kliniczne.
3. W ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Zarząd Agencji 
zobowiązany jest, na wniosek Dyrektora 
Wykonawczego i po konsultacjach z 
Komisją, Państwami Członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami, do przyjęcia 
strategii wykonawczej dla zapoczątkowania 
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i działania sieci europejskiej. Sieć ta musi w 
miarę potrzeby wpisywać się we 
wzmacnianie fundamentów Europejskiego 
Obszaru Badawczego w kontekście 
Wspólnotowych Programów Ramowych na 
rzecz badań naukowych, rozwoju 
technicznego i prezentacji.

Artykuł 4
1. W ciągu jednego roku od wejścia w 
niniejszego rozporządzenia, Państwa 
Członkowskie ustanawiają program badań 
pediatrycznych, w ramach którego 
finansowane są badania w dziedzinie 
zastosowań produktów leczniczych w 
pediatrii (w szczególności tych produktów, 
które nie są objęte patentami lub 
dodatkowymi świadectwami ochronnymi). 
Program uwzględnia priorytety, o których 
mowa w art. 2b ust. 2. 

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejszy rozdział dotyczy opracowywania produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi w 
celu zaspokojenia szczególnych potrzeb terapeutycznych populacji pediatrycznej. Należy 
unikać prowadzenia bezcelowych badań, a firmy farmaceutyczne należy zachęcać, by dążyły 
do szerszego zaspokojenia tych szczególnych potrzeb.

Powyższe artykuły, powielające zasadniczo treść art. 41, 42 i 43 projektu rozporządzenia, 
dotyczą opracowywania produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi w celu zaspokojenia 
szczególnych potrzeb terapeutycznych populacji pediatrycznej. Należy unikać prowadzenia 
bezcelowych testów, a firmy farmaceutyczne należy zachęcać, by dążyły do szerszego 
zaspokojenia tych szczególnych potrzeb. 

Warunkiem realizacji tego celu jest zapewnienie przez władze publiczne Państw 
Członkowskich i UE zaspokojenia wszelkich potrzeb, niezależnie od zainteresowania, jakim 
mechanizmy zachęty cieszyć się będą wśród firm farmaceutycznych. Dlatego ustalaniu 
potrzeb terapeutycznych w pediatrii należy nadać charakter zasadniczego celu, co sprawi 
równocześnie, że plany i priorytety badań będą lepiej opracowywane.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 74
ARTYKUŁ 3 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Komitet Pediatryczny zostaje
ustanowiony w ramach Europejskiej Agencji 
Leków powołanej rozporządzeniem (WE) nr 
726/2004, dalej zwanej „Agencją”

1. Nie później niż w ciągu sześciu miesięcy 
od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia ustanowiony zostanie 
Komitet Pediatryczny w ramach 
Europejskiej Agencji Leków powołanej 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, dalej 
zwanej „Agencją”.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wolno opóźniać opracowywania nowych leków. EMEA dysponuje już znacznym 
doświadczeniem w sektorze pediatrycznym. Tym samym powinno być możliwe rozpoczęcie 
działalności przez Komitet Pediatryczny w ciągu sześciu miesięcy.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 75
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA C)

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów.

c) dwunastu osób wyznaczonych przez 
Komisję, po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów, 
lekarzy ogólnych, specjalistów w dziedzinie 
nadzoru farmakologicznego i zdrowia 
publicznego oraz stowarzyszeń rodziców i 
organów opieki społecznej.

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 76
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA C)

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 

c) dziesięciu osób wyznaczonych przez 
Komisję, po konsultacji z Parlamentem 
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publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów.

Europejskim, na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów, 
lekarzy ogólnych, specjalistów w dziedzinie 
nadzoru farmakologicznego i zdrowia 
publicznego oraz stowarzyszeń rodziców i 
organów opieki społecznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Skład Komitetu Pediatrycznego należy poszerzyć o lekarzy reprezentujących różne dziedziny 
pediatrii, co umożliwi Komitetowi dokonanie kompleksowego przeglądu panującej sytuacji i 
potrzeb pediatrycznych. Należy również zapewnić, by w każdym posiedzeniu uczestniczyła 
odpowiednia liczba osób, tak aby możliwe było podejmowanie niezbędnych decyzji.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 77
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA C)

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów.

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję, po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów, 
specjalistów nadzoru farmaceutycznego
oraz interesów stowarzyszeń zdrowia 
publicznego i rodziców.

Or. en

Uzasadnienie

W kwestii wyznaczania sześciu dodatkowych osób należy przeprowadzić konsultacje z 
Parlamentem. Osoby te zamiast reprezentować stowarzyszenia pacjentów, które często są w 
dużej mierze finansowane lub powiązane z firmami farmaceutycznymi, powinny raczej 
reprezentować, obok pediatrów, interesy specjalistów nadzoru farmaceutycznego oraz 
stowarzyszeń zdrowia publicznego i rodziców.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 78
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA C)

c) sześciu osób wyznaczonych przez c) pięciu osób wyznaczonych przez Komisję 
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Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów.

na podstawie wezwania publicznego do 
wyrażenia zainteresowania, co ma na celu 
reprezentowanie pediatrów oraz interesów 
stowarzyszeń pacjentów. Szósta osoba 
wyznaczana przez Komisję powinna być 
członkiem Komisji EMEA ds. Sierocych 
Produktów Leczniczych (COMP).

Or. en

Uzasadnienie

Dzieci cierpią również na rzadkie choroby leczone za pomocą sierocych produktów 
leczniczych. Większość (70-80%) rzadkich chorób jest pochodzenia genetycznego, co oznacza, 
że dzieci szczególnie potrzebują leczenia - wiele sierocych produktów leczniczych jest lub 
powinno być opracowanych dla uzyskania wskazania pediatrycznego. Wyznaczenie członka 
wyspecjalizowanej Komisji EMEA ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP) przez 
Komisję Europejską zapewni Komitetowi Pediatrycznemu lepszą reprezentację oraz 
zrozumienie i ustalenie szczególnych potrzeb dzieci cierpiących na rzadkie choroby.

Poprawkę złożyła Karin Jöns

Poprawka 79
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA C)

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów.

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów, 
innych lekarzy specjalizujących się w 
leczeniu dzieci oraz interesów stowarzyszeń 
pacjentów.

Or. de

Uzasadnienie

Możliwość udziału w Komitecie Pediatrycznym należy zapewnić nie tylko pediatrom, lecz 
także innym lekarzom wyspecjalizowanym w leczeniu dzieci (onkologom, kardiologom itp.).

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 80
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA C)

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
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publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów.

publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów, 
farmaceutów oraz interesów stowarzyszeń 
pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Farmaceuci dysponują unikalną wiedzą w dziedzinie farmacji dzięki specjalistycznemu 
szkoleniu, które czyni ich ekspertami w zakresie produktów leczniczych1. Taka specjalistyczna 
wiedza farmaceutyczna może mieć podstawowe znaczenie dla działań Komitetu 
Pediatrycznego. Ponadto farmaceuci odgrywają kluczową rolę w doradzaniu pacjentom i ich 
opiekunom w sprawie optymalnego zastosowania farmakoterapii, ponieważ z uwagi na ich 
dużą dostępność są to pierwsze osoby, do których zwracają się pacjenci z pytaniami lub 
problemami związanymi z zażywaniem leków. Dlatego uwzględnienie farmaceuty w składzie 
Komitetu Pediatrycznego pozwoliłoby na uzyskanie kompleksowej reprezentacji 
zainteresowanych podmiotów.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 81
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA C)

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów.

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie 
farmaceutów, pediatrów oraz interesów 
stowarzyszeń pacjentów.

Or. el

Uzasadnienie

W składzie Komitetu Pediatrycznego należy uwzględnić przedstawiciela farmaceutów. 
Ponieważ farmaceuci uzyskują naukową wiedzę o produktach leczniczych, biorą bezpośredni 
udział w ich dostarczaniu i mają kontakt z odbiorcami produktów leczniczych do stosowania 
w pediatrii, mogą oni wnosić istotny wkład w prace Komitetu. Dlatego udziału przedstawicieli 
farmaceutów nie należy wykluczać, lecz przeciwnie, wyraźnie go przewidzieć.

  
1 Dyrektywa 85/433/WE
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Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 82
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA C)

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów.

c) sześciu osób wyznaczonych przez 
Komisję na podstawie wezwania 
publicznego do wyrażenia zainteresowania, 
co ma na celu reprezentowanie pediatrów 
oraz interesów stowarzyszeń pacjentów, jak 
również instytucji zabezpieczenia 
społecznego i świadczeń wzajemnych, które 
ponoszą wyłączną lub wspólną 
odpowiedzialność za finansowe zarządzanie 
skutkami decyzji dotyczących produktów 
leczniczych. Każdorazowo należy 
desygnować po dwie osoby reprezentujące 
te trzy grupy interesu.

Or. fr

Uzasadnienie

Obok specjalistów medycznych i osób reprezentujących interesy pacjentów, w składzie 
Komitetu należy uwzględnić przedstawicieli systemów zabezpieczenia społecznego oraz 
ubezpieczycieli zdrowotnych, odpowiedzialnych za zarządzanie budżetem opieki zdrowotnej, 
co pozwoli Komitetowi uwzględniać finansowe konsekwencje podejmowanych decyzji.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 83
ARTYKUŁ 4 USTĘP 1 LITERA CA) (nowa)

ca) dwóch przedstawicieli przemysłu, 
wyznaczonych wspólnie przez właściwe 
stowarzyszenia.

Or. de

Uzasadnienie

Również przedstawicielom przemysłu, jako stronie zainteresowanej, należy zapewnić 
możliwość udziału i głosowania w takim Komitecie. Ponieważ przedstawicieli będzie tylko 
dwóch, ryzyko faworyzowania interesów określonych sekcji powinno być niewielkie.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 84
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensu 
opinia składać się będzie ze stanowiska 
większości członków oraz stanowisk 
rozbieżnych, które zawierać też będą 
powody powstałej rozbieżności.

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensu naukowego. W razie niemożności 
osiągnięcia takiego konsensu opinia składać 
się będzie z
a) stanowiska większości członków oraz

b) stanowisk rozbieżnych,
które zawierać też będą powody każdej z 
powstałych rozbieżności.

Opinia jest niezwłocznie podana do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że w przypadku braku konsensusu opinia będzie wyraźnie obejmowała stanowiska 
większości i mniejszości z podaniem, w obu przypadkach, ich uzasadnienia.

Ponadto wszystkie opinie należy jak najszybciej podać do wiadomości publicznej, co zapewni 
przejrzyste funkcjonowanie Komitetu.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 85
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensu 
opinia składać się będzie ze stanowiska 
większości członków oraz stanowisk
rozbieżnych, które zawierać też będą 
powody powstałej rozbieżności.

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensu naukowego. W razie niemożności 
osiągnięcia takiego konsensu przyjmowana 
jest opinia, za którą opowiedziała się
większość członków. Opinia wymienia 
stanowiska rozbieżne, które zawierać też 
będą powody powstałej rozbieżności.

Opinia jest niezwłocznie podana do 
wiadomości publicznej.
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 86
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensu 
opinia składać się będzie ze stanowiska 
większości członków oraz stanowisk
rozbieżnych, które zawierać też będą 
powody powstałej rozbieżności.

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensu naukowego. W razie niemożności 
osiągnięcia takiego konsensu przyjmowana 
jest opinia, za którą opowiedziała się 
większość członków. Opinia wymienia 
stanowiska rozbieżne, które zawierać też 
będą powody powstałej rozbieżności.

Opinia jest niezwłocznie podana do 
wiadomości publicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Procedury postępowania Komitetu Pediatrycznego muszą być całkowicie przejrzyste. Wymóg 
przejrzystości musi obowiązywać w stosunku do procesów decyzyjnych, uzasadnienia decyzji 
oraz samych decyzji. Przepisy art. 5 powinny wyraźnie to stwierdzać.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 87
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensu 
opinia składać się będzie ze stanowiska 
większości członków oraz stanowisk 
rozbieżnych, które zawierać też będą 
powody powstałej rozbieżności.

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensu 
opinia składać się będzie ze stanowiska 
większości członków. Opinia wymienia 
stanowiska rozbieżne, które zawierać też 
będą powody powstałej rozbieżności.

Opinia jest niezwłocznie podana do 
wiadomości publicznej.
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy zapewnieniu większej przejrzystości.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 88
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensu 
opinia składać się będzie ze stanowiska 
większości członków oraz stanowisk 
rozbieżnych, które zawierać też będą 
powody powstałej rozbieżności.

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny zobowiązuje się 
dołożyć wszelkich starań celem osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensu 
opinia składać się będzie ze stanowiska 
większości członków oraz stanowisk 
rozbieżnych, które zawierać też będą 
powody powstałej rozbieżności. Opinia 
musi zostać jak najszybciej podana do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 89
ARTYKUŁ 5 USTĘP 3

3. We wszystkich zebraniach Komitetu 
Pediatrycznego mogą uczestniczyć 
przedstawiciele Komisji, Dyrektor 
Wykonawczy Agencji lub jego 
przedstawiciele.

3. We wszystkich zebraniach Komitetu 
Pediatrycznego mogą uczestniczyć dwaj
przedstawiciele Komisji, Dyrektor 
Wykonawczy Agencji lub jego 
przedstawiciel.

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie prawidłowej reprezentacji instytucjonalnej Komisji i 
Agencji.
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 90
ARTYKUŁ 6 AKAPIT DRUGI

Wszelkie pośrednie interesy, które mogłyby 
mieć związek z branżą farmaceutyczną, 
zostaną ujęte w rejestrze prowadzonym 
przez Agencję i udostępnianym do wglądu 
publicznego. Rejestr będzie corocznie 
uaktualniany.

Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie 
interesy, które mogłyby mieć związek z 
branżą farmaceutyczną, zostaną ujęte w 
rejestrze prowadzonym przez Agencję i 
udostępnianym do wglądu publicznego. 
Rejestr będzie corocznie uaktualniany.

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka służy zapewnieniu większej przejrzystości.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 91
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA D)

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego do stosowania w populacji 
pediatrycznej;

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności i korzyści
terapeutycznych produktu leczniczego w 
porównaniu z istniejącymi zasobami dla 
danej populacji pediatrycznej;

Or. fr

Uzasadnienie

Zadania Komitetu Pediatrycznego nie powinny ograniczać się do oceny danych zebranych 
zgodnie z zatwierdzonym planem badań pediatrycznych. Komitet powinien również wydać 
opinię na temat jakości, bezpieczeństwa i skuteczności danego produktu leczniczego. Zgodnie 
z celami rozporządzenia, należy również uwzględnić korzyść terapeutyczną dla dzieci.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 92
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA D)

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego do stosowania w populacji 
pediatrycznej;

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności i znaczących 
korzyści produktu leczniczego do 
stosowania w populacji pediatrycznej w 
porównaniu z istniejącymi metodami 
leczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Z memorandum wyjaśniającego i art. 12 ust. 1 lit. c) jasno wynika, że produkty lecznicze 
powinny być oceniane pod kątem stosowania ich u dzieci wyłącznie wtedy, gdy mogą 
potencjalnie przynieść korzyści dla pacjentów pediatrii, w porównaniu z dotychczasowymi 
metodami leczenia. Dlatego wydając opinię Komitet Pediatryczny powinien również dokonać 
oceny terapeutycznych korzyści produktu leczniczego w zakresie wykorzystywania go u 
populacji pediatrycznej.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 93
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA D)

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego do stosowania w populacji 
pediatrycznej;

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu
leczniczego do stosowania w populacji 
pediatrycznej oraz jego korzyści 
terapeutycznych w porównaniu z 
istniejącymi zasobami;

Or. fr
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Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 94
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA D)

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego do stosowania w populacji 
pediatrycznej;

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności i 
terapeutycznej wartości dodanej (w 
porównaniu z istniejącymi metodami 
leczenia) produktu leczniczego do 
stosowania w populacji pediatrycznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 95
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA D)

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego do stosowania w populacji 
pediatrycznej;

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności i 
terapeutycznej wartości dodanej (w 
porównaniu z istniejącymi metodami 
leczenia) produktu leczniczego do 
stosowania w populacji pediatrycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia pojęcie terapeutycznej wartości dodanej.
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 96
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA D)

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego do stosowania w populacji 
pediatrycznej;

d) na wniosek Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
właściwego organu, ocena wszelkich danych 
zgromadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych i 
formułowanie opinii na temat jakości, 
bezpieczeństwa, skuteczności i 
terapeutycznej wartości dodanej (w 
porównaniu z istniejącymi metodami 
leczenia) produktu leczniczego do 
stosowania w populacji pediatrycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie terapeutycznej wartości dodanej powinno stanowić warunek przyznania 
wskazania pediatrycznego, co pozwoli uniknąć powtarzania badań; projekt nie uwzględnia w 
obecnej wersji pojęcia terapeutycznej wartości dodanej.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 97
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA E)

e) udzielanie informacji odnośnie do treści i 
formatu danych, które należy zebrać na 
potrzeby spisu, o którym mowa w art. 41, 
oraz sporządzenie spisu potrzeb 
terapeutycznych, o którym mowa w art. 42;

e) udzielanie informacji odnośnie do treści i 
formatu danych, które należy zebrać na 
potrzeby spisu, o którym mowa w art. 41, 
oraz sporządzenie spisu potrzeb 
terapeutycznych, o którym mowa w art. 42 i 
korzyści terapeutycznych w porównaniu z 
istniejącymi zasobami;

Or. fr

Uzasadnienie

Jednym z warunków przyznania wskazania pediatrycznego na określony lek jest związana z 
nim korzyść terapeutyczna. Musi ona zostać udokumentowana i uwzględniona przez Komitet 
Pediatryczny.
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Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 98
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA HA) (nowa)

ha) weryfikacja danych pochodzących z 
niezależnego audytu, o sprzedaży produktu, 
w celu ustalenia uprawnienia do uzyskania 
zwiększonego, ośmiomiesięcznego 
wydłużenia SPC (dodatkowego świadectwa 
ochronnego) zgodnie z art. 36 ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Sześciomiesięczne przedłużenie SPC może nie stanowić wystarczającej zachęty do 
inwestowania w opracowywanie wskazań pediatrycznych dla leków na niektóre rzadkie 
choroby. Wprawdzie w Stanach Zjednoczonych przyznawane jest sześciomiesięczne 
przedłużenie SPC, nie jest to jednak dobre porównanie, ponieważ ceny leków w UE są 
znacznie niższe. Dlatego w niektórych przypadkach konieczne wydaje się zastosowanie
większych zachęt. Z drugiej strony, sześciomiesięczne przedłużenie wydaje się przesadzoną 
zachętą w przypadku leków stanowiących tak zwane przeboje rynkowe w kategorii leków dla 
dorosłych.

Poprawkę złożył Mojca Drčar Murko

Poprawka 99
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA HA) (nowa)

ha) ocena uprawnienia produktu do 
uzyskania zwiększonego, 
sześciomiesięcznego przedłużenia 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
poprzez weryfikację danych dotyczących 
sprzedaży produktu pochodzących z 
niezależnego audytu zgodnie z art. 36 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka poddaje kompetencji Komitetu Pediatrycznego przeprowadzanie weryfikacji 
przedstawionych danych dotyczących sprzedaży produktu uprawniających do przyznania 6-
miesięcznego, zamiast standardowego 3-miesięcznego, przedłużenia SPC.
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Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 100
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA HA) (nowa)

ha) ocena uprawnienia produktu do 
uzyskania zwiększonego, 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
poprzez weryfikację danych dotyczących 
sprzedaży produktu pochodzących z 
niezależnego audytu zgodnie z art. 36 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka poddaje kompetencji Komitetu Pediatrycznego przeprowadzanie weryfikacji 
przedstawionych danych o sprzedaży produktu uprawniających do przyznania 6-
miesięcznego, zamiast standardowego 3-miesięcznego, przedłużenia SPC. 

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 101
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA HA) (nowa)

ha) ocena uprawnienia produktu do 
uzyskania zwiększonego, 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
poprzez weryfikację danych dotyczących 
sprzedaży produktu pochodzących z 
niezależnego audytu zgodnie z art. 36 ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka poddaje kompetencji Komitetu Pediatrycznego przeprowadzanie weryfikacji 
przedstawionych danych o sprzedaży produktu uprawniających do przyznania 6-
miesięcznego, zamiast standardowego 3-miesięcznego, przedłużenia SPC. 
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 102
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA HA) (nowa)

ha) ocena uprawnienia produktu do 
uzyskania zwiększonego, 
ośmiomiesięcznego przedłużenia okresu 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
poprzez weryfikację danych dotyczących 
sprzedaży produktu pochodzących z 
niezależnego audytu zgodnie z art. 36 ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka poddaje kompetencji Komitetu Pediatrycznego przeprowadzanie weryfikacji 
przedstawionych danych o sprzedaży produktu uprawniających do przyznania 6-
miesięcznego, zamiast standardowego 3-miesięcznego, przedłużenia SPC. 

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 103
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA HA) (nowa)

ha) ocena uprawnienia produktu do 
uzyskania sześciomiesięcznego 
przedłużenia okresu dodatkowego 
świadectwa ochronnego poprzez 
weryfikację danych dotyczących wartości 
sprzedaży produktu pochodzących z 
niezależnego audytu;

Or. pt

Uzasadnienie

Komitet Pediatryczny powinien kontrolować wartość sprzedaży danego produktu leczniczego 
w celu ustalenia, czy powstało uprawnienie do przyznania sześciomiesięcznego przedłużenia 
dodatkowego świadectwa ochronnego, zamiast normalnego przedłużenia trzymiesięcznego.
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Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 104
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA HA) (nowa)

ha) weryfikacja danych, pochodzących z 
niezależnego audytu, o sprzedaży produktu 
w celu ustalenia uprawnienia do uzyskania 
sześciomiesięcznego wydłużenia okresu 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
zgodnie z artykułem 36 ustęp 1.

