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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 27
UVODNA IZJAVA 3

(3) Težave, ki izvirajo iz pomanjkanja 
ustrezno prilagojenih zdravil za otroke, 
vključujejo nezadostne podatke o 
odmerjanju, kar vodi do povečanja tveganj 
neželenih učinkov vključno s smrtjo, 
neučinkovito zdravljenje zaradi premajhnega 
odmerjanja, nedostopnost terapevtskih 
napredkov za otroke, kot tudi uporabo 
sprotnih formulacij za zdravljenje otrok, ki 
so lahko slabe kvalitete.

(3) Težave, ki izvirajo iz pomanjkanja 
ustrezno prilagojenih zdravil za otroke, 
vključujejo nezadostne podatke o 
odmerjanju, kar vodi do povečanja tveganj 
neželenih učinkov vključno s smrtjo, 
neučinkovito zdravljenje zaradi premajhnega 
odmerjanja, nedostopnost terapevtskih 
napredkov za otroke, vrsto pripravka in 
način dajanja, kot tudi uporabo sprotnih 
formulacij za zdravljenje otrok, ki so lahko 
slabe kvalitete.

Or. el

Obrazložitev

Vrsta pripravka in metoda dajanja sta pomembna v pediatrični rabi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 28
UVODNA IZJAVA 4

(4) Cilj te uredbe je okrepiti razvoj zdravil 
za uporabo pri otrocih, zagotoviti, da so 
zdravila za zdravljenje otrok predmet visoko 
kvalitetnih, etičnih raziskav in da so 
primerno odobrena za uporabo pri otrocih, 
ter izpopolniti dostopne informacije o 
uporabi zdravil pri različnih pediatričnih 
populacijah. Ti cilji morajo biti doseženi na 
takšen način, da otroci niso podvrženi 
nepotrebnim kliničnim preskusom in brez 
zamujanja pri odobritvah zdravil za druge 
populacije.

(4) Cilj te uredbe je olajšati razvoj in 
dostopnost zdravil za uporabo pri otrocih, 
zagotoviti, da so zdravila za zdravljenje 
otrok, kjer je navedeno, predmet visoko 
kvalitetnih, etičnih raziskav in da so 
primerno odobrena za uporabo pri otrocih, 
ter izpopolniti dostopne informacije o 
uporabi zdravil pri različnih pediatričnih 
populacijah. Ti cilji morajo biti doseženi na 
takšen način, da otroci niso podvrženi 
nepotrebnim kliničnim preskusom in brez 
zamujanja pri odobritvah zdravil za druge 
starostne populacije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 29
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4a) Odbor za pediatrijo mora po 
posvetovanju s Komisijo, državami 
članicami in zainteresiranimi strankami 
sprejeti seznam terapevtskih potreb otrok in 
ga redno posodabljati. Seznam mora 
opredeliti obstoječa zdravila, uporabljena 
pri otrocih, in poudariti terapevtske potrebe 
otrok ter prednostne naloge za raziskave in 
razvoj. Tako bi podjetja lažje ugotovila 
možnosti za poslovni razvoj; Odbor za 
pediatrijo bi bolje ocenil potrebo po 
zdravilih in študijah pri presoji osnutkov 
načrtov pediatričnih preiskav, opustitev in 
odlogov; strokovnjaki zdravstvenega 
varstva in bolniki pa bi imeli na voljo vir 
informacij za pomoč pri njihovih 
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odločitvah o izbiri zdravil.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe navaja besedilo uvodne izjave 29. Zaradi pomembnosti določb, ki jih 
vsebuje, mora biti ta uvodna izjava med prvimi uvodnimi izjavami zakonodajnega predloga.

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogi sprememb poglavja 2a in členov 2a do 2d.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 30
UVODNA IZJAVA 5

(5) Ob upoštevanju dejstva, da morajo vsi 
predpisi o zdravilih temeljiti na varstvu 
javnega zdravja, mora biti ta cilj dosežen s 
sredstvi, ki ne ovirajo prostega pretoka 
zdravil znotraj Skupnosti. Razlike v 
nacionalnih zakonskih in drugih določbah o 
zdravilih lahko ovirajo trgovino znotraj 
Skupnosti in posledično neposredno vplivajo 
na delovanje notranjega trga. Vsak ukrep za 
podporo razvoju in odobritvam zdravil za 
pediatrično uporabo je torej utemeljen z 
namenom prepričevanja in odstranjevanja 
teh ovir. Člen 95 Pogodbe je torej primerna 
pravna podlaga.