Or. pl

Uzasadnienie

Propozycja poprawki zmierza do zagwarantowania Komitetowi Pediatrycznemu kompetencji 
w zakresie weryfikacji przedstawionych danych o sprzedaży produktu uprawniających do 
przyznania 6-miesięcznego, zamiast standardowego 3-miesięcznego, wydłużenia SPC. 

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 105
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1 LITERA HA) (nowa)

ha) ustalenie specjalnego spisu potrzeb w 
zakresie pediatrycznych produktów 
leczniczych w konsultacji ze specjalistami w 
dziedzinie pediatrii oraz regularne 
dokonywanie jej aktualizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie terapeutycznej wartości dodanej powinno stanowić warunek przyznania 
wskazania pediatrycznego, co pozwoli uniknąć powtarzania badań; projekt nie uwzględnia w 
obecnej wersji pojęcia terapeutycznej wartości dodanej.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 106
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY A (nowy)

Przypadki, w których nie można oczekiwać 
takiej terapeutycznej wartości dodanej 
podlegają zwolnieniom określonym w art. 
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12 ust. 1 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie terapeutycznej wartości dodanej powinno stanowić warunek przyznania 
wskazania pediatrycznego, co pozwoli uniknąć powtarzania badań; projekt nie uwzględnia w 
obecnej wersji pojęcia terapeutycznej wartości dodanej.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 107
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Podczas wykonywania swoich zadań 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
rozważać, czy po proponowanych badaniach 
można się spodziewać znaczących korzyści 
terapeutycznych dla populacji pediatrycznej 
czy też nie.

2. Podczas wykonywania swoich zadań 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
rozważać, czy po proponowanych badaniach 
określonego produktu leczniczego można 
się spodziewać znaczących korzyści 
terapeutycznych dla populacji pediatrycznej 
w porównaniu z istniejącymi metodami 
leczenia pacjentów pediatrii czy też nie. 

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana powyższego ustępu ma na celu jego uzgodnienie z treścią art. 12 ust. 1 lit. c) projektu 
Komisji.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 108
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Podczas wykonywania swoich zadań 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
rozważać, czy po proponowanych badaniach 
można się spodziewać znaczących korzyści 
terapeutycznych dla populacji pediatrycznej 
czy też nie.

2. Podczas wykonywania swoich zadań 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
rozważać, czy po proponowanych badaniach 
można się spodziewać znaczących korzyści 
terapeutycznych dla populacji pediatrycznej 
czy też nie. Komitet uwzględnia również 
między innymi wszelkie opinie, decyzje lub 
wytyczne, wydane przez właściwe władze w 
państwach trzecich.



AM\568363PL.doc 53/165 PE 357.553v02-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać prowadzenia niepotrzebnych badań na dzieciach, dlatego nie powinno się 
powtarzać badań przeprowadzonych na pacjentach pediatrii w państwach trzecich.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 109
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2

2. Podczas wykonywania swoich zadań 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
rozważać, czy po proponowanych badaniach 
można się spodziewać znaczących korzyści 
terapeutycznych dla populacji pediatrycznej 
czy też nie.

2. Podczas wykonywania swoich zadań 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
rozważać przede wszystkim, czy po 
proponowanych badaniach można się 
spodziewać znaczących korzyści 
terapeutycznych dla populacji pediatrycznej 
czy też nie.

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 110
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Do wniosku dołącza się badania 
porównawcze dokumentujące 
terapeutyczną wartość dodaną.

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 111
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Do wniosku dołącza się badania 
porównawcze dokumentujące 
terapeutyczną wartość dodaną.
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 112
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Do wniosku dołącza się badania 
porównawcze dokumentujące 
terapeutyczną wartość dodaną.

Or. en

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 113
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Przypadki, w których nie można
oczekiwać takiej terapeutycznej wartości 
dodanej, podlegają zwolnieniom 
określonym w art. 12 ust. 1 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję poprawki nr 1, wprowadzającej terapeutyczną wartość 
dodaną.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 114
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Odstępstwa, o których mowa w art. 12 
ust. 1 lit. c) obowiązują w przypadku, gdy 
nie można oczekiwać powyższych korzyści.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 115
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Odstępstwa, o których mowa w art. 12 
ust. 1 lit. c) obowiązują w przypadku, gdy 
nie można oczekiwać powyższych korzyści.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia wewnętrzną spójność rozporządzenia, umożliwiając przyznanie 
wskazania pediatrycznego zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c).

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 116
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na 
wprowadzenie produktu leczniczego do 
obrotu należy dołączyć badania służące 
wykazaniu korzyści terapeutycznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Dlatego „korzyści terapeutyczne” powinny stanowić warunek przyznania wskazania 
pediatrycznego i powinny zostać udokumentowane we wniosku o udzielenie zezwolenia, co 
umożliwi Komitetowi Pediatrycznemu ich uwzględnienie, zgodnie z art. 7 ust. 2.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 117
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Do wniosku o wydanie zezwolenia na 
wprowadzenie produktu leczniczego do 
obrotu należy dołączyć badania służące 
wykazaniu korzyści terapeutycznych.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 118
ARTYKUŁ 7 A (nowy)

Artykuł 7a
Sporządzony zostanie specjalny spis 
wymogów dotyczących produktów 
leczniczych przeznaczonych dla dzieci, 
poddawany regularnej aktualizacji i 
udostępniany zainteresowanym stronom 
(specjalistom, przedsiębiorstwom, 
pacjentom itd.).

Or. el

Uzasadnienie

Należy sporządzić listę dostępną dla wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 119
ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 LITERA A) (nowa) 

a) wyniki wszelkich przeprowadzonych 
badań oraz szczegóły dotyczące wszelkich 
informacji zebranych w celu 
udokumentowania, że od danego produktu 
leczniczego można oczekiwać znaczących 
korzyści terapeutycznych dla populacji 
pediatrycznej, w porównaniu z istniejącymi 
metodami leczenia pacjentów 
pediatrycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Z memorandum wyjaśniającego i art. 12 ust. 1 lit. c) jasno wynika, że produkty lecznicze 
powinny być oceniane pod kątem stosowania ich u dzieci wyłącznie wtedy, gdy mogą 
potencjalnie przynieść korzyści dla pacjentów pediatrycznych w porównaniu z istniejącymi 
metodami leczenia. Dlatego każdy wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
powinien zawierać informacje dotyczące potencjalnych korzyści terapeutycznych.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 120
ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 LITERA A) (nowa)

a) wyniki ukończonych badań 
pediatrycznych, harmonogram ukończenia 
realizowanych i planowanych badań 
pediatrycznych oraz opinię Agencji w tych 
kwestiach;

Or. en

Uzasadnienie

Reguła, zgodnie z którą wymaga się przedstawienia wraz z wynikami badań na dorosłych 
również wyników wszelkich badań na dzieciach jest sprzeczna z obecnymi standardami 
naukowymi i etycznymi. Może to prowadzić do przedwczesnych lub nieuzasadnionych badań 
na dzieciach oraz opóźnić wprowadzenie nowych leków przeznaczonych dla dorosłych. 
Rekrutacja dzieci w procedurach pediatrycznych jest często bardzo powolna i trudna, dlatego 
badania mogą trwać dłużej, niż było to pierwotnie planowane.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 121
ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 LITERA A) (nowa)

a) wyniki ukończonych badań 
pediatrycznych, harmonogram ukończenia 
realizowanych i planowanych badań 
pediatrycznych oraz opinię Agencji w tych 
kwestiach;

Or. en

Uzasadnienie

W myśl przyjętych standardów naukowych i etycznych, przed rozpoczęciem badań nad 
dziećmi nowe leki muszą być intensywnie przetestowane na dorosłych. W rezultacie, w 
momencie składania wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu 
przeznaczonego dla dorosłych, wyniki wszystkich badań pediatrycznych mogą nie być jeszcze 
dostępne. Dlatego, aby zapobiec prowadzeniu przedwczesnych badań nad dziećmi i opóźnień 
w zatwierdzaniu leków przeznaczonych dla dorosłych, w związku z wymogiem ustanowionym 
w art. 8 należy przewidzieć przypadki, w których badania pediatryczne są w toku w momencie 
składania wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu do stosowania przez dorosłych.
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Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 122
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1 A (nowy)

W odpowiednich przypadkach zastosowanie 
znajduje rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1085/2003 dotyczące badania zmian w 
warunkach pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu dla produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i weterynaryjnych 
produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić jak największą spójność przepisów UE w dziedzinie farmacji. Dlatego 
przepisy rozporządzenia 1085/2003/WE regulującego zmiany w warunkach wydania 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i 
weterynaryjnych produktach leczniczych obowiązują odpowiednio w przypadku zmiany 
obowiązującego pozwolenia (np. zmiany formy z tabletek na syrop i vice-versa).

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 123
ARTYKUŁ 9 USTĘP 1 A (nowy)

Przepisy ust. 1 obowiązują także w 
przypadku, gdy wnioskodawca wykaże, że 
produkt leczniczy stanowi ważną innowację 
terapeutyczną, naukową lub techniczną, 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
726/2004/WE, a w szczególności jego art. 3 
ust. 2 lit. b).

Or. el

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość udzielenia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu 
leczniczego, który stanowi ważną innowację terapeutyczną, naukową lub techniczną, zgodnie 
z art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 726/2004/WE ustanawiającego wspólnotowe procedury 
wydawania zezwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków. 
Przyczyni się to do zapewnienia większej innowacyjności w dziedzinie produktów leczniczych.
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Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 124
ARTYKUŁ 14 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

2. W ciągu 60 dni od otrzymania wniosku 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
wydać opinię stwierdzającą, czy powinno się 
przyznać zwolnienie dla określonego 
produktu.

2. O ile nie wystąpią nadzwyczajne 
okoliczności, w ciągu 60 dni od otrzymania 
wniosku Komitet Pediatryczny zobowiązany 
jest, poprzez wyznaczenie sprawozdawcy,
wydać opinię stwierdzającą, czy powinno się 
przyznać zwolnienie dla określonego 
produktu.

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 125
ARTYKUŁ 14 USTĘP 3

3. Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, stosuje się procedurę określoną w 
rozdziale 4. Agencja zobowiązana jest bez 
zwłoki poinformować o tym wnioskodawcę. 
Wnioskodawca zostanie poinformowany o 
powodach, które stanowiły podstawę 
przyjętych wniosków.

3. Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, stosuje się procedurę określoną w 
rozdziale 4. Agencja zobowiązana jest bez 
zwłoki, a w każdym przypadku, w terminie 
nieprzekraczającym 10 dni roboczych,
poinformować o tym wnioskodawcę. 
Wnioskodawca zostanie poinformowany o 
powodach, które stanowiły podstawę 
przyjętych wniosków.

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 126
ARTYKUŁ 15 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Powyższa lista poddawana jest 
regularnej aktualizacji (przynajmniej co 
sześć miesięcy) i jest bezzwłocznie 
udostępniana publicznie.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że lista zwolnień ma być regularnie aktualizowana i udostępniana 
do publicznej wiadomości w celu zapewnienia przejrzystości.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 127
ARTYKUŁ 15 USTĘP 1

1. Agencja zobowiązana jest prowadzić listę 
wszystkich zwolnień.

1. Agencja zobowiązana jest prowadzić listę 
wszystkich zwolnień. Lista podlega 
regularnej aktualizacji (przynajmniej raz 
do roku) i udostępniana jest do publicznej 
wiadomości.

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 128
ARTYKUŁ 15 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Lista - aktualizowana przynajmniej raz 
do roku - jest niezwłocznie podawana do 
wiadomości publicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Procedury postępowania Komitetu Pediatrycznego muszą być całkowicie przejrzyste. Wymóg 
przejrzystości musi obowiązywać w stosunku do procesów decyzyjnych, uzasadnienia decyzji 
oraz samych decyzji. Przepisy art. 5 muszą wyraźnie to stwierdzać i przewidywać obowiązek 
podania listy do wiadomości publicznej.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 129
ARTYKUŁ 15 USTĘP 1 A (nowy)

1a. Lista - regularnie aktualizowana - jest 
niezwłocznie podawana do wiadomości 
publicznej.
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Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 130
ARTYKUŁ 17 USTĘP 1

(1) W przypadku wniosków, o których 
mowa w art. 8 i 9, plan badań 
pediatrycznych zostanie złożony z 
wnioskiem o udzielenie zgody, chyba że 
będzie to uzasadnione innymi względami, 
nie później niż w momencie zakończenia 
badań farmakokinetycznych na ludziach 
dorosłych, określonych w sekcji 5.2.3 części 
1 załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE, 
aby uzyskać pewność, że opinia na temat 
stosowania danego produktu leczniczego w 
populacji pediatrycznej może zostać wydana 
w trakcie dokonywania oceny wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
innego związanego z tym wniosku.

(1) W przypadku wniosków, o których 
mowa w art. 8 i 9, plan badań 
pediatrycznych zostanie złożony z 
wnioskiem o udzielenie zgody, chyba że 
będzie to uzasadnione innymi względami, 
najwcześniej po zakończeniu etapu II badań 
farmakokinetycznych na ludziach dorosłych, 
aby uzyskać pewność, że plany badań 
zostaną opracowane w wymagany sposób, 
spełniając tym samym wymogi w dziedzinie 
badań klinicznych z udziałem dzieci.

Or. de

Uzasadnienie

Po zakończeniu etapu I około 90% produktów leczniczych poddanych badaniu okazuje się być 
niewłaściwymi. Dlatego decyzja empiryczna może zostać podjęta dopiero po zakończeniu 
etapu II.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 131
ARTYKUŁ 17 USTĘP 1

1. W przypadku wniosków, o których mowa 
w art. 8 i 9, plan badań pediatrycznych 
zostanie złożony z wnioskiem o udzielenie 
zgody, chyba że będzie to uzasadnione 
innymi względami, nie później niż w 
momencie zakończenia badań 
farmakokinetycznych na ludziach dorosłych, 
określonych w sekcji 5.2.3 części 
1 załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE, 

1. W przypadku wniosków, o których mowa 
w art. 8 i 9, plan badań pediatrycznych, 
zawierający podsumowanie, zostanie 
złożony z wnioskiem o udzielenie zgody, 
chyba że będzie to uzasadnione innymi 
względami, nie później niż w momencie 
zakończenia badań farmakokinetycznych na 
ludziach dorosłych, określonych w sekcji 
5.2.3 części 1 załącznika I do dyrektywy 
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aby uzyskać pewność, że opinia na temat 
stosowania danego produktu leczniczego w 
populacji pediatrycznej może zostać wydana 
w trakcie dokonywania oceny wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
innego związanego z tym wniosku.

2001/83/WE, aby uzyskać pewność, że 
opinia na temat stosowania danego produktu 
leczniczego w populacji pediatrycznej może 
zostać wydana w trakcie dokonywania 
oceny wniosku o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu lub innego 
związanego z tym wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Nic nie wskazuje na użyteczność raportu podsumowującego przygotowywanego przez Agencję 
zgodnie z art. 17 ust. 2. Należy skreślić zapis o przygotowywaniu raportu przez Agencję, co 
pozwoli na znaczące ograniczenie okresu potrzebnego na dokonanie oceny administracyjnej, 
do maksymalnie 10 dni. W miejsce tego obowiązku wprowadzony zostanie wymóg 
przedstawiania raportu podsumowującego przez wnioskodawcę jako elementu dokumentacji.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 132
ARTYKUŁ 17 USTĘP 1

1. W przypadku wniosków, o których mowa 
w art. 8 i 9, plan badań pediatrycznych 
zostanie złożony z wnioskiem o udzielenie 
zgody, chyba że będzie to uzasadnione 
innymi względami, nie później niż w 
momencie zakończenia badań 
farmakokinetycznych na ludziach dorosłych, 
określonych w sekcji 5.2.3 części 
1 załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE, 
aby uzyskać pewność, że opinia na temat 
stosowania danego produktu leczniczego w 
populacji pediatrycznej może zostać wydana 
w trakcie dokonywania oceny wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
innego związanego z tym wniosku.

1. W przypadku wniosków, o których mowa 
w art. 8 i 9, plan badań pediatrycznych może 
zostać złożony z wnioskiem o udzielenie 
zgody, w momencie zakończenia badań 
farmakokinetycznych na ludziach dorosłych, 
określonych w sekcji 5.2.3 części 
1 załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE, 
aby uzyskać pewność, że opinia na temat 
stosowania danego produktu leczniczego w 
populacji pediatrycznej może zostać wydana 
w trakcie dokonywania oceny wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
innego związanego z tym wniosku. Jeżeli 
wniosek o zatwierdzenie planu badań 
pediatrycznych zostanie wniesiony na 
późniejszym etapie, wnioskodawca 
składający wniosek, o którym mowa w art. 
8 i 9, przedstawia wyniki ukończonych 
badań pediatrycznych oraz harmonogram 
ukończenia realizowanych i planowanych 
badań pediatrycznych. Właściwa władza 
zapewnia kontrolę w zakresie spełnienia 
tych wymogów przez wnioskodawcę.
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Or. en

Uzasadnienie

Przedstawianie planów badań pediatrycznych z momentem ukończenia badań 
farmakokinetycznych na ludziach będzie terminem zbyt wczesnym w przypadku wielu 
produktów leczniczych, które wymagają w pierwszej kolejności przeprowadzenia 
kompleksowych badań na osobach dorosłych, zanim możliwe będzie podjęcie prac nad wersją 
przeznaczoną dla dzieci. Dlatego niezbędne jest stworzenie możliwości przesyłania i 
zatwierdzania planów badań pediatrycznych na późniejszym etapie, zapewniając 
równocześnie, że badania pediatryczne będą rozpoczynane w najbardziej dogodnym 
momencie. 

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 133
ARTYKUŁ 17 USTĘP 2

2. W ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, Agencja 
zobowiązana jest zweryfikować ważność 
tego wniosku i przygotować dla Komitetu 
Pediatrycznego raport podsumowujący.

2. W ciągu 10 dni od otrzymania wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, Agencja 
zobowiązana jest zweryfikować ważność 
tego wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Nic nie wskazuje na użyteczność raportu podsumowującego przygotowywanego przez Agencję 
zgodnie z art. 17 ust. 2. Należy skreślić zapis o przygotowywaniu raportu przez Agencję, co 
pozwoli na znaczące ograniczenie okresu potrzebnego na dokonanie oceny administracyjnej, 
do maksymalnie 10 dni. W miejsce tego obowiązku wprowadzony zostanie wymóg 
przedstawiania raportu podsumowującego przez wnioskodawcę jako elementu dokumentacji.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 134
ARTYKUŁ 17 USTĘP 3

3. Kiedykolwiek jest to właściwe, Komitet 
Pediatryczny może poprosić wnioskodawcę 
o uzupełnienie danych szczegółowych oraz 
o złożenie dokumentów, w takim przypadku 
30-dniowy termin zostaje zawieszony do 
chwili dostarczenia żądanych informacji 
uzupełniających.

3. Kiedykolwiek jest to właściwe, Komitet 
Pediatryczny może poprosić wnioskodawcę 
o uzupełnienie danych szczegółowych oraz 
o złożenie dokumentów, w takim przypadku 
10-dniowy termin zostaje zawieszony do 
chwili dostarczenia żądanych informacji 
uzupełniających.

Or. en
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Uzasadnienie

Nic nie wskazuje na użyteczność raportu podsumowującego przygotowywanego przez Agencję 
zgodnie z art. 17 ust. 2. Należy skreślić zapis o przygotowywaniu raportu przez Agencję, co 
pozwoli na znaczące ograniczenie okresu potrzebnego na dokonanie oceny administracyjnej, 
do maksymalnie 10 dni. W miejsce tego obowiązku wprowadzony zostanie wymóg 
przedstawiania raportu podsumowującego przez wnioskodawcę jako elementu dokumentacji.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 135
ARTYKUŁ 18 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. W ciągu 60 dni od otrzymania 
proponowanego ważnego planu badań 
pediatrycznych Komitet Pediatryczny 
zobowiązany jest przyjąć opinię 
stwierdzającą, czy proponowane badania 
zapewnią uzyskanie niezbędnych danych 
określających warunki, w których produkt 
leczniczy może być stosowany w leczeniu 
populacji pediatrycznej lub jej podgrup, i 
czy spodziewane korzyści terapeutyczne 
uzasadniają proponowane badania czy też 
nie.

1. O ile nie wystąpią nadzwyczajne 
okoliczności, w ciągu 60 dni od otrzymania 
proponowanego ważnego planu badań 
pediatrycznych Komitet Pediatryczny 
zobowiązany jest przyjąć opinię 
stwierdzającą, czy proponowane badania 
zapewnią uzyskanie niezbędnych danych 
określających warunki, w których produkt 
leczniczy może być stosowany w leczeniu 
populacji pediatrycznej lub jej podgrup, i 
czy spodziewane korzyści terapeutyczne 
uzasadniają proponowane badania czy też 
nie.

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 136
ARTYKUŁ 18 USTĘP 2

2. W ciągu 60-dniowego okresu wskazany w 
ust. 1 Komitet Pediatryczny może poprosić 
wnioskodawcę o zaproponowanie 
modyfikacji planu, w którym to przypadku 
termin przyjęcia ostatecznej opinii, o którym 
mowa w ust. 1, zostanie przesunięty o 
maksymalnie 60 dni. W takich wypadkach 
wnioskodawca lub Komitet Pediatryczny 
mogą poprosić o dodatkowe spotkanie w 
tym okresie. Termin zostanie zawieszony do 
czasu dostarczenia żądanych informacji 

2. O ile nie wystąpią nadzwyczajne 
okoliczności, w ciągu 60-dniowego okresu 
wskazanego w ust. 1 Komitet Pediatryczny 
może poprosić wnioskodawcę o 
zaproponowanie modyfikacji planu, w 
którym to przypadku termin przyjęcia 
ostatecznej opinii, o którym mowa w ust. 1, 
zostanie przesunięty o maksymalnie 60 dni. 
W takich wypadkach wnioskodawca lub 
Komitet Pediatryczny mogą poprosić o 
dodatkowe spotkanie w tym okresie. Termin 
zostanie zawieszony do czasu dostarczenia 
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uzupełniających. żądanych informacji uzupełniających.