(5) Ob upoštevanju dejstva, da morajo vsi 
predpisi o zdravilih temeljiti na varstvu 
javnega zdravja, mora biti ta cilj dosežen s 
sredstvi, ki ne ovirajo prostega pretoka 
varnih zdravil znotraj Skupnosti. Razlike v 
nacionalnih zakonskih in drugih določbah o 
zdravilih lahko ovirajo trgovino znotraj 
Skupnosti in posledično neposredno vplivajo 
na delovanje notranjega trga. Vsak ukrep za 
podporo razvoju in odobritvam zdravil za 
pediatrično uporabo je torej utemeljen z 
namenom prepričevanja in odstranjevanja 
teh ovir. Člen 95 Pogodbe je torej primerna 
pravna podlaga.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 31
UVODNA IZJAVA 6

(6) Uvedba obeh sistemov: obveznosti ter 
nagrad in spodbud se je pri doseganju teh 
ciljev pokazala za nujno. Natančna narava 
obveznosti ter nagrad in spodbud bi morala 
upoštevati status posameznega zadevnega 
zdravila. Ta uredba bi se morala uporabljati 
za vsa zdravila, ki so potrebna za otroke, in 

(6) Uvedba obeh sistemov: obveznosti ter 
nagrad in spodbud se je pri doseganju teh 
ciljev pokazala za nujno. Natančna narava 
obveznosti ter nagrad in spodbud bi morala 
upoštevati status posameznega zadevnega 
zdravila in posebno naravo različnih 
vzporednih oblik zaščite zdravil. Ta uredba 
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njeno področje uporabe bi tako moralo 
obsegati proizvode v razvoju, ki še morajo 
biti odobreni, odobrene proizvode, ki so še 
zavarovani s pravicami intelektualne lastnine 
in odobrene proizvode, ki niso več 
zavarovani s pravicami intelektualne 
lastnine.

bi se morala uporabljati za vsa zdravila, ki 
so potrebna za otroke, in njeno področje 
uporabe bi tako moralo obsegati proizvode v 
razvoju, ki še morajo biti odobreni, odobrene 
proizvode, ki so še zavarovani s pravicami 
intelektualne lastnine in odobrene proizvode, 
ki niso več zavarovani s pravicami 
intelektualne lastnine.

Or. en

Obrazložitev

Zdravila so pokrita s patentom in SPC ter pravno zaščito podatkov. Patent/SPC in pravna 
zaščita podatkov ne nadgrajujeta drug drugega, ampak, nasprotno, delujeta vzporedno. V večini, 
a ne v vseh primerih, pravice, ki izvirajo iz SPC, prenehajo veljati, ko začne veljati pravna 
zaščita podatkov. Vseeno obstajajo primeri, ko pravica SPC ne velja, ampak velja le patent, ali 
primeri, ko pravna zaščita podatkov velja najdlje. Za popolno učinkovitost mora predlagana 
pediatrična spodbuda vključevati podaljšanje vseh obstoječih zaščit intelektualne lastnine za 
določen proizvod, da se upoštevajo zgoraj navedeni primeri. Zato se oblikuje posebna pravica, 
certifikat o pediatričnem podaljšanju, ki deluje na isti podlagi kot „tradicionalne“ pravice SPC. 
Za proizvode, ki jih ne ščiti patent ali SPC, bo edina spodbuda v obliki podaljšanja pravne 
zaščite podatkov. Podaljšanje vseh obstoječih oblik zaščite skupaj ne zagotavlja dvojne zaščite, 
ampak le vzporedno zaščito in je potrebno za popolno učinkovitost Uredbe o pediatriji:  drugače 
je preveč proizvodov izločenih iz koristi pediatrične spodbude.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 32
UVODNA IZJAVA 6

(6) Uvedba obeh sistemov: obveznosti ter 
nagrad in spodbud se je pri doseganju teh 
ciljev pokazala za nujno. Natančna narava 
obveznosti ter nagrad in spodbud bi morala 
upoštevati status posameznega zadevnega 
zdravila. Ta uredba bi se morala uporabljati 
za vsa zdravila, ki so potrebna za otroke, in 
njeno področje uporabe bi tako moralo 
obsegati proizvode v razvoju, ki še morajo 
biti odobreni, odobrene proizvode, ki so še 
zavarovani s pravicami intelektualne lastnine 
in odobrene proizvode, ki niso več 
zavarovani s pravicami intelektualne 
lastnine.