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 137
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli po 
decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub jeżeli plan 
przestał być właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać w ciągu 30 dni
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 
Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, czy to pozytywną, czy negatywną, 
stosuje się procedurę określoną w rozdziale 
4.

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 138
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać w ciągu 30 dni 
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu oraz, 
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Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

jeżeli uznaje to za właściwe, przedstawia 
propozycję terminu na przedłożenie przez 
wnioskodawcę zmienionego planu badań 
pediatrycznych. Kiedy tylko Komitet 
Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Or. el

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma zapewnienie, by już rozpoczęte badania nie zostały definitywnie 
porzucone. Celem poprawki jest zachęcenie wnioskodawcy do wyznaczenia nowych terminów 
realizacji badań, dlatego należy ustanowić konkretne terminy.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 139
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać w ciągu 30 dni 
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 
Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, czy to pozytywną, czy negatywną, 
stosuje się procedurę określoną w rozdziale 
4.

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 140
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
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pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać w ciągu 30 dni 
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 
Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, czy to pozytywną, czy negatywną, 
stosuje się procedurę określoną w rozdziale 
4.

Or. fr

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do art. 18, niniejszy artykuł w sposób zdecydowanie zbyt mało precyzyjny 
określa termin na zmianę planu badań.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 141
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać w ciągu 30 dni 
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 
Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, czy to pozytywną, czy negatywną, 
stosuje się procedurę określoną w rozdziale 
4.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu ustanowienia efektywnego systemu należy wyznaczyć dokładne i nie odpowiednio 
krótkie terminy na zbadanie planów badań i zaproponowanie zmian.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 142
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać w ciągu 30 dni
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 
Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, czy to pozytywną, czy negatywną, 
stosuje się procedurę określoną w rozdziale 
4.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt nie określa terminów. W art. 18 terminy zostały precyzyjnie określone, podobnej 
precyzji zabrakło jednak w przypadku art. 23.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 143
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
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zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

zbadać te zmiany i wydać w ciągu 30 dni
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 
Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, czy to pozytywną, czy negatywną, 
stosuje się procedurę określoną w rozdziale 
4.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy art. 18 precyzyjnie określa dopuszczalny termin na zbadanie planu badań 
pediatrycznych (60 dni) oraz dodatkowy termin, wyznaczany w przypadku, gdy złożona 
zostanie prośba o dodatkowe informacje (60 dni), podobnych terminów brakuje w odniesieniu 
do zmian w planie badań pediatrycznych. Jeżeli za właściwe uznano przyznanie Komitetowi 
60-dniowego terminu na przyjęcie całościowej opinii, to termin 30-dniowy powinien 
wystarczyć na przyjęcie opinii odnośnie do zmian w planie.

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 144
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany lub wniosek o odroczenie 
lub zwolnienie i wydać opinię o przyjęciu 
bądź odrzuceniu zmian, odroczenia lub 
zwolnienia. Kiedy tylko Komitet 
Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Or. cs

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 23, wnioskodawca może wystąpić do Komitetu Pediatrycznego o zatwierdzenie 
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zmian lub odroczenie albo zwolnienie, a Komitetowi Pediatrycznemu przysługuje prawo 
zweryfikowania zaproponowanych zmian i wniosków o odroczenie lub zwolnienie. Po 
przyjęciu przez Komitet Pediatryczny opinii w kwestii zaproponowanych zmian, odroczenia 
lub zwolnienia, można skorzystać z procedury ustanowionej w art. 26 (tzn. w rozdziale 4) 
zgodnie z którym nowa opinia może zostać ponownie zbadana w przypadku złożenia 
uzasadnionego wniosku. Dlatego Komitet Pediatryczny nie powinien wyznaczać żadnego 
ostatecznego terminu na przedstawienie planu badań pediatrycznych. Jeżeli Komitet 
Pediatryczny podejmie decyzję o odrzuceniu zmian w planie badań pediatrycznych, 
wnioskodawca będzie musiał najwyraźniej przeprowadzić badania zgodnie z zatwierdzonym 
planem badań pediatrycznych, tzn. przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie zmian, 
odroczenie lub zwolnienie.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 145
ARTYKUŁ 23

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać w ciągu 30 dni
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 
Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, czy to pozytywną, czy negatywną, 
stosuje się procedurę określoną w rozdziale 
4.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia nie określa niektórych terminów, zaś inne są zbyt długie. Niniejsza 
poprawka służy wyjaśnieniu tej sytuacji.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 146
ARTYKUŁ 23
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Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
zbadać te zmiany i wydać opinię o ich 
przyjęciu bądź odrzuceniu. Kiedy tylko 
Komitet Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe przyczyny. 
W ciągu 60 dni Komitet Pediatryczny 
zobowiązany jest zbadać te zmiany i wydać 
opinię o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 
Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, czy to pozytywną, czy negatywną, 
stosuje się procedurę określoną w rozdziale 
4.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze inne przepisy proceduralne niniejszego rozporządzenia, należałoby 
wyznaczyć ten sam termin na wydanie decyzji przez Komitet.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 147
ARTYKUŁ 24 USTĘP 3

Jeśli Komitet Pediatryczny zostanie 
poproszony o wydanie opinii zgodnie z ust. 
1, musi to uczynić w ciągu 60 dni od 
otrzymania prośby.

Jeśli Komitet Pediatryczny zostanie 
poproszony o wydanie opinii zgodnie z ust. 
1, musi to uczynić, o ile nie wystąpią 
nadzwyczajne okoliczności, w ciągu 60 dni 
od otrzymania prośby.

Or. en

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 148
ARTYKUŁ 26 USTĘP 2

2. W ciągu 30 dni od otrzymania prośby o 
ponowne zbadanie opinii, o której mowa w 
ust. 1, Komitet Pediatryczny zobowiązany 
jest wydać nową opinię potwierdzającą lub 

2. W ciągu 30 dni od otrzymania prośby o 
ponowne zbadanie opinii, o której mowa w 
ust. 1, Komitet Pediatryczny, po 
wyznaczeniu nowego sprawozdawcy, który 
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rewidującą poprzednią opinię. Opinia musi 
mieć odpowiedni uzasadnienie, dołączane 
następnie do nowej opinii, która staje się 
ostateczna.

jest uprawniony do uzyskania wyjaśnień 
bezpośrednio od wnioskodawcy, 
zobowiązany jest wydać nową opinię 
potwierdzającą lub rewidującą poprzednią 
opinię. Wnioskodawca może również sam 
zaproponować złożenie wyjaśnień. 
Sprawozdawca niezwłocznie informuje 
Komitet na piśmie o przedmiocie kontaktów 
z wnioskodawcą. Opinia musi mieć 
odpowiednie uzasadnienie, dołączane 
następnie do nowej opinii, która staje się 
ostateczna.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, by sprawozdawca reprezentował cały Komitet i stale informował go o 
kontaktach z wnioskodawcą.

Poprawkę złożył Milan Cabrnoch

Poprawka 149
ARTYKUŁ 26 USTĘP 2

2. W ciągu 30 dni od otrzymania prośby o 
ponowne zbadanie opinii, o której mowa w 
ust. 1, Komitet Pediatryczny zobowiązany 
jest wydać nową opinię potwierdzającą lub 
rewidującą poprzednią opinię. Opinia musi 
mieć odpowiedni uzasadnienie, dołączane 
następnie do nowej opinii, która staje się 
ostateczna.

2. W ciągu 30 dni od otrzymania prośby o 
ponowne zbadanie opinii, o której mowa w 
ust. 1, Komitet Pediatryczny zobowiązany 
jest wydać nową opinię, sporządzoną 
niezależnie od poprzedniej opinii,
potwierdzającą lub rewidującą poprzednią 
opinię. Opinia musi mieć odpowiednie
uzasadnienie, dołączane następnie do nowej 
opinii, która staje się ostateczna.

Or. cs

Uzasadnienie

Ponieważ poprzedzające artykuły rozporządzenia nie wspominają o wyznaczeniu 
sprawozdawcy celem sporządzenia opinii Komitetu Pediatrycznego (kwestie proceduralne 
zostaną uregulowane w regulaminie Komitetu) zapis o wyznaczeniu nowego sprawozdawcy 
przez Komitet Pediatryczny nie wydaje się właściwy. Należy natomiast podkreślić, że nowa 
opinia sporządzana jest niezależnie od treści poprzedniej opinii. Samo wyznaczenie nowego 
sprawozdawcy nie stanowi gwarancji niezależnej oceny nowych okoliczności, na podstawie 
których Komitet Pediatryczny obowiązany jest wydać nową opinię lub potwierdzić poprzednią 
opinię. Podobnie, tryb kontaktowania się Komitetu Pediatrycznego z wnioskodawcą powinien 
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określać regulamin.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 150
ARTYKUŁ 26 USTĘP 4

4. Agencja zobowiązana jest bez zwłoki
podjąć decyzję. O decyzji tej wnioskodawca 
zostaje powiadomiony.

4. Agencja zobowiązana jest w ciągu 30 dni 
podjąć decyzję. O decyzji tej wnioskodawca 
zostaje bez zwłoki, powiadomiony.

Or. en

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 151
ARTYKUŁ 26 USTĘP 4

4. Agencja zobowiązana jest bez zwłoki
podjąć decyzję. O decyzji tej wnioskodawca 
zostaje powiadomiony.

4. Agencja zobowiązana jest podjąć decyzję 
w ciągu okresu nieprzekraczającego 15 dni 
od otrzymania ostatecznej decyzji Komitetu 
Pediatrycznego. O decyzji tej 
wnioskodawca zostaje powiadomiony.

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka służy dokładniejszemu określeniu terminów.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 152
ARTYKUŁ 26 USTĘP 4

4. Agencja zobowiązana jest bez zwłoki 
podjąć decyzję. O decyzji tej wnioskodawca 
zostaje powiadomiony.

4. Agencja zobowiązana jest bez zwłoki 
podjąć decyzję. O decyzji tej wnioskodawca 
zostaje powiadomiony na piśmie, z 
podaniem uzasadnienia.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia odpowiedniej przejrzystości, w ramach procedury ponownego zbadania 
należy wprowadzić wymóg przekazania wnioskodawcy pisemnego uzasadnienia decyzji.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 153
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Wnioski można składać zgodnie z 
procedurą określoną w art. 5-15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, jak 
przewidziano w art. 8 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, zawierające przynajmniej 
jedno wskazanie pediatryczne wybrane w 
oparciu o badania przeprowadzonych
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych.

1. Wnioski można składać zgodnie z 
procedurą określoną w art. 5-15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, jak 
przewidziano w art. 8 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, zawierające przynajmniej 
jedno wskazanie pediatryczne o znaczących 
korzyściach terapeutycznych w porównaniu 
z dotychczasowymi metodami leczenia 
pacjentów pediatrii, wybrane w oparciu o 
badania przeprowadzone zgodnie z 
uzgodnionym planem badań pediatrycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu powinny otrzymywać wyłącznie produkty o 
znaczących korzyściach terapeutycznych w porównaniu z dotychczasowymi metodami 
leczenia. 

Wyniki badań uzasadniających przyznanie wskazania pediatrycznego powinny być zawsze 
zamieszczane w streszczeniu cech charakterystycznych produktu oraz ulotce informacyjnej 
dla pacjenta. 

W celu dostarczenia pracownikom służby zdrowia i rodzicom jak najbardziej użytecznych 
informacji badania, które przyniosły rezultaty „negatywne", muszą być łatwe do ustalenia i 
należy je oznaczyć w sposób wyraźnie odmienny od badań, których wyniki uzasadniają 
przyznanie wskazania pediatrycznego.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 154
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1 AKAPIT DRUGI

Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych badań 
zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeśli 
okaże się to właściwe, na ulotce dołączonej 
do opakowania produktu leczniczego, bez 
względu na to, czy wszystkie z danych 
wskazań pediatrycznych zostały 
zatwierdzone.

Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych badań 
zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz na ulotce 
dołączonej do opakowania produktu 
leczniczego, bez względu na to, czy 
wszystkie z danych wskazań pediatrycznych 
zostały zatwierdzone.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 29 ust. 1 akapit pierwszy, tego samego 
autora.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 155
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1 AKAPIT DRUGI

Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych badań 
zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeśli 
okaże się to właściwe, na ulotce dołączonej 
do opakowania produktu leczniczego, bez 
względu na to, czy wszystkie z danych 
wskazań pediatrycznych zostały 
zatwierdzone.

Po udzieleniu zezwolenia na wprowadzenie 
produktu leczniczego do obrotu wyniki tych 
badań zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz na ulotce 
dołączonej do opakowania produktu 
leczniczego, bez względu na to, czy 
wszystkie z danych wskazań pediatrycznych 
zostały zatwierdzone. Badania, które nie 
doprowadziły do przyznania wskazania 
pediatrycznego powinny być łatwe do 
ustalenia i ujęte odrębnie od badań, które 
doprowadziły do przyznania wskazania 
pediatrycznego.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 156
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1 AKAPIT DRUGI

Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych badań 
zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeśli 
okaże się to właściwe, na ulotce dołączonej 
do opakowania produktu leczniczego, bez 
względu na to, czy wszystkie z danych 
wskazań pediatrycznych zostały 
zatwierdzone.

Po udzieleniu zezwolenia na wprowadzenie 
produktu leczniczego do obrotu wyniki tych 
badań zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz na ulotce 
dołączonej do opakowania produktu, bez 
względu na to, czy wszystkie z danych 
wskazań pediatrycznych zostały 
zatwierdzone. Badania, które nie 
zakończyły się przyznaniem wskazania 
pediatrycznego muszą być łatwe do 
ustalenia i ujęte odrębnie od badań, które 
doprowadziły do przyznania wskazania 
pediatrycznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 29 ust. 1 wyniki badań, które doprowadziły do przyznania wskazania 
pediatrycznego muszą być ujęte w streszczeniu cech charakterystycznych produktu oraz na 
ulotce dołączonej do opakowania. Wprowadzenie obowiązku zamieszczania wyników na 
ulotce jest pożądaną zmianą, powinien on zatem stosowany powszechnie, a nie tylko wtedy 
gdy „okaże się to właściwe”. Ponadto, mając na uwadze potrzebę nadania bardziej 
przejrzystego charakteru informacjom udostępnianym lekarzom i rodzicom, badania, które 
zakończyły się niepowodzeniem, powinny być łatwe do ustalenia i ujęte odrębnie od badań, 
których wynikiem było przyznanie wskazania.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 157
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1 AKAPIT DRUGI

Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych badań 
zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeśli 
okaże się to właściwe, na ulotce dołączonej 
do opakowania produktu leczniczego, bez 
względu na to, czy wszystkie z danych 
wskazań pediatrycznych zostały 

Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych badań 
zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeżeli 
właściwa władza uzna, że informacje te są 
użyteczne dla pacjentów, na ulotce 
dołączonej do opakowania produktu 
leczniczego, o ile dane wskazania 
pediatryczne zostały rzeczywiście
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zatwierdzone. zatwierdzone.

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze zapobieganie nawet najmniejszej dezorientacji po stronie pacjentów oraz 
nadanie bardziej przejrzystego charakteru informacjom zamieszczanym na ulotce, należy 
usunąć z niej wszelkie niepotrzebne informacje i uwzględnić wyłącznie wyniki tych badań, 
które miały znaczenie dla przyznania określonego wskazania pediatrycznego (jeżeli 
wskazanie to zostało rzeczywiście przyznane).

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 158
ARTYKUŁ 29 USTĘP 1 AKAPIT DRUGI

Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych badań 
zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeśli 
okaże się to właściwe, na ulotce dołączonej 
do opakowania produktu leczniczego, bez 
względu na to, czy wszystkie z danych 
wskazań pediatrycznych zostały 
zatwierdzone.

Po udzieleniu zezwolenia wszystkie wyniki 
tych badań zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeśli 
okaże się to właściwe, na ulotce dołączonej 
do opakowania produktu leczniczego, bez 
względu na to, czy wszystkie z danych 
wskazań pediatrycznych zostały 
zatwierdzone.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że cenne są wszelkie wyniki badań przeprowadzonych na 
dzieciach, niezależnie od tego, czy przyniosły wynik pozytywny czy negatywny. Dlatego 
informacje o nich należy zamieścić w streszczeniu cech charakterystycznych produktu.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 159
ARTYKUŁ 33 AKAPIT PIERWSZY

Jeśli produktowi leczniczemu przyznane 
zostanie pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym 
opartym na wynikach badań 

Jeśli produktowi leczniczemu przyznane 
zostanie pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym 
opartym na wynikach badań 



PE 357.553v02-00 78/165 AM\568363PL.doc

PL

przeprowadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych, na etykiecie 
po nazwie produktu leczniczego widnieć 
będzie litera „P” w indeksie górnym, 
kolorze niebieskim, otoczona zarysem 
gwiazdy również w kolorze niebieskim,
celem zaprezentowania, że jest to lek do 
stosowania w pediatrii.

przeprowadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych, na etykiecie 
widnieć będzie nazwa produktu 
leczniczego, a pod nią, europejskie logo, 
celem zaprezentowania, że jest to lek do 
stosowania w pediatrii.

Logo zostanie wybrane w wyniku konkursu 
dla dzieci. Musi ono symbolizować udział 
produktów leczniczych w zapewnianiu 
zdrowia.
Organizacją konkursu zajmuje się Agencja.

Or. fr

Uzasadnienie

Docelową grupę niniejszych przepisów stanowią dzieci. Konkurs tego rodzaju stanowiłby 
okazję do podkreślenia roli i istnienia Agencji oraz uwydatnienia kwestii, które są 
przedmiotem zainteresowania nie tylko Agencji, ale i Unii Europejskiej.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 160
ARTYKUŁ 33 AKAPIT PIERWSZY

Jeśli produktowi leczniczemu przyznane 
zostanie pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym 
opartym na wynikach badań 
przeprowadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych, na etykiecie 
po nazwie produktu leczniczego widnieć 
będzie litera „P” w indeksie górnym, 
kolorze niebieskim, otoczona zarysem 
gwiazdy również w kolorze niebieskim, 
celem zaprezentowania, że jest to lek do 
stosowania w pediatrii.

W przypadku każdego produktu 
leczniczego, któremu przyznane zostanie 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ze 
wskazaniem pediatrycznym, na etykiecie 
widnieć będą słowa „dopuszczony do 
wykorzystywania w pediatrii (wiek x-x)”.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotnym motywem wyróżniana produktów, które uzyskały Dopuszczenie do Obrotu i 
Zastosowania Pediatrycznego (PUMA) przez umieszczenie litery na etykiecie produktu, było 
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wykorzystanie tego jako zachęty dla uzyskiwania PUMA. Po przeprowadzeniu konsultacji 
Komisja zaproponowała, by rozszerzyć ten przywilej również na wszystkie produkty, które 
uzyskały wskazanie pediatryczne na podstawie planu badań pediatrycznych. W kwestii tej 
chodzi przede wszystkim o identyfikację. Jeżeli przyjęto podobne podejście, to aby nie 
dyskryminować starszych produktów i uniknąć wprowadzania w błąd konsumenta, 
przedmiotowa identyfikacja powinna dotyczyć wszystkich produktów dopuszczonych do 
zastosowania pediatrycznego (niezależnie od tego, czy uzyskały one również wskazanie do 
zastosowania u osób dorosłych).
Nie można wykorzystać litery „P”, ponieważ znajduje się ona już obecnie w użyciu w jednym 
z Państw Członkowskich (Wielka Brytania) a przynajmniej w jednym Państwie nie ma 
związku z dziećmi (Niemcy). Pojawiły się propozycje wykorzystania symbolu w miejsce litery. 
Byłoby to jednak trudne. Należałoby wybrać symbol neutralny z perspektywy płci oraz 
pojedynczym symbolem objąć wszystkie osoby w wieku 0-18 lat, unikając możliwości 
zniechęcenia/zmylenia opiekunów lub poszczególnych podgrup wiekowych. (Nastolatki 
notorycznie unikają zażywania leków - jeżeli na etykiecie widnieć będzie jakikolwiek symbol 
kojarzący się z niemowlętami, może to ich dodatkowo odstraszyć). Rozsądnym kompromisem 
wydaje się zamieszczenie zwięzłej informacji na etykiecie. 

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 161
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu sześciu miesięcy od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 162
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
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uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu sześciu miesięcy od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia ma na celu zachęcenie do opracowywania produktów leczniczych, 
które spełnią uprzednio niezaspokojone medyczne potrzeby dzieci. Dlatego sprzeczne z 
założeniami wydaje się przyznanie przedsiębiorstwom aż dwuletniego okresu od dnia 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego, na wprowadzenie leku do obrotu.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 163
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu sześciu miesięcy od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Or. fr

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia ma na celu poprawę zdrowia dzieci w Europie, poprzez zwiększenie 
badań i opracowywania produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania w pediatrii 
dzięki zwiększeniu efektywności procedury zatwierdzania leków. Wprowadzenie terminu na 
wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych do zastosowania w pediatrii 
umożliwiłoby poprawę zdrowia dzieci w Europie. Dlatego nieuzasadnione wydaje się 
przyznanie firmie okresu dwóch lat na wprowadzenie do obrotu jej produktu leczniczego ze 
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wskazaniem pediatrycznym, które uzyskała i tym samym pozbawienie dzieci środków 
terapeutycznych uznawanych za tak istotne.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 164
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu sześciu miesięcy od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zachęcenie do opracowywania leków, które spełnią 
uprzednio niezaspokojone medyczne potrzeby dzieci. Sprzeczne z założeniami wydaje się 
przyznanie przedsiębiorstwom aż dwuletniego okresu od dnia dopuszczenia wskazania 
pediatrycznego, na wprowadzenie leku do obrotu.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 165
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
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ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

ciągu jednego roku od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 166
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu jednego roku od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzeczne z założeniami wydaje się przyznanie przedsiębiorstwom aż dwuletniego okresu od 
dnia dopuszczenie wskazania pediatrycznego, na wprowadzenie leku do obrotu (art. 34).

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 167
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest w 
ciągu jednego roku od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
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produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

Or. de

Uzasadnienie

Nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa leków dla dzieci. Dlatego termin należy 
skrócić do tylko jednego roku.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 168
ARTYKUŁ 35 USTĘP 2

Tam, gdzie istnieją szczególne obawy, 
właściwy organ może zażądać jako 
warunku udzielenia zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu ustanowienia 
systemu zarządzania ryzykiem albo 
przeprowadzenia i przedłożenia do wglądu 
specjalnych badań nad produktem po jego 
wprowadzeniu na rynek. System 
zarządzania ryzykiem obejmuje zestaw 
działań i interwencji, których zadaniem jest 
zapobieganie lub zminimalizowanie ryzyka 
związanego z produktami leczniczymi, 
łącznie z oceną skuteczności tych 
interwencji.

Warunkiem udzielenia określonej firmie 
zezwolenia na dopuszczenie do obrotu ze 
wskazaniem pediatrycznym jest 
ustanowienie przez nią systemu zarządzania 
ryzykiem. W odpowiednich przypadkach, 
właściwa władza może również wymagać 
przeprowadzenia specjalnych badań. 
System zarządzania ryzykiem obejmuje 
zestaw działań i interwencji, których 
zadaniem jest zapobieganie lub 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
produktami leczniczymi, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

Or. fr

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 169
ARTYKUŁ 35 USTĘP 2

Tam, gdzie istnieją szczególne obawy, 
właściwy organ może zażądać jako 
warunku udzielenia zezwolenia na 
dopuszczenie do obrotu ustanowienia 
systemu zarządzania ryzykiem albo 
przeprowadzenia i przedłożenia do wglądu 
specjalnych badań nad produktem po jego 
wprowadzeniu na rynek. System 

Warunkiem udzielenia określonej firmie 
zezwolenia na dopuszczenie do obrotu ze 
wskazaniem pediatrycznym jest 
ustanowienie przez nią systemu zarządzania 
ryzykiem. W razie konieczności, właściwa 
władza może również wymagać 
przeprowadzenia specjalnych badań. 
System zarządzania ryzykiem obejmuje 
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zarządzania ryzykiem obejmuje zestaw 
działań i interwencji, których zadaniem jest 
zapobieganie lub zminimalizowanie ryzyka 
związanego z produktami leczniczymi, 
łącznie z oceną skuteczności tych 
interwencji.

zestaw działań i interwencji, których 
zadaniem jest zapobieganie lub 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
produktami leczniczymi, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

Or. fr

Uzasadnienie

Szereg niedawno ujawnionych niedociągnięć w nadzorze farmaceutycznym powinien stanowić 
przestrogę, że kwestię stosowania produktów medycznych, zwłaszcza u dzieci, należy zawsze 
traktować z należną uwagą
Projekt rozporządzenia słusznie zmierza do zachęcenia do prowadzenia badań nad 
produktami leczniczymi przeznaczonymi dla dzieci przed wprowadzeniem ich do obrotu, 
zawiera jednak niewłaściwe regulacje w części dotyczącej nadzoru farmaceutycznego. 
Przepisy art. 35 nie przewidują faktycznie żadnych nowych środków w porównaniu z tymi, 
które obowiązują już obecnie w przypadku osób dorosłych. Od wnioskodawców wymaga się 
jedynie podania, jak przewiduje ust. 1 omawianego artykułu „szczegółów działań mających 
na celu zapewnienie kontynuowania skuteczności leku oraz odnośnie do ewentualnych 
możliwych reakcji niepożądanych przy zastosowaniu pediatrycznym produktu leczniczego”. 
Właściwa władza może wprawdzie żądać, już po wydanie zezwolenia na dopuszczenie od 
obrotu, przeprowadzenia specjalnych badań lub ustanowienia „systemu zarządzania 
ryzykiem”, jednak tylko wtedy, gdy, jak przewiduje ust. 2 omawianego artykułu, zachodzą 
„szczególne obawy”. Taki system zarządzania ryzykiem, który ma zostać określony w 
wytycznych przewidzianych w art. 35 ust. 4, powinien obowiązywać w przypadku wszystkich 
produktów leczniczych stosowanych w pediatrii.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 170
ARTYKUŁ 35 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

2. Tam, gdzie istnieją szczególne obawy, 
właściwy organ może zażądać jako warunku 
udzielenia zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu ustanowienia systemu zarządzania 
ryzykiem albo przeprowadzenia i 
przedłożenia do wglądu specjalnych badań 
nad produktem po jego wprowadzeniu na 
rynek. System zarządzania ryzykiem 
obejmuje zestaw działań i interwencji, 
których zadaniem jest zapobieganie lub 

2. Tam, gdzie istnieją szczególne obawy, 
właściwy organ żąda, jako warunku 
udzielenia zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu ustanowienia systemu zarządzania 
ryzykiem oraz - jeżeli zostanie to uznane za 
konieczne - przeprowadzenia i przedłożenia 
do wglądu specjalnych badań nad 
produktem po jego wprowadzeniu na rynek. 
System zarządzania ryzykiem obejmuje 
zestaw działań i interwencji, których 
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zminimalizowanie ryzyka związanego z 
produktami leczniczymi, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

zadaniem jest zapobieganie lub 
zminimalizowanie ryzyka związanego z 
produktami leczniczymi, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Niedawno ujawnione niedociągnięcia w nadzorze farmaceutycznym powinny stanowić 
przestrogę, że leków nie należy nigdy stosować bez potrzeby, zwłaszcza u dzieci. W tym 
kontekście, wymogi w zakresie nadzoru farmaceutycznego zawarte w projekcie należy uznać 
za nieodpowiednie. System zarządzania ryzykiem powinien zostać rozciągnięty na wszystkie 
leki przeznaczone dla dzieci, a władze powinny mieć możliwość żądania, w razie potrzeby,
przeprowadzenia specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynek.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 171
ARTYKUŁ 35 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Dane nadzoru farmaceutycznego na 
temat niepożądanych reakcji zgłoszonych 
przed i po wprowadzeniu do obrotu, 
segregowane są w rejestrze udostępnianym 
publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Dane nadzoru farmaceutycznego powinny zostać udostępnione publicznie.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 172
ARTYKUŁ 35 USTĘP 2 B (nowy)

2b. Jeżeli udzielone zostanie pozwolenie na 
dopuszczenie leku do obrotu ze wskazaniem 
pediatrycznym opartym na wynikach badań 
przeprowadzonych zgodnie z uzgodnionym 
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planem badań, w przypadku leków 
mogących wywołać silne reakcje 
niepożądane, na opakowaniu, a także na 
ulotce dla pacjentów należy wyraźnie 
zamieścić właściwe ostrzeżenia i zalecenia.

Or. en

Uzasadnienie

Na opakowaniu należy zamieścić wyraźne informacje o możliwości wystąpienia poważnych 
reakcji niepożądanych, co pozwoli ostrzec pacjentów i ich rodziny.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 173
ARTYKUŁ 35 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Informacje o niepożądanych reakcjach 
na lek zgłoszone przed i po wprowadzeniu 
do obrotu powinny być segregowane w 
publicznie dostępnym rejestrze.

Or. en

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 174
ARTYKUŁ 35 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Jeśli produkt leczniczy został 
dopuszczony do obrotu ze wskazaniem 
pediatrycznym, a posiadacz pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu skorzystał z 
przepisów art. 36, 37 lub 38, w przypadku, 
gdy posiadacz pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu zaprzestaje wprowadzania 
produktu leczniczego na rynek, posiadacz 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu 
zezwala stronie trzeciej na wykorzystanie 
dokumentacji farmaceutycznej, 
przedklinicznej i klinicznej zawartej w 
aktach dotyczących danego produktu 
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leczniczego, na podstawie art. 10c 
dyrektywy 2001/83/WE. Posiadacz 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu 
zobowiązany jest poinformować Agencję o 
zamiarze zaprzestania wprowadzania 
produktu na rynek, a Agencja podaje ten 
fakt do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zachodzi ryzyko, że posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu wycofa produkt z 
rynku, kiedy wygaśnie dodatkowy okres ochrony patentowej/wyłączności rynkowej/ochrony 
rynkowej. Żaden z obowiązujących przepisów w dziedzinie farmacji nie obliguje posiadacza 
do stałego wprowadzania zatwierdzonego produktu na rynek. Dlatego istotne znaczenie ma 
zagwarantowanie, by dany produkt pozostał dostępny. Nowy artykuł umożliwia innemu, 
potencjalnemu posiadaczowi pozwolenia na wprowadzenie do obrotu na wykorzystanie 
właściwej dokumentacji (unikając tym samym konieczności powtarzania prac nad 
opracowywaniem leku), w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu 
wycofanego produktu.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 175
ARTYKUŁ 35 A (nowy)

Artykuł 35a
Dane dotyczące niepożądanych reakcji 
zgłoszone przed i po wprowadzeniu do 
obrotu produktu leczniczego, na który 
uzyskano zezwolenie na wprowadzenie go 
do obrotu zez wskazaniem pediatrycznym są 
segregowane w publicznie dostępnym 
rejestrze.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie niniejszego, nowego artykułu wynika z potrzeby zapewnienia, by 
posegregowane dane zgromadzone w ramach nadzoru farmaceutycznego zostały 
udostępnione publicznie.
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Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 176
ARTYKUŁ 35 A (nowy)

Informacje o niepożądanych reakcjach na 
lek zgłoszone przed i po wprowadzeniu do 
obrotu są segregowane w publicznie 
dostępnym rejestrze.

Or. fr

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 177
ARTYKUŁ 35 A (nowy)

Informacje o niepożądanych reakcjach na 
lek zgłoszone przed i po wprowadzeniu do 
obrotu są segregowane w publicznie 
dostępnym rejestrze.

Or. en

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 178
ARTYKUŁ 35 B (nowy)

Artykuł 35b
Jeżeli udzielone zostanie pozwolenie na 
dopuszczenie leku do obrotu ze wskazaniem 
pediatrycznym opartym na wynikach badań 
przeprowadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań, w przypadku leków 
mogących wywołać silne reakcje 
niepożądane, na opakowaniu, a także na 
ulotce dla pacjentów należy wyraźnie 
zamieścić właściwe ostrzeżenia i zalecenia.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 179
ARTYKUŁ 35 B (nowy)

Artykuł 35b
Jeżeli udzielone zostanie pozwolenie na 
dopuszczenie leku do obrotu ze wskazaniem 
pediatrycznym opartym na wynikach badań 
przeprowadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań, w przypadku leków 
mogących wywołać silne reakcje 
niepożądane, na opakowaniu, a także na 
ulotce dla pacjentów należy wyraźnie 
zamieścić właściwe ostrzeżenia i zalecenia. 

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 180
ARTYKUŁ 35 B (nowy)

Artykuł 35b
Jeżeli udzielone zostanie pozwolenie na 
dopuszczenie leku do obrotu ze wskazaniem 
pediatrycznym opartym na wynikach badań 
przeprowadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań, w przypadku leków 
mogących wywołać silne reakcje 
niepożądane, na opakowaniu, a także na 
ulotce dla pacjentów należy wyraźnie 
zamieścić właściwe ostrzeżenia i zalecenia. 

Or. fr

Uzasadnienie

Możliwość wystąpienia silnych reakcji niepożądanych należy wyraźnie zasygnalizować 
lekarzom, pacjentom i ich rodzinom, także na opakowaniu.
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Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 181
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Zgodnie z art. 8 i 9, jeśli przedłożone 
zostaną wyniki wszystkich badań, które 
uznano za zgodne z uzgodnionym planem 
badań pediatrycznych na podstawie art. 29 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, posiadacz 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu
upoważniony jest do uzyskania świadectwa 
pediatrycznego przedłużenia, zgodnie z art. 
52 niniejszego rozporządzenia oraz 
dwunastomiesięcznego przedłużenia 
okresów, o których mowa w art. 10 
dyrektywy 2001/83/WE lub art. 14 ust. 11 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty lecznicze objęte są patentami, dodatkowymi świadectwami ochronnymi (SPC) oraz 
przepisami o ochronie danych. Ochrona wynikająca z patentów/SPC i przepisów o ochronie 
danych nie kumuluje się, lecz przeciwnie, występuje równolegle. W większości, choć nie we 
wszystkich przypadkach, prawo wynikające z SPC wygaśnie po wygaśnięciu ochrony 
wynikającej z przepisów o ochronie danych. Istnieją jednak przypadki, gdy nie występują 
prawa wynikające z SPC, a jedynie patent, lub też jako ostatnie wygasają prawa wynikające z 
przepisów o ochronie danych. Warunkiem pełnej efektywności proponowanej zachęty 
pediatrycznej jest to, by obejmowała ona przedłużenie wszelkich obowiązujących form 
ochrony własności intelektualnej danego produktu, na potrzeby powyższych przypadków. 
Dlatego stworzone zostało szczególne uprawnienie, świadectwo pediatrycznego przedłużenia, 
które funkcjonuje dokładnie na takiej samej zasadzie, co „tradycyjne” prawa wynikające z 
SPC. W przypadku produktów, które nie są chronione patentem ani SPC, jedyną zachętę 
będzie stanowić przedłużenie ochrony wynikającej z przepisów o ochronie danych. Ogólne 
przedłużenie wszelkich obowiązujących form ochrony nie zapewnia podwójnej, lecz jedynie 
równoległą ochronę i stanowi warunek pełnej efektywności Rozporządzenia Pediatrycznego: 
w przeciwnym przypadku, z korzyści wynikających z zachęty pediatrycznej wykluczonych 
zostałoby zbyt wiele produktów.

Wprowadzenie dwunastomiesięcznego okresu zamiast zaproponowanego okresu 
sześciomiesięcznego stanowiłoby silniejszy sygnał poparcia dla konkurencyjnych 
europejskich badań i rozwoju, uwzględniając szczególne uwarunkowania europejskiego 
środowiska. Taki zachęcający okres dwunastomiesięczny przyczyniłby się również do 
rozwiązania przez UE problemu opóźnień w przyjęciu środków dotyczących leków 
pediatrycznych. Stanowiłoby to realizację zobowiązań UE wynikających z programu na rzecz 
konkurencyjności przyjętego w Lizbonie i Barcelonie, zwiększając równocześnie zakres prac 
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nad lepszymi lekami dla dzieci w Europie.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 182
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92, o ile:

- w wyniku zatwierdzonego planu badań 
pediatrycznych uzyskano wskazanie 
pediatryczne;
- współczynnik zapadalności na daną 
chorobę wynosi poniżej 10/1000.
W przypadku gdy kryteria te nie są 
spełniane, wydatki na badania poniesione 
zgodnie z zatwierdzonym planem badań 
pediatrycznych uprawniają do odliczeń 
podatkowych.
W odniesieniu do danych dotyczących 
zachorowalności, metody ich gromadzenia i 
źródła określają wytyczne.

Or. fr

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 183
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
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zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92.

zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/10 w przypadku wskazania 
pediatrycznego przy współczynniku 
zachorowalności wynoszącym poniżej 
10/1000. Jeżeli współczynnik ten jest 
wyższy, dodatkowa ochrona zostaje 
przedłużona jedynie o trzy miesiące.

Or. fr

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę realizowane cele bardziej uzasadnione wydaje się przyznawanie zachęt 
wyłącznie w przypadku leków, które nie są już objęte patentem lub świadectwem ochronnym, 
mając na uwadze potrzebę wynagrodzenia poczynionych wysiłków. Przemawia za tym także 
fakt, że w większości przypadków, badania nad pediatrycznymi produktami leczniczymi 
skoncentrowane są nie tyle na badaniach podstawowych, co kwestiach związanych z 
dawkowaniem, lekami galenowymi oraz analizą efektów ubocznych.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 184
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92.

Pierwszy akapit ma również zastosowanie 
wówczas, gdy zrealizowanie uzgodnionego 
planu badań pediatrycznych nie 
doprowadziło do dopuszczenia wskazania 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92, o ile prace badawcze 
przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym 
planem badań doprowadziły do badań 
klinicznych.
Sześciomiesięczne przedłużenie 
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pediatrycznego do obrotu, ale wyniki 
przeprowadzonych badań zostaną 
odzwierciedlone w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu, i jeśli okaże 
się to właściwe, również na ulotce 
dołączonej do opakowania danego 
produktu leczniczego.

przewidziane w ust. 1 nie jest przyznawane, 
jeżeli zatwierdzony plan badań doprowadził 
jedynie do badań pozaklinicznych.

Or. fr

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 185
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
pięciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92.

Dodatkowo, okres ten zostanie wydłużony o 
kolejne pięć miesięcy w odniesieniu do 
produktów, których roczna wartość 
sprzedaży w Unii Europejskiej nie 
przekracza 100 mln euro (wg statystyk 
IMS). Wartość sprzedaży produktu zostanie 
określona na trzy lata przed wygaśnięciem 
obecnego dodatkowego świadectwa 
ochronnego i będzie się opierać na danych 
dotyczących sprzedaży produktu, 
pochodzących z niezależnego audytu, 
przedstawianych przez zainteresowaną 
firmę. 

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja Komisji dotycząca przedłużenia dodatkowego świadectwa ochronnego(SPC) o 6 
miesięcy jest zbyt daleko idąca. Standardowo przyznawane 5-miesięczne przedłużenie 
wystarczyłoby do opóźnienia konkurencji ze strony leków generycznych oraz do 
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wygenerowania zysków kompensujących koszty badań pediatrycznych. Natomiast w 
przypadku produktów o niskiej wartości rocznej sprzedaży, okres ten powinien zostać 
znacząco przedłużony.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 186
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
czteromiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. Dodatkowo okres ten zostanie 
wydłużony o kolejne cztery miesiące w 
odniesieniu do produktu, którego roczna 
wartość sprzedaży w Unii Europejskiej nie 
przekracza 100 mln euro. Wartość 
sprzedaży produktu zostanie określona na 
trzy lata przed wygaśnięciem obecnego 
dodatkowego świadectwa ochronnego i 
będzie się opierać na danych dotyczących 
sprzedaży produktu, pochodzących z 
niezależnego audytu, przedstawianych przez 
zainteresowaną firmę.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji dotycząca przedłużenia dodatkowego świadectwa ochronnego o 6 
miesięcy jest zbyt daleko idąca. Standardowo przyznawane 4-miesięczne przedłużenie 
wystarczyłoby do opóźnienia konkurencji ze strony leków generycznych oraz do 
wygenerowania zysków kompensujących koszty badań pediatrycznych. Produkty o niskiej 
wartości rocznej sprzedaży byłyby uprawnione do przedłużenia na poziomie proponowanych 
8 miesięcy. 
Powyższy system „4+4” zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niepotrzebnych 
podwyżek kosztów ochrony zdrowia związanych z opóźnieniem dostępu do rynku 
konkurencyjnych produktów generycznych o wysokiej lub średniej wartości sprzedaży. 
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System ten jest nieskomplikowany. Wymaga jedynie przedstawienia audytowanych danych 
dotyczących sprzedaży i ich weryfikacji przez Komitet Pediatryczny. Nie ma potrzeby 
przeprowadzania dokładnej analizy zysków, kosztów i wartości sprzedaży, jak tego wymaga 
rozporządzenie o lekach sierocych, która to analiza uznawana jest za zbyt uciążliwą, by 
mogła być realizowana przez Komisję i której sprzeciwia się przemysł farmaceutyczny. 
Przedłożenie danych dotyczących sprzedaży na trzy lata przed wygaśnięciem dodatkowego 
świadectwa ochronnego jest niezbędne by pierwotny producent, jak i producenci leków 
generycznych mogli przewidzieć przyszłą sytuację handlową i prawną.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 187
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
czteromiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. Dodatkowo okres ten zostanie 
wydłużony o kolejne cztery miesiące w 
odniesieniu do produktu, którego roczna 
wartość sprzedaży w Unii Europejskiej nie 
przekracza 100 mln euro. Wartość 
sprzedaży produktu zostanie określona na 
trzy lata przed wygaśnięciem obecnego 
dodatkowego świadectwa ochronnego i 
będzie się opierać na danych dotyczących 
sprzedaży produktu, pochodzących z 
niezależnego audytu, przedstawianych przez 
zainteresowaną firmę.

Or. en

Uzasadnienie

Sześciomiesięczne przedłużenie SPC może nie stanowić wystarczającej zachęty do 
inwestowania w opracowywanie wskazań pediatrycznych dla leków na niektóre rzadkie 
choroby. Wprawdzie w Stanach Zjednoczonych przyznawane jest sześciomiesięczne 
przedłużenie SPC, nie jest to jednak dobre porównanie, ponieważ ceny leków w UE są 
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znacznie niższe. Dlatego w niektórych przypadkach konieczne wydaje się zastosowanie 
większych zachęt. Z drugiej strony, sześciomiesięczne przedłużenie wydaje się być 
przesadzoną zachętą w przypadku leków stanowiących przeboje rynkowe w kategorii leków 
dla dorosłych.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 188
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
trzymiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. Dodatkowo okres ten zostanie 
wydłużony o kolejne trzy miesiące w 
odniesieniu do produktu, którego roczna 
wartość sprzedaży w Unii Europejskiej nie 
przekracza 100 mln euro. Wartość 
sprzedaży produktu zostanie określona na 
trzy lata przed wygaśnięciem obecnego 
dodatkowego świadectwa ochronnego i 
będzie się opierać na danych dotyczących 
sprzedaży produktu, pochodzących z 
niezależnego audytu, przedstawianych przez 
zainteresowaną firmę.

Or. en



AM\568363PL.doc 97/165 PE 357.553v02-00

PL

Uzasadnienie

System ten jest nieskomplikowany. Wymaga jedynie przedstawienia audytowanych danych 
dotyczących sprzedaży i ich weryfikacji przez Komitet Pediatryczny. Nie ma potrzeby 
przeprowadzania dokładnej analizy zysków, kosztów i wartości sprzedaży, jak tego wymaga 
rozporządzenie o lekach sierocych, która to analiza uznawana jest za zbyt uciążliwą, by 
mogła być realizowana przez Komisję i której sprzeciwia się przemysł farmaceutyczny. 
Przedłożenie danych dotyczących sprzedaży na trzy lata przed wygaśnięciem dodatkowego 
świadectwa ochronnego jest niezbędne by pierwotny producent, jak i producenci leków 
generycznych mogli przewidzieć przyszłą sytuację handlową i prawną.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 189
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
trzymiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. Dodatkowo okres ten zostanie 
wydłużony o kolejne trzy miesiące w 
odniesieniu do produktu, którego roczna 

Propozycja Komisji dotycząca przedłużenia dodatkowego świadectwa ochronnego o 6 
miesięcy jest zbyt daleko idąca. Standardowo przyznawane 3-miesięczne przedłużenie 
wystarczyłoby do opóźnienia konkurencji ze strony leków generycznych oraz do 
wygenerowania zysków kompensujących koszty badań pediatrycznych. Produkty o niskiej 
wartości rocznej sprzedaży byłyby uprawnione do przedłużenia na poziomie obecnie 
proponowanych 6 miesięcy. 
W przeprowadzonej przez Komisję ocenie oddziaływania koszty klinicznych badań 
pediatrycznych oszacowano na 1-4 mln euro. Inne analizy wykazały, że koszty te są niższe. 3-
miesięczne przedłużenie dodatkowego świadectwa ochronnego na produkty o wartości 
rocznej sprzedaży wynoszącej 100 mln euro i więcej zapewni zwiększenie wartości sprzedaży 
o minimum 25 mln euro, podczas gdy maksymalne koszty badań wynoszą 4 mln euro. W 
przypadku produktów, których wartość sprzedaży wynosi poniżej 100 mln euro, możliwe jest 
przedłużenie o kolejne 3 miesiące, co pozwoli zagwarantować, że zyski ze sprzedaży pokryją 
koszty badań. System „3+3” zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niepotrzebnych 
podwyżek kosztów ochrony zdrowia związanych z opóźnieniem dostępu do rynku 
konkurencyjnych produktów generycznych o wysokiej lub średniej wartości sprzedaży.
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wartość sprzedaży w Unii Europejskiej nie 
przekracza 100 mln euro. Wartość 
sprzedaży produktu zostanie określona na 
trzy lata przed wygaśnięciem obecnego 
dodatkowego świadectwa ochronnego i 
będzie się opierać na danych dotyczących 
sprzedaży produktu, pochodzących z 
niezależnego audytu, przedstawianych przez 
zainteresowaną firmę. 

Or. en

Uzasadnienie

Proporcjonalność

System ten jest nieskomplikowany. Wymaga jedynie przedstawienia audytowanych danych 
dotyczących sprzedaży i ich weryfikacji przez Komitet Pediatryczny. Nie ma potrzeby 
przeprowadzania dokładnej analizy zysków, kosztów i wartości sprzedaży, jak tego wymaga 
rozporządzenie o lekach sierocych, która to analiza uznawana jest za zbyt uciążliwą, by 
mogła być realizowana przez Komisję i której sprzeciwia się przemysł farmaceutyczny. 
Przedłożenie danych dotyczących sprzedaży na trzy lata przed wygaśnięciem dodatkowego 
świadectwa ochronnego jest niezbędne by pierwotny producent, jak i producenci leków 
generycznych mogli przewidzieć przyszłą sytuację handlową i prawną.

Propozycja Komisji dotycząca przedłużenia dodatkowego świadectwa ochronnego o 6 
miesięcy jest zbyt daleko idąca. Standardowo przyznawane 3-miesięczne przedłużenie 
wystarczyłoby do opóźnienia konkurencji ze strony leków generycznych oraz do 
wygenerowania zysków kompensujących koszty badań pediatrycznych. Produkty o niskiej 
wartości rocznej sprzedaży są uprawnione do wydłużenia wyłączności rynkowej na poziomie 
6 miesięcy. 
W przeprowadzonej przez Komisję ocenie oddziaływania koszty klinicznych badań 
pediatrycznych oszacowano na 1-4 mln euro. Inne analizy wykazały, że koszty te są niższe. 3-
miesięczne przedłużenie dodatkowego świadectwa ochronnego na produkty o wartości 
rocznej sprzedaży wynoszącej 100 mln euro i więcej zapewni zwiększenie wartości sprzedaży 
o minimum 25 mln euro, podczas gdy maksymalne koszty badań wynoszą 4 mln euro. W 
przypadku produktów, których wartość sprzedaży wynosi poniżej 100 mln euro, możliwe jest 
przedłużenie o kolejne 3 miesiące, co pozwoli zagwarantować, że zyski ze sprzedaży pokryją 
koszty badań. System „3+3” zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niepotrzebnych 
podwyżek kosztów ochrony zdrowia związanych z opóźnieniem dostępu do rynku 
konkurencyjnych produktów generycznych o wysokiej lub średniej wartości sprzedaży.
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Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 190
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
trzymiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. Dodatkowo okres ten zostanie 
wydłużony o kolejne trzy miesiące w 
odniesieniu do produktu, którego roczna 
wartość sprzedaży w Unii Europejskiej nie 
przekracza 100 mln euro. Wartość 
sprzedaży produktu zostanie określona na 
trzy lata przed wygaśnięciem obecnego 
dodatkowego świadectwa ochronnego i 
będzie się opierać na danych dotyczących 
sprzedaży produktu, pochodzących z 
niezależnego audytu, przedstawianych przez 
zainteresowaną firmę.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji w zakresie 6-miesięcznego przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego jest zbyt daleko idąca. Standardowo przyznawane 3-miesięczne przedłużenie 
wystarczyłoby do opóźnienia generycznej konkurencji oraz generowanie zysków 
kompensujących koszty badań pediatrycznych. Produkty o niższej wartości rocznej sprzedaży 
byłyby uprawnione do przedłużenia na poziomie obecnie proponowanych 6 miesięcy. 

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 191
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
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dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
trzymiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. Dodatkowo okres ten zostanie 
wydłużony o kolejne trzy miesiące w 
odniesieniu do produktu, którego roczna 
wartość sprzedaży w Unii Europejskiej nie 
przekracza 100 mln euro. Wartość 
sprzedaży produktu zostanie określona na 
trzy lata przed wygaśnięciem obecnego 
dodatkowego świadectwa ochronnego i 
będzie się opierać na danych dotyczących 
sprzedaży produktu, pochodzących z 
niezależnego audytu, przedstawianych przez 
zainteresowaną firmę.

Or. en

Uzasadnienie

Proporcjonalność

System ten jest nieskomplikowany. Wymaga jedynie przedstawienia audytowanych danych ze 
sprzedaży i ich weryfikacji przez Komitet Pediatryczny. Nie ma potrzeby przeprowadzania 
dokładnej analizy zysków, kosztów i wartości sprzedaży, jak tego wymaga rozporządzenie o 
lekach sierocych, która to analiza uznawana jest za zbyt uciążliwą, by mogła być realizowana 
przez Komisję i której sprzeciwia się przemysł farmaceutyczny. Przedłożenie danych 
dotyczących sprzedaży na trzy lata przed wygaśnięciem dodatkowego świadectwa ochronnego 
jest niezbędne by pierwotny producent, jak i producenci leków generycznych mogli 
przewidzieć przyszłą sytuację handlową i prawną.

Propozycja Komisji dotycząca przedłużenia dodatkowego świadectwa ochronnego o 6 
miesięcy jest zbyt daleko idąca. Standardowo przyznawane 3-miesięczne przedłużenie 
wystarczyłoby do opóźnienia konkurencji ze strony leków generycznych oraz do 
wygenerowania zysków kompensujących koszty badań pediatrycznych. Produkty o niskiej 
wartości rocznej sprzedaży są uprawnione do wydłużenia wyłączności rynkowej na poziomie 
6 miesięcy. 
W przeprowadzonej przez Komisję ocenie oddziaływania koszty klinicznych badań 
pediatrycznych oszacowano na 1-4 mln euro. Inne analizy wykazały, że koszty te są niższe. 3-
miesięczne przedłużenie dodatkowego świadectwa ochronnego na produkty o wartości 
rocznej sprzedaży wynoszącej 100 mln euro i więcej zapewni zwiększenie wartości sprzedaży 
o minimum 25 mln euro, podczas gdy maksymalne koszty badań wynoszą 4 mln euro. W 
przypadku produktów, których wartość sprzedaży wynosi poniżej 100 mln euro, możliwe jest 
przedłużenie o kolejne 3 miesiące, co pozwoli zagwarantować, że zyski ze sprzedaży pokryją 
koszty badań. System „3+3” zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niepotrzebnych 
podwyżek kosztów ochrony zdrowia związanych z opóźnieniem dostępu do rynku 
konkurencyjnych produktów generycznych o wysokiej lub średniej wartości sprzedaży.
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 192
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92.

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
trzymiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92.

Dodatkowo okres ten zostanie wydłużony o 
kolejne trzy miesiące w odniesieniu do 
produktu, którego roczna wartość sprzedaży 
w Unii Europejskiej nie przekracza 100 mln 
euro. Wartość sprzedaży produktu 
(obliczana za trzy lata przed wygaśnięciem 
obecnego dodatkowego świadectwa 
ochronnego) opiera się na danych 
pochodzących z niezależnego audytu.

Or. pt

Uzasadnienie

Propozycja Komisji dotycząca przedłużenia dodatkowego świadectwa ochronnego o 6 
miesięcy jest zbyt daleko idąca. Standardowo przyznawane 3-miesięczne przedłużenie 
wystarczyłoby do wygenerowania zysków kompensujących koszty badań pediatrycznych. 
Produkty o niskiej wartości rocznej sprzedaży byłyby uprawnione do przedłużenia na 
poziomie obecnie proponowanych 6 miesięcy. 

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 193
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
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wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92.

wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania
trzymiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

Dodatkowo, okres ten zostanie wydłużony o 
kolejne trzy miesiące w odniesieniu do 
produktu, którego roczna wartość sprzedaży 
w Unii Europejskiej nie przekracza stu 
milionów euro. Wartość sprzedaży produktu 
zostanie określona trzy lata przed 
wygaśnięciem obecnego dodatkowego 
świadectwa ochronnego i będzie się opierać 
na danych dotyczących sprzedaży produktu, 
pochodzących z niezależnego audytu, 
przedstawianych przez firmę 
zainteresowaną. 

Or. pl

Uzasadnienie

Propozycja Komisji w zakresie 6 miesięcznego przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego zapewnia zyski niewspółmiernie przewyższające poniesione koszty. Standardowa 
propozycja rekompensaty kosztów wydłużenia wyłączności rynkowej o dodatkowe 3 miesiące 
jest wystarczająco długim okresem blokującym konkurencji generycznej dostęp do rynku i 
pozwala na generowanie zysków kompensujących koszty badań klinicznych. Produkty o 
niższej wartości rocznej sprzedaży są uprawnione do wydłużenia wyłączności rynkowej na 
poziomie 6 miesięcy. 
System „3+3” obniży potencjalne wysokie koszty dla budżetów ochrony zdrowia związane z 
opóźnieniem dostępu do rynku konkurencyjnych produktów generycznych o wysokiej lub 
średniej wartości sprzedaży.
Zaproponowany system jest przejrzysty i nieskomplikowany. Wymaga jedynie przedstawienia 
audytowanych danych ze sprzedaży i ich weryfikacji przez Komitet Pediatryczny. 

Poprawkę złożył Mojca Drčar Murko

Poprawka 194
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY
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1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
trzymiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. Dodatkowo okres ten zostanie 
wydłużony o kolejne trzy miesiące w 
odniesieniu do produktu, którego roczna 
wartość sprzedaży w Unii Europejskiej nie 
przekracza 100 mln euro. Wartość 
sprzedaży produktu zostanie określona na 
trzy lata przed wygaśnięciem obecnego 
dodatkowego świadectwa ochronnego i 
będzie się opierać na danych dotyczących 
sprzedaży produktu, pochodzących z 
niezależnego audytu, przedstawianych przez 
zainteresowaną firmę. 

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja Komisji dotycząca przedłużenia dodatkowego świadectwa ochronnego o 6 
miesięcy jest zbyt daleko idąca. Przedłużenie wyłączności rynkowej na drogie, opatentowane 
produkty spowodowałoby dysproporcjonalny wzrost kosztów opieki zdrowotnej. Standardowo 
przyznawane 3-miesięczne przedłużenie wystarczyłoby do opóźnienia konkurencji ze strony 
leków generycznych oraz do wygenerowania zysków kompensujących koszty badań 
pediatrycznych. Produkty o niskiej wartości rocznej sprzedaży byłyby uprawnione do 
przedłużenia na poziomie obecnie proponowanych 6 miesięcy. Wymagałoby to a jedynie 
przedstawienia przez firmę audytowanych danych ze sprzedaży i ich weryfikacji przez Komitet 
Pediatryczny.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 195
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
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zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 
pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu upoważniony jest 
do uzyskania świadectwa pediatrycznego 
przedłużenia, zgodnie z art. 52 niniejszego 
rozporządzenia lub sześciomiesięcznego 
przedłużenia przedłużenia okresów, o 
których mowa w art. 10 dyrektywy 
2001/83/WE lub art. 14 ust. 11 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, w 
zależności od tego, który wygaśnie 
najpóźniej. Informacja ta jest bezzwłocznie 
podawana do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty lecznicze są na ogół objęte patentem/dodatkowym świadectwem ochronnym oraz 
regulacjami o ochronie danych, które nie kumulują się ze sobą. W większości, lecz nie we 
wszystkich przypadkach, ostatnim prawem, które wygasa, jest dodatkowe świadectwo 
ochronne, podlegające przedłużeniu jako forma zachęty pediatrycznej. Istnieją zarazem 
użyteczne produkty lecznicze, które nie mogą uzyskać dodatkowego świadectwa ochronnego, 
a jedynie podstawową ochronę patentową: w takich przypadkach rozporządzenie powinno 
umożliwiać przedłużenie patentu, co stanowiłoby zachętę pediatryczną. Istnieją również inne 
produkty lecznicze, gdzie regulacje o ochronie danych stanowią jedyne zabezpieczenie lub 
wygasają jako ostatnie: w takich przypadkach, rozporządzenie powinno umożliwiać 
przedłużenie obowiązywania regulacji o ochronie danych, co stanowiłoby zachętę 
pediatryczną. W przeciwnym przypadku brakowałoby zachęty pediatrycznej w stosunku do 
zbyt wielu leków z grupy objętej obowiązkowymi badaniami pediatrycznymi.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 196
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania 
sześciomiesięcznego przedłużenia okresu, o 
którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 

1. Jeśli wniosek w myśl art. 8 i 9 zawiera 
wyniki wszystkich badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, posiadacz patentu lub 
dodatkowego świadectwa ochronnego 
upoważniony jest do uzyskania przedłużenia 
okresu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i art. 
13 ust. 2 pierwszego rozporządzenia (EWG) 
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pierwszego rozporządzenia (EWG) nr 
1768/92. 

nr 1768/92 o 1-6 miesięcy. O okresie 
przedłużenia decydują zarówno koszty, jak i 
korzyści (zyski). W ciągu 6 miesięcy od 
przyjęcia niniejszego rozporządzenia, 
Komisja przyjmuje przepisy i regulacje 
niezbędne do wdrożenia niniejszego ustępu. 
Zasady ustalania zakresu przedłużenia 
będą oparte na art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 847/2000.

Or. en

Uzasadnienie

1. Korzyści (przedłużenie okresu obowiązywania patentu) powinny być proporcjonalne do 
kosztów. Wiele wskazuje na to, że w przypadku większości produktów przedłużenie o sześć 
miesięcy stanowi korzyść przewyższającą koszty. Należy umożliwić osiągnięcie rozsądnego 
zwrotu z inwestycji. W przypadku produktów o dużej wartości sprzedaży wystarczy jeden 
miesiąc, natomiast na produkty, których sprzedaż jest ograniczona, konieczne może być 
przyznanie sześciu miesięcy. W przypadku większości produktów, wystarczy okres pośredni 
między tymi dwoma. Rozporządzenie Komisji 847/2000, wydane w następstwie 
rozporządzenia o lekach sierocych zawiera dobry przykład obliczania kosztów i korzyści. 
2. Nagrody nie powinny podlegać kumulacji.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 197
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT DRUGI

Pierwszy akapit ma również zastosowanie 
wówczas, gdy zrealizowanie uzgodnionego 
planu badań pediatrycznych nie 
doprowadziło do dopuszczenia wskazania 
pediatrycznego do obrotu, ale wyniki 
przeprowadzonych badań zostaną 
odzwierciedlone w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu, i jeśli okaże 
się to właściwe, również na ulotce 
dołączonej do opakowania danego produktu 
leczniczego.

Pierwszy akapit ma zastosowanie wyłącznie 
wówczas, gdy:

a) zrealizowanie uzgodnionego planu badań 
pediatrycznych doprowadziło do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego do 
obrotu oraz



PE 357.553v02-00 106/165 AM\568363PL.doc

PL

b) badania zrealizowane na podstawie 
uzgodnionego planu badań obejmowały 
badania kliniczne oraz
c) wyniki przeprowadzonych badań zostaną 
odzwierciedlone w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu, i jeśli okaże 
się to właściwe, również na ulotce 
dołączonej do opakowania danego produktu 
leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli sektor prywatny ma być wynagradzany za inwestycje związane z opracowywaniem leków 
pediatrycznych, nagrody te powinny być przyznawane wyłącznie w przypadku, gdy badania 
zakończyły się sukcesem i dokonano znaczących inwestycji. Przyznawanie nagród za dowolny 
rodzaj badań pediatrycznych może wywołać skutek przeciwny do zamierzonego -
przedsiębiorstwa będą dążyć przede wszystkim do uzyskania wskazań pediatrycznych na leki 
o dużej wartości sprzedaży, zamiast na leki, których dzieci naprawdę potrzebują.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 198
ARTYKUŁ 36 USTĘP 1 AKAPIT DRUGI A (nowy)

Komisja sporządza wytyczne na temat 
stosowania niniejszego artykułu w 
porozumieniu z Państwami Członkowskimi, 
Agencją i zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 199
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3
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3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, o 1 – 6 miesięcy zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 200
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
trzymiesięczne lub sześciomiesięczne 
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 201
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 3. W przypadku zastosowania procedur 
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określonych w dyrektywie 2001/83/WE
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich.

określonych w dyrektywie 2001/83/WE
trzymiesięczne lub sześciomiesięczne
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył Mojca Drčar Murko

Poprawka 202
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
trzymiesięczne lub sześciomiesięczne 
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 203
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
trzymiesięczne lub sześciomiesięczne 
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
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Członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 204
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
trzymiesięczne lub sześciomiesięczne 
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora. 

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 205
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
trzymiesięczne lub sześciomiesięczne 
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 

Or. en
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Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 206
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
czteromiesięczne lub ośmiomiesięczne 
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 207
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
czteromiesięczne lub ośmiomiesięczne 
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.
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Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 208
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
pięciomiesięczne lub dziesięciomiesięczne
przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 
1, zostanie udzielone jedynie pod 
warunkiem, że produkt ten jest dopuszczony 
do obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich. 

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 209
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone w 
Państwach Członkowskich, gdzie produkt 
ten jest dopuszczony do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre wymogi medyczne występują jedynie w części Państw Członkowskich. W takiej 
sytuacji nieracjonalne byłoby wymaganie, by produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich, dlatego przedłużenie powinno obowiązywać w tych 
państwach, gdzie produkt został dopuszczony.
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Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 210
ARTYKUŁ 36 USTĘP 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt został 
przedłożony celem dopuszczenia go do 
obrotu we wszystkich Państwach 
Członkowskich, zgodnie z przepisami 
dyrektywy 2004/27/WE oraz został 
dopuszczony do obrotu w przynajmniej w 
15 Państwach Członkowskich.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wspierać zatwierdzanie nowych produktów leczniczych i nie ograniczać postępu oraz 
dostępności produktów leczniczych, na które uzyskano zezwolenie na wprowadzenie do 
obrotu w przynajmniej 15 Państwach Członkowskich, tj. ponad połowie wszystkich Państw 
Członkowskich Wspólnoty.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 211
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000, a 
przedłużenie przewidziane w ust. 1 nie 
kumuluje się z innymi patentami ani 
ochroną danych i rynku związanych z 
pediatrycznym wskazaniem lub formą, na 
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podstawie art. 10 ust. 1 dyrektywy 
2004/27/WE i art. 14 ust. 11 rozporządzenia 
(WE) 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

System nagradzania nie powinien prowadzić do akumulacji nagród. Przepisy muszą wyraźnie 
stanowić, że dodatkowa ochrona, mająca wynagrodzić koszty badań pediatrycznych, nie 
zostanie przyznana ponownie, w ramach innej formy ochrony własności intelektualnej. 
Podobnie, dodatkowe świadectwo ochronne nie powinno być przyznawane, jeżeli dany 
produkt jest już objęty ochroną pochodnego patentu lub wyłączności danych na potrzeby 
zastosowania lub postaci pediatrycznej.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 212
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub 
produktów zawierających w swym składzie 
substancję czynną, która już korzystała z 
ochrony patentowej na zastosowanie 
pediatryczne lub sposób leczenia lub też 
otrzymała ochronę w jakiejkolwiek formie 
wyłączności danych lub wyłączności 
rynkowej w związku z jej stosowaniem w 
pediatrii w Unii Europejskiej.

Odpowiednio, produktom leczniczym, 
którym przedłużono okres dodatkowego 
świadectwa ochronnego nie można 
przyznać żadnych innych krajowych lub 
Wspólnotowych form ochrony własności 
intelektualnej, wyłączności danych lub 
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wyłączności rynkowej w związku z ich 
stosowaniem w pediatrii lub postacią 
substancji czynnej.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach nowego systemu nagradzania nie powinny być ponownie przyznawane nagrody 
uzyskane już uprzednio, a przedłużenie dodatkowego świadectwa ochronnego, nie powinno 
być przyznawane, jeżeli produktu został już objęty pochodnym patentem na zastosowanie w 
pediatrii.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 213
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub 
produktów zawierających w swym składzie 
substancję czynną, która już korzystała z 
ochrony patentowej na zastosowanie 
pediatryczne lub sposób leczenia lub też 
otrzymała ochronę w jakiejkolwiek formie 
wyłączności danych lub wyłączności 
rynkowej w związku z jej stosowaniem w 
populacji dziecięcej w Unii Europejskiej.

Odpowiednio, produktom leczniczym, 
którym przedłużono okres dodatkowego 
świadectwa ochronnego nie można 
przyznać żadnych innych krajowych lub 
Wspólnotowych form ochrony własności 
intelektualnej, wyłączności danych lub 
wyłączności rynkowej w związku z ich 
stosowaniem w pediatrii lub postacią 
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substancji czynnej.

Or. en

Uzasadnienie

Brak kumulacji
Proponowany w rozporządzeniu nowy system nagród nie powinien być przedmiotem nadużyć 
poprzez ich kumulowanie. Z tego względu proponowane przepisy prawne powinny jasno 
stanowić, że nowa forma dodatkowej ochrony przewidziana jako rekompensata poniesionych 
na badania kliniczne kosztów nie będzie duplikowana inną formą ochrony rynkowej przed 
konkurencją. Podobnie, nie powinno się przyznawać wydłużenia okresu SPC, jeśli produkt 
jest chroniony dodatkowym patentem na zastosowanie w populacji dziecięcej lub patentem na 
postać właściwą dla populacji dziecięcej, gdyż w takich wypadkach ochrona przed 
konkurencją rynkową została już zagwarantowana. Krajowe urzędy patentowe właściwe w 
sprawach udzielania SPC przed wydaniem decyzji o wydłużeniu okresu SPC, powinny 
zażądać od uprawnionego z patentu deklaracji w zakresie istniejących praw patentowych w 
odniesieniu do zastosowania lub postaci pediatrycznej leku.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 214
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1,2, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1,2, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub 
produktów zawierających w swym składzie 
substancję czynną, która już korzystała z 
ochrony patentowej na zastosowanie 
pediatryczne lub jej sposób leczenia lub też 
otrzymała ochronę w jakiejkolwiek formie 
wyłączności danych lub wyłączności 
rynkowej w związku z jej stosowaniem w 
pediatrii w Unii Europejskiej.

Odpowiednio, produktom leczniczym, 
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którym wydłużono okres dodatkowego 
świadectwa ochronnego nie można 
przyznać żadnych innych krajowych lub 
Wspólnotowych form ochrony własności 
intelektualnej, wyłączności danych lub 
wyłączności rynkowej w związku z ich 
stosowaniem w pediatrii lub postacią 
substancji czynnej. 

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 215
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub 
produktów zawierających w swym składzie 
substancję czynną, która już korzystała z 
ochrony patentowej na zastosowanie 
pediatryczne lub sposób leczenia lub też 
otrzymała ochronę w jakiejkolwiek formie 
wyłączności danych lub wyłączności 
rynkowej w związku z jej stosowaniem w 
pediatrii w Unii Europejskiej.

Odpowiednio, produktom leczniczym, 
którym wydłużono okres dodatkowego 
świadectwa ochronnego nie można 
przyznać żadnych innych krajowych lub 
Wspólnotowych form ochrony własności 
intelektualnej, wyłączności danych lub 
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wyłączności rynkowej w związku z ich 
stosowaniem w pediatrii lub postacią 
substancji czynnej.

Or. en

Uzasadnienie

Brak kumulacji
Proponowany w rozporządzeniu nowy system nagród nie powinien być przedmiotem nadużyć 
poprzez ich kumulowanie. Z tego względu proponowane przepisy prawne powinny jasno 
stanowić, że nowa forma dodatkowej ochrony przewidziana jako rekompensata poniesionych 
na badania kliniczne kosztów nie będzie duplikowana inną formą ochrony rynkowej przed 
konkurencją. Podobnie, nie powinno się przyznawać wydłużenia okresu SPC, jeśli produkt 
jest chroniony dodatkowym patentem na zastosowanie w pediatrii lub patentem na postać 
właściwą dla pediatrii, gdyż w takich wypadkach ochrona przed konkurencją rynkową została 
już zagwarantowana. Krajowe urzędy patentowe właściwe w sprawach udzielania SPC przed 
wydaniem decyzji o przedłużeniu okresu SPC, powinny zażądać od uprawnionego z patentu 
deklaracji w zakresie istniejących praw patentowych w odniesieniu do zastosowania lub 
postaci pediatrycznej leku

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 216
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub 
produktów zawierających w swym składzie 
substancję czynną, która już korzysta z 
ochrony patentowej na zastosowanie w 
pediatrii lub sposób leczenia lub też 
otrzymała ochronę w jakiejkolwiek formie 
wyłączności danych lub wyłączności 
rynkowej w związku z jej stosowaniem w 
pediatrii w Unii Europejskiej.

Odpowiednio, produktom leczniczym, 
którym przedłużono okres dodatkowego 
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świadectwa ochronnego, nie można 
przyznać żadnych innych krajowych lub 
wspólnotowych form ochrony własności 
intelektualnej, wyłączności danych lub 
wyłączności rynkowej w związku z ich 
stosowaniem w pediatrii lub postacią 
substancji czynnej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany w rozporządzeniu nowy system nagród nie powinien być przedmiotem nadużyć 
poprzez ich kumulowanie. Z tego względu proponowane przepisy prawne powinny jasno 
stanowić, że nowa forma dodatkowej ochrony przewidziana jako rekompensata poniesionych 
na badania kliniczne kosztów nie będzie duplikowana inną formą ochrony rynkowej przed 
konkurencją. Podobnie, nie powinno się przyznawać przedłużenia okresu SPC, jeśli produkt 
jest chroniony dodatkowym patentem na zastosowanie w pediatrii lub patentem na postać 
właściwą dla pediatrii, gdyż w takich wypadkach ochrona przed konkurencją rynkową została 
już zagwarantowana. Krajowe urzędy patentowe właściwe w sprawach udzielania SPC przed 
wydaniem decyzji o wydłużeniu okresu SPC, powinny zażądać od posiadacza patentu 
deklaracji w zakresie istniejących praw patentowych w odniesieniu do zastosowania lub 
postaci pediatrycznej leku.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 217
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub 
produktów zawierających w swym składzie 
substancję czynną, która już korzystała z 
ochrony patentowej na zastosowanie 
pediatryczne lub sposób leczenia lub też 
otrzymała ochronę w jakiejkolwiek formie 
wyłączności danych lub wyłączności 
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rynkowej w związku z jej stosowaniem w 
pediatrii w Unii Europejskiej.

Odpowiednio, produktom leczniczym, 
którym wydłużono okres dodatkowego 
świadectwa ochronnego nie można 
przyznać żadnych innych krajowych lub 
wspólnotowych form ochrony własności 
intelektualnej, wyłączności danych lub 
wyłączności rynkowej w związku z ich 
stosowaniem u dzieci lub postacią 
substancji czynnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 218
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub 
produktów leczniczych zawierających w 
swym składzie substancję czynną, która 
została już objęte patentem lub 
wyłącznością rynkową w związku z jej 
stosowaniem u dzieci w Unii Europejskiej.

Or. pt
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Uzasadnienie

Niniejszy system nagród nie powinien być przedmiotem nadużyć. Przepisy prawne powinny 
jasno stanowić, że nowa forma dodatkowej ochrony przewidziana jako rekompensata 
poniesionych na badania kliniczne kosztów nie będzie duplikowana inną formą ochrony 
rynkowej przed konkurencją.

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 219
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego.
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92 
albo patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego.
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub 
produktów zawierających w swym składzie 
substancję czynną, która już korzystała z 
ochrony patentowej na zastosowanie w 
pediatrii lub sposób leczenia lub też 
otrzymała ochronę w jakiejkolwiek formie 
wyłączności danych lub wyłączności 
rynkowej w związku z jej stosowaniem w 
pediatrii w Unii Europejskiej.

Odpowiednio, produktom leczniczym, 
którym przedłużono okres dodatkowego 
świadectwa ochronnego, nie można 
przyznać żadnych innych krajowych lub 
wspólnotowych form ochrony własności 
intelektualnej, wyłączności danych lub 
wyłączności rynkowej w związku z ich 
stosowaniem u dzieci lub postacią 
substancji czynnej.

Or. pl
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Uzasadnienie

Proponowany w rozporządzeniu nowy system nagród nie powinien być przedmiotem nadużyć 
poprzez ich kumulowanie. Z tego względu proponowane przepisy prawne powinny jasno 
stanowić, że nowa forma dodatkowej ochrony przewidziana jako rekompensata poniesionych 
na badania kliniczne kosztów nie będzie duplikowana inną formą ochrony rynkowej przed 
konkurencją. Podobnie, nie powinno się przyznawać przedłużenia okresu SPC, jeśli produkt 
jest chroniony dodatkowym patentem na zastosowanie w populacji dziecięcej lub patentem na 
postać właściwą dla populacji dziecięcej, gdyż w takich wypadkach ochrona przed 
konkurencją rynkową została już zagwarantowana. Krajowe organy właściwe w sprawach 
udzielania SPC przed wydaniem decyzji o wydłużeniu okresu SPC, powinny zażądać od 
uprawnionego z patentu deklaracji w zakresie istniejących praw patentowych w odniesieniu 
do zastosowania lub postaci pediatrycznej leku.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 220
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4 A (nowy)

4a. Przedłużenie ustanowione w ust. 1 może 
być przyznane na dany produkt leczniczy 
tylko raz.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że zachęty i nagrody nie powinny podlegać kumulacji.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 221
ARTYKUŁ 37

Artykuł 37
Jeśli wniosek o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu składany jest w związku z 
produktem leczniczym oznaczonym jako 
sierocy produkt leczniczy zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 i jeśli 
ten wniosek zawiera wyniki wszystkich 
badań przeprowadzonych zgodnie z 
uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, a zaświadczenie, o którym 
mowa w art. 29 ust. 3 niniejszego 

tekst zostaje skreślony
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rozporządzenia, jest następnie dołączone do 
otrzymanego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, wówczas dziesięcioletni okres, o 
którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 141/2000, zostanie przedłużony do 
dwunastu lat.
Pierwszy akapit ma również zastosowanie 
wówczas, gdy zrealizowanie uzgodnionego 
planu badań pediatrycznych nie 
doprowadziło do dopuszczenia wskazania 
pediatrycznego do obrotu, ale wyniki 
przeprowadzonych badań zostaną 
odzwierciedlone w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu, i jeśli okaże 
się to właściwe, również na ulotce 
dołączonej do opakowania danego 
produktu leczniczego.

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 222
ARTYKUŁ 37 USTĘP 1

Jeśli wniosek o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu składany jest w związku z 
produktem leczniczym oznaczonym jako 
sierocy produkt leczniczy zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 i jeśli
ten wniosek zawiera wyniki wszystkich 
badań przeprowadzonych zgodnie z 
uzgodnionym planem badań pediatrycznych, 
a zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jest 
następnie dołączone do otrzymanego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
wówczas dziesięcioletni okres, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
141/2000, zostanie przedłużony do 
dwunastu lat.

Jeśli wniosek o pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu składany jest w związku z 
produktem leczniczym oznaczonym jako 
sierocy produkt leczniczy zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 i jeśli 
ten wniosek zawiera wyniki wszystkich 
badań przeprowadzonych zgodnie z 
uzgodnionym planem badań pediatrycznych, 
a zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jest 
następnie dołączone do otrzymanego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
wówczas dziesięcioletni okres, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
141/2000, zostanie przedłużony do 
dziesięciu lat i sześciu miesięcy.

Or. en
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Uzasadnienie

Dziesięcioletnia wyłączność rynkowa przyznawana w Europie na leki sieroce jest już i tak 
najdłuższa na świecie. Zachęty przyznawane na rzecz wskazań pediatrycznych są często 
zbędne, jako, że wiele leków sierocych służy leczeniu chorób metabolicznych, które 
rozpoczynają się w dzieciństwie. Ponadto, leki sieroce są bardzo drogie i często przynoszą 
duże zyski. Dlatego, przedłużenie wyłączności rynkowej powinno zostać ograniczone do 
sześciu miesięcy, a jego przyznanie należy uzależnić od udanego przeprowadzenia badań 
pediatrycznych, obejmujących badania kliniczne.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 223
ARTYKUŁ 37 AKAPIT DRUGI

Pierwszy akapit ma również zastosowanie 
wówczas, gdy zrealizowanie uzgodnionego 
planu badań pediatrycznych nie 
doprowadziło do dopuszczenia wskazania 
pediatrycznego do obrotu, ale wyniki 
przeprowadzonych badań zostaną 
odzwierciedlone w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu, i jeśli okaże 
się to właściwe, również na ulotce 
dołączonej do opakowania danego produktu 
leczniczego.

Pierwszy akapit ma zastosowanie wyłącznie 
wówczas, gdy:

a) gdy zrealizowanie uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych doprowadziło do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego do 
obrotu, oraz

b) badania zrealizowane na podstawie 
uzgodnionego planu badań obejmowały 
badania kliniczne, oraz

c) wyniki przeprowadzonych badań zostaną 
odzwierciedlone w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu, i jeśli okaże 
się to właściwe, również na ulotce 
dołączonej do opakowania danego produktu 
leczniczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Dziesięcioletnia wyłączność rynkowa przyznawana w Europie na leki sieroce jest już i tak 
najdłuższa na świecie. Zachęty przyznawane na rzecz wskazań pediatrycznych są często 
zbędne, jako, że wiele leków sierocych służy leczeniu chorób metabolicznych, które 
rozpoczynają się w dzieciństwie. Ponadto, leki sieroce są bardzo drogie i często przynoszą 
duże zyski. Dlatego, przedłużenie wyłączności rynkowej powinno zostać ograniczone do 
sześciu miesięcy, a jego przyznanie należy uzależnić od udanego przeprowadzenia badań 
pediatrycznych, obejmujących badania kliniczne.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 224
ARTYKUŁ 38 USTĘP 1

1. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 14 ust. 11 
powyższego rozporządzenia. 

1. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 14 ust. 11 
powyższego rozporządzenia, o ile 
współczynnik zapadalności na daną 
chorobę wynosi poniżej 10/1000.
W przypadku gdy kryteria te nie są 
spełniane lub badania przeprowadzone 
zgodnie z zatwierdzonym planem badań 
pediatrycznych nie doprowadziły do 
uzyskania wskazania pediatrycznego, 
wydatki na te badania uprawniają do 
odliczeń podatkowych.

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 225
ARTYKUŁ 38 USTĘP 1

1. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 

1. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
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stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 14 ust. 11 
powyższego rozporządzenia. 

stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 14 ust. 11 
powyższego rozporządzenia, o ile o ile 
współczynnik zachorowalności na daną 
chorobę wynosi poniżej 10/1000.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe okres ochrony danych i rynku powinny obowiązywać wyłącznie w przypadku 
leków przeznaczonych do leczenia rzadziej występujących chorób.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 226
ARTYKUŁ 38 USTĘP 1

1. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 14 ust. 11 
powyższego rozporządzenia. 

1. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 14 ust. 11 
powyższego rozporządzenia, o ile 
współczynnik zapadalności na daną 
chorobę wynosi poniżej 10/1000.

Or. fr

Uzasadnienie

W praktyce należy dokonać rozróżnienia na przypadki, gdy sprzedaż danego produktu 
leczniczego przyniesie znaczące dochody, ze względu na rozmiary właściwej populacji 
pediatrycznej oraz przypadki, gdy liczba zainteresowanych dzieci jest niewielka i niezbędne 
są dodatkowe zachęty. Podobnie jak w przypadku rozporządzenia o sierocych produktach 
leczniczych, należy określić próg zapadalności, poniżej którego w grę wchodziłyby zachęty. 
Chociaż nie zawsze dostępne są dokładne statystyki zapadalności ze wszystkich Państw 
Członkowskich, niektóre z nich dysponują danymi, które można zwiększyć o rząd wielkości 
by uzyskać obraz sytuacji panującej na obszarze całej Unii.
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Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 227
ARTYKUŁ 38 USTĘP 1

1. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 14 ust. 11 
powyższego rozporządzenia. 

Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować pięcioletni okres ochronny dla 
danych i rynku, z możliwością przedłużenia 
o kolejne dwa lata.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia nadużyciom oraz zagwarantowania dostępności produktów leczniczych, 
uzasadnione i racjonalne wydaje się ograniczenie okresu ochrony przewidzianego w art. 14 
ust. 11 rozporządzenia 726/2004 (osiem lat, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata) 
do pięciu lat, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa. Biorąc pod uwagę realizowane cele i 
potrzebę wynagrodzenia poczynionych wysiłków, podobne ograniczenie zachęt dotyczących 
leków, które nie są już objęte patentem lub świadectwem ochronnym wydaje się bardziej 
zasadne. Przemawia za nim również fakt, że w większości przypadków, badania nad 
produktami leczniczymi stosowanymi w pediatrii skoncentrowane są nie tyle na badaniach 
podstawowych, co kwestiach związanych z dawkowaniem, lekami galenowymi oraz analizą 
efektów ubocznych.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 228
ARTYKUŁ 38 USTĘP 2

2. Tam, gdzie udzielone jest dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w pediatrii zgodnie z 
procedurami określonymi w dyrektywie 
2001/83/WE, znajdują zastosowanie okresy 
ochronne dla danych i rynku, o których 
mowa w art. 10 ust. 1 tej dyrektywy. 

2. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 10 ust. 1 
powyższego rozporządzenia, o ile 
współczynnik zapadalności na daną 
chorobę wynosi poniżej 10/1000.
W przypadku gdy kryteria te nie są 
spełniane, lub badania przeprowadzone 
zgodnie z zatwierdzonym planem badań 
pediatrycznych nie doprowadziły do
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uzyskania wskazania pediatrycznego, 
wydatki na te badania uprawniają do 
odliczeń podatkowych.
W odniesieniu do danych dotyczących 
zapadalności, metody ich gromadzenia i 
źródła określają wytyczne.

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 229
ARTYKUŁ 38 USTĘP 2

2. Tam, gdzie udzielone jest dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w pediatrii zgodnie z 
procedurami określonymi w dyrektywie 
2001/83/WE, znajdują zastosowanie okresy 
ochronne dla danych i rynku, o których 
mowa w art. 10 ust. 1 tej dyrektywy. 

2. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 10 ust. 1 
powyższego rozporządzenia, o ile 
współczynnik zapadalności na daną 
chorobę wynosi poniżej 10/1000.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe okres ochrony danych i rynku powinny obowiązywać wyłącznie w przypadku 
leków przeznaczonych do leczenia rzadziej występujących chorób.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 230
ARTYKUŁ 38 USTĘP 2

2. Tam, gdzie udzielone jest dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w pediatrii zgodnie z 
procedurami określonymi w dyrektywie 
2001/83/WE, znajdują zastosowanie okresy 
ochronne dla danych i rynku, o których 
mowa w art. 10 ust. 1 tej dyrektywy.

2. Jeśli udzielono dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, należy 
stosować okresy ochronne dla danych i 
rynku, o czym mowa w art. 10 ust. 1 
powyższego rozporządzenia, o ile 
współczynnik zapadalności na daną 
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chorobę wynosi poniżej 10/1000.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 38 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 231
ARTYKUŁ 38 USTĘP 2

2. Tam, gdzie udzielone jest dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w pediatrii zgodnie z 
procedurami określonymi w dyrektywie 
2001/83/WE, znajdują zastosowanie okresy 
ochronne dla danych i rynku, o których 
mowa w art. 10 ust. 1 tej dyrektywy.

2. Tam, gdzie udzielone jest dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w pediatrii zgodnie z 
procedurami określonymi w dyrektywie 
2001/83/WE, znajduje zastosowanie 
pięcioletni, z możliwością przedłużenia o 
kolejne dwa lata, okres ochronny dla 
danych i rynku

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 38 ust. 1, tego samego autora. 

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 232
ARTYKUŁ 38 USTĘP 2 A (nowy)

2a. W odniesieniu do danych dotyczących 
zapadalności, metody ich gromadzenia i 
źródła określają wytyczne.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 38 ust. 1, tego samego autora.
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Poprawkę złożyła Mia De Vits

Poprawka 233
ARTYKUŁ 39 USTĘP 3

3. W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje szczegółowy spis wszystkich 
zachęt oferowanych we Wspólnocie i w 
Państwach Członkowskich, mających na 
celu wspieranie prowadzenia badań, 
opracowywania i dostępności produktów 
leczniczych do stosowania w pediatrii. Spis 
ten będzie regularnie uaktualniany.

3. W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje szczegółowy spis wszystkich 
zachęt oferowanych we Wspólnocie i w 
Państwach Członkowskich, mających na 
celu wspieranie prowadzenia badań, 
opracowywania i dostępności produktów 
leczniczych do stosowania w pediatrii. Spis 
ten będzie regularnie uaktualniany.

Jednakże w celu ustanowienia efektywnego 
systemu zachęt, Komisja musi zachować, po 
upływie powyższego 18-miesięcznego 
okresu uprawnienie do oceny skutków 
poszczególnych rodzajów zachęt oraz, w 
razie potrzeby, wycofania nagród.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu realizacji celów stanowiących podstawę systemu zachęt, Komisja powinna zachować 
określony poziom uprawnień w zakresie monitorowania i oceny firm z nich korzystających. W 
celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, Komisji należy przyznać uprawnienie do 
wycofania nagród przyznanych firmom farmaceutycznym, które przesuną zasoby na 
działalność niezwiązaną z badaniami w dziedzinie farmaceutyków pediatrycznych. W 
przypadku braku takiego systemu efektywnego monitoringu i oceny zachodzi ryzyko, że firmy 
farmaceutyczne będą miały całkowitą swobodę.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 234
ARTYKUŁ 39 A (nowy)

Artykuł 39 a
1. W ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia 
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niniejszego rozporządzenia ustanowiony 
zostanie specjalny europejski program 
badań produktów leczniczych dla dzieci, w 
celu wspierania badań dotyczących 
istniejących produktów leczniczych lub 
istniejących substancji aktywnych, które 
nie są objęte patentem lub dodatkowym 
świadectwem ochronnym.
2. Ten wspólnotowy program otrzyma 
nazwę MICE (Badanie Leków dla Dzieci 
Europy).
3. Zgodnie z Traktatem, Parlament 
Europejski i Rada podejmują decyzją na 
wniosek, w ramach procedury współdecyzji.
4. Program zarządzany jest przez Agencję, 
która, działając z upoważnienia Komisji, 
wydaje szczegółowe zaproszenia do 
składania propozycji. Zaproszenia do 
składania propozycji określają, kiedy tylko 
jest to możliwe, taki poziom finansowania, 
który pokryje wszystkie, lub bardzo 
znaczącą część wydatków związanych z 
zaproponowanymi badaniami.

Or. de

Uzasadnienie

Cel projektu rozporządzenia jakim jest poprawa bezpieczeństwa leków dla dzieci, nie zostanie 
zrealizowany wyłącznie dzięki projektowi. Należy koniecznie przyjąć odpowiedni program 
wspólnotowy: MICE. Treść poprawki stanowi potwierdzenie stanowiska sprawozdawcy, 
ujmując je bardziej precyzyjnie.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 235
ARTYKUŁ 39 A (nowy)

Artykuł 39a
Jak najszybciej stworzony zostanie program 
wspólnotowy Badanie Leków dla Dzieci 
Europy (MICE), służący wspieraniu badań 
dotyczących istniejących produktów 
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leczniczych lub substancji aktywnych, które 
nie są objęte patentem lub dodatkowym 
świadectwem ochronnym.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z motywami projektu Komisji przedstawionymi w punktach uzasadnienia, 
wspólnotowy program finansowania badań w sektorze pozapatentowym ma istotne znaczenie 
dla globalnej konkurencyjności europejskiego sektora farmaceutycznego. Ze względu na brak 
podstaw prawnych dla ustanowienia specjalnego programu wspólnotowego dotyczącego 
MICE, najszybszym i optymalnym sposobem realizacji tej koncepcji byłoby uwzględnienie 
MICE w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju. 

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 236
ARTYKUŁ 39 A (nowy)

Artykuł 39a
Komisja będzie wspierać ustanowienie 
programu badań - Badanie Leków dla 
Dzieci Europy (MICE) - w celu 
propagowania badań nad 
wykorzystywaniem w pediatrii leków, które 
nie są objęte patentami lub dodatkowymi 
świadectwami ochronnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Pomogłoby to zapewnić ochronę zdrowia dzieci poddanych leczeniu z wykorzystaniem leków, 
które nie są objęte patentem lub dodatkowym świadectwem ochronnym.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 237
ARTYKUŁ 40 USTĘP 1

1. Odpowiednie dane szczegółowe 
dotyczące prób zawarte w uzgodnionych 

1. Odpowiednie dane szczegółowe
dotyczące prób zawarte w uzgodnionych 
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planach badań pediatrycznych, łącznie z 
tymi prowadzonymi w krajach trzecich, 
zostaną wprowadzone do europejskiej bazy 
danych utworzonej na podstawie art. 11 
dyrektywy 2001/20/WE.

planach badań pediatrycznych, łącznie z 
tymi prowadzonymi w krajach trzecich, 
zostaną wprowadzone do europejskiej bazy 
danych utworzonej na podstawie art. 11 
dyrektywy 2001/20/WE. Na zasadzie 
odstępstwa od powyższego przepisu, 
Agencja udostępni część tych informacji 
publicznie.
Dane dotyczące wyników wszelkich 
ukończonych badań przeprowadzonych 
zgodnie z uzgodnionym planem badań 
pediatrycznych, nawet, jeśli zostały 
przeprowadzone przedwcześnie, jak również 
wyniki wszelkich badań finansowanych 
przez Wspólnotę i Państwa Członkowskie w 
ramach wspierania badań nad 
opracowywaniem i udostępnianiem 
produktów leczniczych do stosowania w 
pediatrii, w tym wszelkich badań 
finansowanych z programu Badanie Leków 
dla Dzieci Europy (MICE), są publikowane 
przez Agencję, łącznie, kiedykolwiek jest to 
stosowne, z wszelkimi istotnymi wnioskami 
dotyczącymi produktów leczniczych w tej 
samej kategorii terapeutycznej, które służą 
temu samemu zaproponowanemu 
zastosowaniu w pediatrii.

Or. en

Uzasadnienie

Niedawno miało miejsce szereg przypadków, kiedy firmy farmaceutyczne zatajały dane 
pochodzące z badań klinicznych, ponieważ nie tylko nie wykazywały one skuteczności leków w 
badanej populacji, lecz także zwiększone ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów. 
Wszystkie te przypadki obejmowały badania kliniczne prowadzone na populacji pediatrycznej. 
Specjaliści w dziedzinie opieki zdrowotnej muszą mieć dostęp do danych dotyczących badań, 
zwłaszcza badań pediatrycznych, ze względu na niedostatek informacji o wykorzystywaniu 
leków u dzieci. 

W coraz większym stopniu uznaje się potrzebę zapewnienia publicznego dostępu do baz 
danych dotyczących badań klinicznych. Przynajmniej w jednym Państwie Członkowskim 
(Hiszpania) krajowe przepisy wymagają opublikowania wszystkich badań klinicznych 
przeprowadzonych w tym Państwie Członkowskim a Zjednoczone Królestwo oznajmiło, iż 
dążyć będzie do opracowania przepisów o takim samym skutku. W USA przyjęto projekt 
ustawy (ustawa o należytym udostępnieniu badań klinicznych z 2005 r.), zgodnie z którą 
ustanowione zostaną publiczne bazy danych zawierające wyniki wszystkich badań klinicznych 



AM\568363PL.doc 133/165 PE 357.553v02-00

PL

przeprowadzonych w USA.

Zapewne wszystkie informacje zawarte w bazie danych dotyczącej badań klinicznych, 
ustanowionej na mocy dyrektywy 2001/20/WE powinny zostać udostępnione publicznie. Celu 
tego nie można zrealizować w niniejszym rozporządzeniu. Może ono natomiast i powinno 
uregulować kwestię publicznego dostępu do danych dotyczących pediatrycznych badań 
klinicznych.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 238
ARTYKUŁ 40 USTĘP 2

2. Na wniosek Agencji i w konsultacji z 
Państwami Członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami Komisja 
sporządza wytyczne odnośnie do charakteru 
informacji, o których mowa w ust. 1, i które 
mają być wprowadzane do europejskiej bazy 
danych założonej zgodnie z art. 11 
dyrektywy 2001/20/WE 

2. Na wniosek Agencji i w konsultacji z 
Państwami Członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami Komisja 
sporządza wytyczne odnośnie do charakteru 
informacji, o których mowa w ust. 1, i które 
mają być wprowadzane do europejskiej bazy 
danych założonej zgodnie z art. 11 
dyrektywy 2001/20/WE, treści informacji 
udostępnianych publicznie, na podstawie 
ust. 1 i niniejszego ustępu oraz związanych 
z tym kompetencji i zadań Agencji.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 40 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 239
ARTYKUŁ 40 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Komisja sporządza wytyczne regulujące 
przypadki, w których informacje 
zgromadzone zgodnie z ust. 1 i 2 są 
udostępniane Komitetowi Pediatrycznemu 
lub ekspertom zewnętrznym (towarzystwa 
naukowe i organizacje pacjentów).
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Or. en

Uzasadnienie

Także przedstawicielom nauki i organizacjom pacjentów należy zapewnić dostęp do 
użytecznych informacji. Dostęp ten powinny określić wytyczne Komisji, z uwzględnieniem 
praw własności intelektualnej, zgodnie z dyrektywą 2001/20/WE.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 240
ARTYKUŁ 41

Artykuł 41
Państwa Członkowskie zbierają dostępne 
dane dotyczące wszystkich istniejących 
zastosowań produktów leczniczych w 
populacji pediatrycznej i w ciągu dwu lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
przekazują je Agencji. 
Komitet Pediatryczny służy poradami w 
zakresie treści i formatu danych, które 
należy zebrać.

tekst zostaje skreślony

Or. fr

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 241
ARTYKUŁ 41

Artykuł 41
Państwa Członkowskie zbierają dostępne 
dane dotyczące wszystkich istniejących 
zastosowań produktów leczniczych w 
populacji pediatrycznej i w ciągu dwu lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
przekazują je Agencji. 
Komitet Pediatryczny służy poradami w 
zakresie treści i formatu danych, które 
należy zebrać.

tekst zostaje skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 242
ARTYKUŁ 41 USTĘP 1

Państwa Członkowskie zbierają dostępne 
dane dotyczące wszystkich istniejących 
zastosowań produktów leczniczych w 
populacji pediatrycznej i w ciągu dwu lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
przekazują je Agencji. 

Państwa Członkowskie zbierają dostępne 
dane dotyczące wszystkich istniejących i 
potrzebnych zastosowań produktów 
leczniczych w populacji pediatrycznej i w 
ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia przekazują je 
Agencji. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1, głównym celem rozporządzenia jest wspieranie opracowywania leków 
mających zaspokajać „szczególne potrzeby terapeutyczne populacji pediatrycznej”.

Warunkiem realizacji tego celu przez niniejsze rozporządzenie jest w pierwszej kolejności 
ustanowienie spisu potrzeb i określenie priorytetów.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 243
ARTYKUŁ 41 USTĘP 1

Państwa Członkowskie zbierają dostępne 
dane dotyczące wszystkich istniejących 
zastosowań produktów leczniczych w 
populacji pediatrycznej i w ciągu dwu lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
przekazują je Agencji. 

Państwa Członkowskie zbierają dostępne 
dane dotyczące wszystkich istniejących 
zastosowań produktów leczniczych w 
populacji pediatrycznej i w ciągu jednego 
roku od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia przekazują je Agencji. 

Or. en

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 244
ARTYKUŁ 42 USTĘP 1 I 2
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Artykuł 42
1. Agencja ocenia dane, o których mowa w 
art. 41, w szczególności mając na celu 
zidentyfikowanie priorytetów dla badań.
2. Na podstawie oceny, o której mowa w 
ust. 1, i innych dostępnych informacji oraz 
po konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi oraz zainteresowanymi 
stronami Komitet Pediatryczny ustala spis 
potrzeb terapeutycznych. Agencja publikuje 
spis w ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i regularnie 
dokonywać jego aktualizacji.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 245
ARTYKUŁ 42 USTĘP 1 I 2

Artykuł 42
1. Agencja ocenia dane, o których mowa w 
art. 41, w szczególności mając na celu 
zidentyfikowanie priorytetów dla badań.
2. Na podstawie oceny, o której mowa w 
ust. 1, i innych dostępnych informacji oraz 
po konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi oraz zainteresowanymi 
stronami Komitet Pediatryczny ustala spis 
potrzeb terapeutycznych. Agencja publikuje 
spis w ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i regularnie 
dokonywać jego aktualizacji.

tekst zostaje skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 246
ARTYKUŁ 42 USTĘP 1

1. Agencja ocenia dane, o których mowa w 
art. 41, w szczególności mając na celu 
zidentyfikowanie priorytetów dla badań. 

1. Agencja ocenia dane, o których mowa w 
art. 41, w szczególności mając na celu 
zidentyfikowanie priorytetów dla badań, w 
ciągu dwu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Agencji należy wyznaczyć dokładny termin na ocenę danych, które otrzyma od Państw 
Członkowskich.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 247
ARTYKUŁ 42 USTĘP 1

1. Agencja ocenia dane, o których mowa w 
art. 41, w szczególności mając na celu 
zidentyfikowanie priorytetów dla badań.

1. Agencja ocenia dane, o których mowa w 
art. 41, w tym dane na temat badań 
przeprowadzonych w państwach trzecich, w 
szczególności mając na celu 
zidentyfikowanie priorytetów dla badań. 

Or. el

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, by gromadzone przez Agencję informacje i dane dotyczące badań 
zawarte w planach badań pediatrycznych obejmowały także informacje i dane na temat badań 
przeprowadzonych w państwach trzecich.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 248
ARTYKUŁ 42 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 
1, i innych dostępnych informacji oraz po 

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 
1, i innych dostępnych informacji oraz po 
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konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi oraz zainteresowanymi 
stronami Komitet Pediatryczny ustala spis 
potrzeb terapeutycznych. 

konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi oraz zainteresowanymi 
stronami Komitet Pediatryczny ustala spis 
potrzeb terapeutycznych, w tym priorytetów 
badawczych. 

Or. en

Uzasadnienie

Spis potrzeb nie może być po prostu listą obecnych zastosowań leków u populacji 
pediatrycznej, powinien on określać priorytety. Spis powinien zostać opublikowany po dwóch 
latach.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi

Poprawka 249
ARTYKUŁ 42 USTĘP 2 AKAPIT PIERWSZY

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 
1, i innych dostępnych informacji oraz po 
konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi oraz zainteresowanymi 
stronami Komitet Pediatryczny ustala spis 
potrzeb terapeutycznych.

2. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 
1, i innych dostępnych informacji oraz po 
konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi oraz zainteresowanymi 
stronami Komitet Pediatryczny ustala spis 
potrzeb terapeutycznych uszeregowanych 
według ważności.

Or. el

Uzasadnienie

Nie wystarczy samo sporządzanie spisu, potrzeby terapeutyczne należy dodatkowo 
uszeregować według ich ważności.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 250
ARTYKUŁ 42 USTĘP 2 AKAPIT DRUGI

Agencja publikuje spis w ciągu trzech lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i 
regularnie dokonywać jego aktualizacji.

Agencja publikuje spis w ciągu jednego 
roku od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia i regularnie dokonywać jego 
aktualizacji.



AM\568363PL.doc 139/165 PE 357.553v02-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany spis potrzeb terapeutycznych dzieci powinien zostać sporządzony przez 
Komisję, UE i ekspertów krajowych jak najszybciej, a nie dopiero w ciągu trzech lat od 
wejścia w życie rozporządzenia. Wiedza Komitetu Pediatrycznego mogłaby wtedy lepiej 
służyć ustalaniu priorytetów na podstawie tej listy.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 251
ARTYKUŁ 42 USTĘP 2 AKAPIT DRUGI

Agencja publikuje spis w ciągu trzech lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i 
regularnie dokonywać jego aktualizacji.

Agencja publikuje spis w ciągu dwu lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i 
regularnie dokonywać jego aktualizacji.

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 252
ARTYKUŁ 42 USTĘP 2 AKAPIT DRUGI

Agencja publikuje spis w ciągu trzech lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i 
regularnie dokonywać jego aktualizacji.

Agencja publikuje spis w ciągu dwu lat od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i 
regularnie dokonywać jego aktualizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Spis potrzeb nie może być zwyczajną listą obecnych zastosowań leków w populacji 
pediatrycznej, powinien on określać priorytety. Spis powinien zostać opublikowany po dwóch 
latach.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 253
ARTYKUŁ 43
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Artykuł 43
1. Agencja, z naukowym wsparciem 
Komitetu Pediatrycznego, opracowuje 
europejską sieć obejmującą istniejące sieci 
krajowe, badaczy i ośrodki dysponujących 
specjalistyczną wiedzą w zakresie 
przeprowadzania badań w populacji 
pediatrycznej.

2. Do zadań sieci europejskiej należy 
między innymi: koordynacja badań 
związanych z pediatrycznymi produktami 
leczniczymi, rozwijanie niezbędnej wiedzy 
profesjonalnej i administracyjnej na forum 
europejskim oraz uniknięcie powtarzania 
badań i testów na dzieciach. 
3. W ciągu jednego roku od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Zarząd Agencji 
zobowiązany jest, na wniosek Dyrektora 
Wykonawczego i po konsultacjach z 
Komisją, Państwami Członkowskimi oraz 
zainteresowanymi stronami, do przyjęcia 
strategii wykonawczej dla zapoczątkowania 
i działania sieci europejskiej. Sieć ta musi 
być, w miarę potrzeby, wpisywać się we 
wzmacnianie fundamentów Europejskiego 
Obszaru Badawczego w kontekście 
Wspólnotowych Programów Ramowych na 
rzecz badań naukowych, rozwoju 
technicznego i prezentacji.

tekst zostaje skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 254
ARTYKUŁ 43 USTĘP 2

2. Do zadań sieci europejskiej należy 
między innymi: koordynacja badań 
związanych z pediatrycznymi produktami 
leczniczymi, rozwijanie niezbędnej wiedzy 
profesjonalnej i administracyjnej na forum 

2. Do zadań sieci europejskiej należy 
między innymi: koordynacja badań 
związanych z pediatrycznymi produktami 
leczniczymi, rozwijanie niezbędnej wiedzy 
profesjonalnej i administracyjnej na forum 
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europejskim oraz uniknięcie powtarzania 
badań i testów na dzieciach. 

europejskim oraz uniknięcie powtarzania 
badań i testów na dzieciach. Europejska sieć 
będzie zawsze dążyć do zapewnienia 
optymalnego wykorzystania dostępnych 
zasobów.

Or. en

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 255
ARTYKUŁ 43 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Sieć zapewnia również optymalne 
wykorzystywanie zasobów, przy 
uwzględnieniu potrzeby prowadzenia badań 
kosztem jak najmniejszych zasobów 
(ludzkich i finansowych) oraz użyteczności 
procedur, w celu uzyskania jak najszybszej 
i jasnej odpowiedzi na problemy kliniczne.

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 256
ARTYKUŁ 43 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Europejska sieć będzie również dążyć 
do zapewnienia optymalnego wykorzystania 
dostępnych zasobów, zwłaszcza poprzez 
weryfikowanie wykonalności 
zaproponowanych badań oraz ich 
efektywności pod względem kosztów 
ludzkich i finansowych oraz zapewnianie, 
że procedury badań umożliwią uzyskanie 
jasnych odpowiedzi na istotne problemy 
kliniczne w jak najkrótszym czasie.

Or. en
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 257
ARTYKUŁ 44 USTĘP 2

2. Wszystkie istniejące badania 
pediatryczne, o których mowa w ust. 1,
zostaną rozważone przez Komitet 
Pediatryczny podczas oceny wniosków o 
plany badań pediatrycznych,, zwolnienia i 
odroczenia oraz przez właściwe organa 
podczas oceny wniosków złożonych zgodnie 
z art. 8, 9 lub 31.

2. Wszystkie istniejące badania 
pediatryczne, o których mowa w ust. 1 oraz 
wszystkie badania pediatryczne wszczęte 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia będą kwalifikować się do 
umieszczenia w planie badań 
pediatrycznych i zostaną rozważone przez 
Komitet Pediatryczny podczas oceny 
wniosków o zwolnienia i odroczenia oraz 
przez właściwe organa podczas oceny 
wniosków złożonych zgodnie z art. 8, 9 lub 
31.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt nie może zniechęcać do prowadzenia badań pediatrycznych w krótkiej perspektywie 
czasowej. Wprowadzenie niniejszej poprawki pozwoli wyjaśnić, że badania pediatryczne 
wszczęte przed wejściem w życie rozporządzenia i nie przedłożone do oceny w państwie 
trzecim, po przyjęciu rozporządzenia uznawane będą za element uzgodnionego planu badań 
pediatrycznych.

Poprawkę złożył Thomas Ulmer

Poprawka 258
ARTYKUŁ 47

Wkład Wspólnoty przewidziany w art. 67 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 obejmie 
wszystkie aspekty pracy Komitetu 
Pediatrycznego, włączając wsparcie 
naukowe udzielane przez ekspertów, oraz 
Agencji, włączając ocenę planów badań 
pediatrycznych, porady naukowe oraz 
zwolnienia od opłat przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu, i wspierać 
będzie działalność Agencji zgodnie z art. 40 
i 43 niniejszego rozporządzenia.

Wkład Wspólnoty przewidziany w art. 67 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 obejmie 
aspekty pracy Komitetu Pediatrycznego, 
włączając wsparcie naukowe udzielane 
przez ekspertów, oraz Agencji, włączając 
ocenę planów badań pediatrycznych, porady 
naukowe oraz zwolnienia od opłat 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, 
i wspierać będzie działalność Agencji 
zgodnie z art. 40 i 43 niniejszego 
rozporządzenia.

Dodatkowo ustanowiony zostanie specjalny 
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program badań pediatrycznych, 
wykorzystujący zasoby przeznaczone na 
realizację polityki zdrowotnej, na badania 
leków pozapatentowych.

Or. de

Uzasadnienie

Szczególnie w dziedzinie pediatrycznych produktów leczniczych niezbędne są zachęty 
finansowe i wsparcie badań leków pozapatentowych. Dlatego nie wystarcza uruchomienie 
inicjatywy wyłącznie w ramach Siódmego Ramowego Programu Badań. 

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 259
ARTYKUŁ 47 A (nowy)

Wkład Wspólnoty będzie służył również 
wspieraniu badań prowadzonych w 
kontekście programu MICE, w których 
istotną rolę odgrywać będą badania 
akademickie.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo uzyskanych doświadczeń, coraz trudniejsze okazuje się znalezienie zasobów 
niezbędnych do przeprowadzenia wspólnych, międzynarodowych badań koniecznych do oceny 
nowych terapii. Uważamy, że należy przyjąć dużo bardziej zdecydowane podejście w zakresie 
statusu leków nieobjętych licencją i patentem. Uznajemy, że kompleksowy plan poprawy 
badań pediatrycznych w Europie musi przewidywać coś więcej, niż tylko finansowanie zadań 
koordynacyjnych Agencji oraz, że nie niewłaściwe jest całkowite pozostawianie tych kwestii 
do rozstrzygnięcia w nieokreślonych, przyszłych przepisach. Jesteśmy przekonani, że projekt 
w obecnym kształcie stymulowałby głównie opracowywanie nowych lub wciąż objętych 
patentem leków na potrzeby pediatrii, w niewielkim stopniu oddziałując na status leków, które 
nie podlegają licencji i nie są już objęte patentem lub dodatkową ochroną.

Poprawkę złożyła Anne Laperrouze

Poprawka 260
ARTYKUŁ 49 USTĘP 2
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2. W ciągu sześciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje ogólny raport o doświadczeniach 
uzyskanych w wyniku jego zastosowania, 
zawierający w szczególności szczegółowy 
spis wszystkich produktów leczniczych 
dopuszczonych do stosowania w pediatrii od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W ciągu ośmiu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje ogólny raport o doświadczeniach 
uzyskanych w wyniku zastosowania całości 
jego przepisów, zawierający w 
szczególności szczegółowy spis wszystkich 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
stosowania w pediatrii od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Musi upłynąć dostateczny okres, nim możliwe będzie przeprowadzenie przeglądu stosowania 
niniejszych przepisów, co umożliwi ocenę ich oddziaływania i ewentualne zaproponowanie 
zmian.

Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 261
ARTYKUŁ 49 USTĘP 2

2. W ciągu sześciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje ogólny raport o doświadczeniach 
uzyskanych w wyniku jego zastosowania, 
zawierający w szczególności szczegółowy 
spis wszystkich produktów leczniczych 
dopuszczonych do stosowania w pediatrii od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W ciągu sześciu lat od wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje ogólny raport o doświadczeniach 
uzyskanych w wyniku jego zastosowania, 
zawierający w szczególności szczegółowy 
spis wszystkich produktów leczniczych 
dopuszczonych do stosowania w pediatrii od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja przeprowadzi w szczególności 
analizę zachęt i nagród, o których mowa w 
art. 36 i 37, wraz z finansową oceną 
kosztów badań i korzyści wynikających z 
przedmiotowych zachęt.
Jeżeli w wyniku analizy ujawniona zostanie 
dysproporcja między mechanizmem a 
zakładanymi lub osiągniętymi celami, 
zaproponowane zostaną zmiany w tych 
artykułach, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 50.

Or. fr
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Uzasadnienie

Istotne wydaje się ustanowienie procedury weryfikacji efektywności i słuszności systemu 
nagród i zachęt wprowadzonego na mocy tytułu V. Sześcioletni okres przewidziany w 
projekcie Komisji zdaje się uzasadniony, by rozporządzenie mogło być stosowane przez 
dostateczny okres.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 262
ARTYKUŁ 49 USTĘP 2 A (nowy)

2a. W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat zdobytych 
doświadczeń przy stosowaniu art. 36-38, 
włączając analizę funkcjonowania nagród i 
zachęt, w celu ewentualnego 
zaproponowania poprawek niezbędnych ze 
względu na gospodarcze konsekwencje 
stosowania powyższych artykułów. 
Sprawozdanie powinno dodatkowo 
zawierać szacunkową analizę korzyści 
zdrowotnych, które przyniosło stosowanie 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dokonywanie co pięć lat przeglądu, koncentrującego się na funkcjonowaniu 
art. 36-38. Jest to uznawane za niezbędne ze względu na pewne obawy odnośnie do słuszności 
zachęt finansowych zaproponowanych w rozporządzeniu oraz obciążeń dla budżetów służby 
zdrowia w Państwach Członkowskich. Wydaje się również oczywiste, że ze względu na szeroki 
zakres dotychczas zrealizowanych studiów oddziaływania gospodarczego, bardzo trudno 
byłoby w miarę dokładnie przewidzieć, jakie będą koszty i korzyści.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 263
ARTYKUŁ 52 PUNKT -1) (nowy) 

ARTYKUŁ 7 USTĘP 2A (nowy) (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)
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-1. W art. 7 dodaje się ust. 2a:
„2a. Każdy produkt chroniony przez ważny 
patent podstawowy lub dodatkowe 
świadectwo ochronne, przyznane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem na terytorium 
Państwa Członkowskiego, dla którego 
zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr …/… (Rozporządzenie 
Pediatryczne) wydano zaświadczenie 
wykazujące zgodność wniosku z 
uzgodnionym, zrealizowanym planem 
badań pediatrycznych, jest uprawniony do 
świadectwa pediatrycznego przedłużenia.”

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe poprawki do art. 52 mają charakter techniczny a ich celem jest wprowadzenie 
przepisów operacyjnych w zakresie specyficznych uprawnień, tj. świadectwa pediatrycznego 
przedłużenia oraz przedłużenia ustawowej ochrony danych, ustanowionych w zmienionym art. 
36.

Zmieniono termin ubiegania się o przedłużenie pediatryczne, przewidziany w art. 52 ust. 1, 
umożliwiając złożenie wniosku nie później niż na sześć miesięcy przed wygaśnięciem 
podstawowego patentu lub dodatkowego świadectwa ochronnego (zamiast 24 miesięcy, co 
jest rozwiązaniem bardziej restrykcyjnym).

W odniesieniu do zmian w art. 36 i art. 52 ust. 2 - ponieważ zachęta przyznawana jest ze 
względu na zgodność z planem badań pediatrycznych, wyłącznie posiadacz pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu (tj. osoba, która przeprowadziła badania kliniczne na populacji 
pediatrycznej) może korzystać z przedłużenia obowiązywania praw własności intelektualnej i 
ustawowej ochrony danych, dotyczących jego produktu leczniczego. Możliwe są sytuacje, w 
których posiadacz zezwolenia na wprowadzenie do obrotu oraz uprawniony z 
patentu/dodatkowego świadectwa ochronnego to dwie różne osoby. W podobnym przypadku 
uprawniony z patentu lub dodatkowego świadectwa ochronnego będzie musiał wykazać, że 
posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu wyraził zgodę na złożenie wniosku o 
świadectwo pediatrycznego przedłużenia.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 264
ARTYKUŁ 52 PUNKT 1) 

ARTYKUŁ 7 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)
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3. Wniosek o przedłużenie obowiązywania
świadectwa już przyznanego przy 
zastosowaniu art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Rozporządzenie Pediatryczne)*] 
należy złożyć nie później niż dwa lata przed 
wygaśnięciem świadectwa.

3. Wniosek o świadectwo pediatrycznego 
przedłużenia przy zastosowaniu ust. 2a 
niniejszego artykułu i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Rozporządzenie Pediatryczne)*]
należy złożyć nie później niż sześć miesięcy 
przed wygaśnięciem podstawowego patentu 
lub dodatkowego świadectwa ochronnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 265
ARTYKUŁ 52 PUNKT 1) 

ARTYKUŁ 7 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

3. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego przy 
zastosowaniu art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Rozporządzenie Pediatryczne)*] 
należy złożyć nie później niż dwa lata przed 
wygaśnięciem świadectwa.

3. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego przy 
zastosowaniu art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Rozporządzenie Pediatryczne)*] 
należy złożyć nie później niż sześć miesięcy
przed wygaśnięciem świadectwa.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany dwuletni termin na złożenie wniosku wydaje się zbyt restrykcyjny.
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Poprawkę złożyła Frédérique Ries

Poprawka 266
ARTYKUŁ 52 PUNKT 1) 

ARTYKUŁ 7 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

„3. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego przy 
zastosowaniu art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Rozporządzenie Pediatryczne)*] 
należy złożyć nie później niż dwa lata przed 
wygaśnięciem świadectwa.

„3. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego przy 
zastosowaniu art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Rozporządzenie Pediatryczne)*] 
należy złożyć nie później niż sześć miesięcy
przed wygaśnięciem świadectwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Termin przewidziany na wystąpienie o przedłużenie dodatkowego świadectwa ochronnego 
(SPC), przewidziany w art. 52 ust. 1, należy skrócić z okresu dwóch lat do sześciu miesięcy 
przed wygaśnięciem oryginalnego świadectwa: w wielu przypadkach ukończenie badań 
pediatrycznych możliwe jest dopiero na późnym etapie cyklu życia produktu.

W większości przypadków prowadzenie badań pediatrycznych bez posiadania jasnych i 
dokładnych informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego 
stosowanego u osób dorosłych (niepożądane reakcje, przeciwwskazania i interakcje z innym 
lekami, etc.) byłoby etycznie nieuzasadnione i nie pozwalałoby odpowiednio zagwarantować 
bezpieczeństwa dzieci, które zgodziły się na udział w badaniu.

Należałoby zatem skrócić okres, w którym należy wystąpić o przedłużenie SPC z dwóch lat do 
sześciu miesięcy, w celu zachęcenia wnioskodawcy do kontynuowania swoich badań, a 
równocześnie maksymalnie przedłużyć okres badań.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 267
ARTYKUŁ 52 PUNKT 1)

ARTYKUŁ 7 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

„3. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego przy 
zastosowaniu art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/… Parlamentu Europejskiego i 

„3. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego przy 
zastosowaniu art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/… Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (Rozporządzenie Pediatryczne)*] 
należy złożyć nie później niż dwa lata przed 
wygaśnięciem świadectwa.

Rady (Rozporządzenie Pediatryczne)*] 
należy złożyć nie później niż jeden rok
przed wygaśnięciem świadectwa.

Or. el

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma wspieranie zatwierdzania nowych produktów leczniczych, zatem 
przepisy dotyczące składania wniosków o przedłużenie obowiązywania świadectw nie 
powinny być restrykcyjne. Wyznaczenie okresu jednego roku przed wygaśnięciem świadectwa 
na złożenie wniosku o przedłużenie wydaje się bardziej racjonalnym rozwiązaniem, w 
porównaniu z okresem dwóch lat zaproponowanym przez Komisję, który jest nazbyt 
restrykcyjny.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 268
ARTYKUŁ 52 PUNKT 2A) 

ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 LITERA D) (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

a) w ust. 1 dodaje się lit. d):
„d) jeśli wniosek o świadectwo zawiera 
prośbę o przedłużenie jego 
obowiązywania, powołując się na art. 
13 ust. 3 niniejszego rozporządzenia i 
art. 36 rozporządzenia (WE) nr […/… 
(Rozporządzenie Pediatryczne)]:
i) kopię oświadczenia wykazującego 
zgodność z uzgodnionym, 
zrealizowanym planem badań 
pediatrycznych, o którym mowa w art. 
36 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)];
ii) tam, gdzie to niezbędne, oprócz 
kopii zezwoleń na wprowadzenie 
produktu na rynek, o czym mowa pod 
lit. b), kopie zezwoleń na wprowadzenie 
produktu na rynek wszystkich 
pozostałych Państw Członkowskich, o 
czym mowa w art. 36 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie 
Pediatryczne)].”;

tekst zostaje skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. -1), tego samego autora.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 269
ARTYKUŁ 52 PUNKT 2B) ARTYKUŁ 8 USTĘP 1 A (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 

1768/92)

1a. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego będzie 
zawierał:

a) kopię świadectwa już przyznanego;

b) kopię oświadczenia wykazującego 
zgodność z uzgodnionym, zrealizowanym 
planem badań pediatrycznych, o czym mowa 
w art. 36 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)];

c) kopie zezwoleń na wprowadzenie 
produktu na rynek wszystkich Państw 
Członkowskich.”;

1a. Poza spełnieniem wymogów 
ustanowionych w ust. 1 lit. a), pkt. i)-iii), 
wniosek o świadectwo pediatrycznego 
przedłużenia będzie zawierał:

a) w stosownych przypadkach, kopię 
dodatkowego świadectwa ochronnego już 
przyznanego;
b) kopię oświadczenia wykazującego 
zgodność z uzgodnionym, zrealizowanym 
planem badań pediatrycznych, o czym mowa 
w art. 36 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)];

c) jeżeli posiadacz podstawowego patentu 
lub dodatkowego świadectwa ochronnego i 
posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do 
obrotu, włączając oświadczenie o 
zgodności, o którym mowa w lit. b) powyżej, 
to dwie różne osoby, oświadczenie, w 
którym posiadacz wymienionego zezwolenia 
na wprowadzenie do obrotu wyraża zgodę 
na złożenie wniosku o świadectwo 
pediatrycznego przedłużenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. -1), tego samego autora.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 270
ARTYKUŁ 52 PUNKT 2C) 

ARTYKUŁ 8 USTĘP 2 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

2. Państwa Członkowskie mogą ustalić, że 
przy składaniu wniosku o świadectwo i przy 
składaniu wniosku o przedłużenie
obowiązującego świadectwa pobierana 
będzie opłata.”;

2. Państwa Członkowskie mogą ustalić, że 
przy składaniu wniosku o świadectwo 
pediatrycznego przedłużenia pobierana 
będzie opłata.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. -1), tego samego autora.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 271
ARTYKUŁ 52 PUNKT 3) A

ARTYKUŁ 9 USTĘP 1 nowy AKAPIT (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

Wniosek o przedłużenie obowiązywania
świadectwa już przyznanego zostanie 
złożony we właściwym urzędzie 
patentowym Państwa Członkowskiego, które 
przyznało to świadectwo.

Wniosek o świadectwo pediatrycznego
przedłużenia zostanie złożony we 
właściwym urzędzie patentowym Państwa 
Członkowskiego, które przyznało 
dodatkowe świadectwo ochronne zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem lub 
podstawowym patentem, albo w imieniu 
którego zostało ono przyznane.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. -1), tego samego autora.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 272
ARTYKUŁ 52 PUNKT 3B) ARTYKUŁ 9 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 

1768/92)

b) dodaje się ust. 3:
“3. Ustęp 2 odnosi się do powiadomienia o 
wniosku o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego. 
Powiadomienie będzie dodatkowo zawierać 
prośbę o przedłużone obowiązywanie 
świadectwa w myśl art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr […/…(Rozporządzenie 
Pediatryczne)].”;

tekst zostaje skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. -1), tego samego autora.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 273
ARTYKUŁ 52 PUNKT 4)

ARTYKUŁ 11 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

3. Ustępy 1 i 2 odnoszą się do 
powiadomienia o fakcie, że przedłużenie 
obowiązywania świadectwa już 
przyznanego zostało udzielone bądź 
odrzucone.

3. Ustępy 1 i 2 odnoszą się do 
powiadomienia o fakcie, że świadectwo
pediatrycznego przedłużenia zostało 
udzielone bądź odrzucone.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. -1), tego samego autora.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 274
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5A) (nowy)

ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi 
inaczej, art. 1, 4-6, 9 ust. 2, art. 10, 11 oraz 
14-18 rozporządzenia (EWG) nr 1768/92 
obowiązują odpowiednio przy stosowaniu 
niniejszego artykułu. {W szczególności, 
zakres ochrony przyznany przez świadectwo 
pediatrycznego przedłużenia odpowiada 
zakresowi określonemu w art. 5 
rozporządzenia (EWG) nr 1768/92}.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. -1), tego samego autora.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 275
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5) ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 

1768/92)

„3. Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o dwanaście miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.
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Uzasadnienie

W przypadkach, w których powyższe poprawki dotyczą zakresu przedłużenia, ulega on 
zmianie na dwanaście miesięcy.

Poprawkę złożyła Genowefa Grabowska

Poprawka 276
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5) ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 

1768/92)

„3. Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie
Pediatryczne)]. W takim przypadku czas 
trwania okresu ustalonego w ust. 1 
niniejszego artykułu można przedłużać tylko 
raz.”.

„3. Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o trzy lub sześć miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie
Pediatryczne)]. W takim przypadku czas 
trwania okresu ustalonego w ust. 1 
niniejszego artykułu można przedłużać tylko 
raz.”.

Or. pl

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 277
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5)

ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

„3. Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o trzy lub sześć miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
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można przedłużać tylko raz.”. ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 278
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5)

ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

„3. Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.

„3. Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o trzy lub sześć miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.

Or. en

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 279
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5) ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 

1768/92)

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o trzy lub sześć miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 280
Artykuł 52 punkt 5)

„Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o trzy lub sześć miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 281
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5) ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 

1768/92)

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz”.

„3. Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o trzy lub sześć miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył Peter Liese

Poprawka 282
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5) ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 

1768/92)

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz”.

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o cztery lub osiem miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył Jules Maaten

Poprawka 283
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5)

ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1768/92)

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz”.

„3.Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o cztery lub osiem miesięcy w 
przypadku zastosowania art. 36 
rozporządzenia (WE) nr 
[…/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. W 
takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.”.
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 36 ust. 1, tego samego autora.

Poprawkę złożył Miroslav Mikolášik

Poprawka 284
ARTYKUŁ 52 PUNKT 5) ARTYKUŁ 13 USTĘP 3 (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 

1768/92)

3. Okresy ustalone w ust. 1 i 2 zostaną 
przedłużone o sześć miesięcy w przypadku 
zastosowania art. 36 rozporządzenia (WE) 
nr […/…(Rozporządzenie Pediatryczne)]. 
W takim przypadku czas trwania okresu 
ustalonego w ust. 1 niniejszego artykułu 
można przedłużać tylko raz.

3. Świadectwo pediatrycznego przedłużenia 
zaczyna obowiązywać od daty prawnego 
wygaśnięcia podstawowego patentu lub, w 
stosownych przypadkach, dodatkowego 
świadectwa ochronnego, przyznawanego, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na 
okres wynoszący sześć miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 pkt. -1), tego samego autora.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 285
ARTYKUŁ 55

Wymogu określonego w art. 8 ust. 1 nie 
stosuje się do ważnych wniosków będących 
w toku postępowania w momencie wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

1. Wymogu określonego w art. 8 ust. 1 nie 
stosuje się do ważnych wniosków będących 
w toku postępowania w momencie wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Badania pediatryczne rozpoczęte przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, które nie zostały 
wykorzystane w innej ocenie, kwalifikują 
się do uwzględnienia w planie badań 
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pediatrycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie może opóźniać opracowywania nowych leków. Badania pediatryczne 
rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, które nie zostały wykorzystane 
do oceny w innym kontekście, uznawane będą za prawidłowy element planu badań 
pediatrycznych.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 286
ARTYKUŁ 56 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie 
trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie 
trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wnioski złożone zgodnie z art. 8 i 9, 
zawierające wyniki wszystkich 
przeprowadzonych badań zgodnych z 
zatwierdzonym planem badań 
pediatrycznych, które zostały przedłożone 
Agencji przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, zostaną rozpatrzone jako 
wnioski na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, a wydana w związku z nimi 
decyzja stanie się skuteczna w dniu wejścia 
w życie dyrektywy.

Or. el

Uzasadnienie

W odniesieniu do przypadków, gdy wszystkie badania przewidziane w zatwierdzonym planie 
badań pediatrycznych zostały już podjęte i zostały przedłożone Agencji przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia należy ustanowić regulacje przejściowe, by nie zniechęcać 
do prowadzenia badań pediatrycznych i zapobiec niekorzystnemu traktowaniu podmiotów, 
które już wcześniej rozpoczęły badania kliniczne w dopuszczenia ich produktów leczniczych.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 287
ARTYKUŁ 56 USTĘP 1

1. Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie 
trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

1. Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie 
trzeciego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wniosek złożony na podstawie art. 8 lub 9, 
zawierający wyniki wszystkich badań 
przeprowadzonych zgodnie z uzgodnionym 
planem badań pediatrycznych, 
przedłożonym Agencji po 1 października 
2005 r., ale przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia zostanie 
rozpatrzony jako wniosek na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, a wydana w 
związku z nim decyzja stanie się skuteczna 
w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obecną wersją projektu dotychczasowe badania pediatryczne przeprowadzone i 
przedłożone właściwym władzom zdrowotnym przed wejściem w życie rozporządzenia, nie 
stanowiłyby podstawy do uzyskania nagród i zachęt. Związana z tym przerwa doprowadziłaby 
w przyszłości do przejściowego opóźnienia w prowadzeniu badań pediatrycznych w Europie. 
Należy zatem ustanowić system przejściowy. Brak środków przejściowych mógłby zniechęcać 
do prowadzenia prac badawczych nad takimi projektami w Europie przez firmy, które obecnie 
działają w tej dziedzinie i inwestowania w badania pediatryczne, dopóki nie zostaną do tego 
prawnie zobowiązane. Wprowadzenie systemu przejściowego pozwoliłoby uniknąć tych 
trudności.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 288
ARTYKUŁ 56 USTĘP 2

2. Artykuł 8 stosuje się od … [18 miesięcy 
po wejściu w życie].Artykuł 9 stosuje się od 
… [18 miesiące po wejściu w 

tekst zostaje skreślony
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życie].Artykuły 31 i 32 stosuje się od … [6 
miesięcy po wejściu w życie].

Or. el

Uzasadnienie

W odniesieniu do przypadków, gdy wszystkie badania przewidziane w zatwierdzonym planie 
badań pediatrycznych zostały już podjęte i zostały przedłożone Agencji przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia, należy ustanowić regulacje przejściowe, by nie zniechęcać 
do prowadzenia badań pediatrycznych i zapobiec niekorzystnemu traktowaniu podmiotów, 
które już wcześniej rozpoczęły badania kliniczne w dopuszczeniu ich produktów leczniczych.

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 289
ARTYKUŁ 56 USTĘP 2

2. Artykuł 8 stosuje się od … [18 miesięcy 
po wejściu w życie].Artykuł 9 stosuje się od 
… [24 miesiące po wejściu w 
życie].Artykuły 31 i 32 stosuje się od … [6 
miesięcy po wejściu w życie].

2. Artykuł 8 stosuje się od … [12 miesięcy 
po wejściu w życie].Artykuł 9 stosuje się od 
… [18 miesiące po wejściu w 
życie].Artykuły 31 i 32 stosuje się od … [6 
miesięcy po wejściu w życie].

Or. en

Uzasadnienie

Należy przyśpieszyć wdrożenie art. 8 i 9. Jeżeli Komisja rozpocznie niezbędne prace 
przygotowawcze zgodnie z art. 11, tj. wkrótce po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, 
terminy mogą być krótsze.