(6) Uvedba obeh sistemov: obveznosti ter 
nagrad in spodbud se je pri doseganju teh 
ciljev pokazala za nujno. Natančna narava 
obveznosti ter nagrad in spodbud bi morala 
upoštevati status posameznega zadevnega 
zdravila in posebno naravo različnih 
vzporednih oblik zaščite zdravil. Ta uredba 
bi se morala uporabljati za vsa zdravila, ki 
so potrebna za otroke, in njeno področje 
uporabe bi tako moralo obsegati proizvode v 
razvoju, ki še morajo biti odobreni, odobrene 
proizvode, ki so še zavarovani s pravicami 
intelektualne lastnine in odobrene proizvode, 
ki niso več zavarovani s pravicami 
intelektualne lastnine.
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Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 33
UVODNA IZJAVA 6

(6) Uvedba obeh sistemov: obveznosti ter 
nagrad in spodbud se je pri doseganju teh 
ciljev pokazala za nujno. Natančna narava 
obveznosti ter nagrad in spodbud bi morala 
upoštevati status posameznega zadevnega 
zdravila. Ta uredba bi se morala uporabljati 
za vsa zdravila, ki so potrebna za otroke, in 
njeno področje uporabe bi tako moralo 
obsegati proizvode v razvoju, ki še morajo 
biti odobreni, odobrene proizvode, ki so še 
zavarovani s pravicami intelektualne lastnine 
in odobrene proizvode, ki niso več 
zavarovani s pravicami intelektualne 
lastnine.

(6) Uvedba obeh sistemov: obveznosti ter 
sorazmernih nagrad in spodbud se je pri 
doseganju teh ciljev pokazala za nujno. 
Natančna narava obveznosti ter nagrad in 
spodbud bi morala upoštevati status 
posameznega zadevnega zdravila. Ta uredba 
bi se morala uporabljati za vsa zdravila, ki 
so potrebna za otroke, in njeno področje 
uporabe bi tako moralo obsegati proizvode v 
razvoju, ki še morajo biti odobreni, odobrene 
proizvode, ki so še zavarovani s pravicami 
intelektualne lastnine in odobrene proizvode, 
ki niso več zavarovani s pravicami 
intelektualne lastnine.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 34
UVODNA IZJAVA 7

(7) Vse pomisleke glede preskusov v 
pediatrični populaciji je treba uravnotežiti z 
etičnimi pomisleki, ki zadevajo dajanje 
zdravil populaciji, v okviru katere niso bila 
preskušena. Ogroženost javnega zdravja 
zaradi uporabe nepreskušenih zdravil pri 
otrocih se lahko varno predvidi s študijami o 
zdravilih za otroke, ki jih je treba skrbno 
nadzorovati in spremljati na podlagi 
posebnih zahtev za varstvo otrok, ki so del 
kliničnih preskusov v Skupnosti, določenih v 
Direktivi 2001/20/ES Evropskega 

(7) Vse pomisleke glede preskusov v 
pediatrični populaciji je treba uravnotežiti z 
etičnimi pomisleki, ki zadevajo dajanje 
zdravil populaciji, v okviru katere niso bila 
ustrezno preskušena. Ogroženost javnega 
zdravja zaradi uporabe nepreskušenih 
zdravil pri otrocih se lahko varno predvidi s 
študijami o zdravilih za otroke, ki jih je treba 
skrbno nadzorovati in spremljati na podlagi 
posebnih zahtev za varstvo otrok, ki so del 
kliničnih preskusov v Skupnosti, določenih v 
Direktivi 2001/20/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta, z dne 4. aprila 2004 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z izvajanjem dobre 
klinične prakse pri kliničnem preskušanju 
zdravil za ljudi.

parlamenta in Sveta, z dne 4. aprila 2004 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z izvajanjem dobre 
klinične prakse pri kliničnem preskušanju 
zdravil za ljudi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 35
UVODNA IZJAVA 8

(8) V okviru Evropske agencije za zdravila 
(v nadaljnjem besedilu „agencija“) je 
primerno ustanoviti znanstveni odbor, Odbor 
za pediatrijo s strokovnim znanjem in 
pristojnostmi za razvoj in presojo vseh 
vidikov zdravil za zdravljenje pediatrične 
populacije. Odbor za pediatrijo bi moral biti 
primarno odgovoren za presojo in dogovor o 
načrtih pediatričnih preiskav ter za sistem 
opustitev in odlogov ter biti tudi središče za 
različne podporne ukrepe, ki so vsebovani v 
tej uredbi. Pri vsem svojem delu bi Odbor za 
pediatrijo moral upoštevati potencialno 
pomembne terapevtske koristi študij pri 
otrocih, vključno s potrebo po izogibanju 
nepotrebnim študijam, in bi moral slediti 
obstoječim zahtevam Skupnosti, vključno z 
Direktivo 2001/20/ES kot tudi smernico E11 
Mednarodne konference o usklajevanju 
(ICH) o razvoju zdravil za otroke ter se 
izogniti vsaki zamudi pri odobritvi zdravil za 
druge populacije, ki je lahko posledica 
zahtev za študije pri otrocih.

(8) V okviru Evropske agencije za zdravila 
(v nadaljnjem besedilu „agencija“) je 
primerno ustanoviti znanstveni odbor, Odbor 
za pediatrijo s strokovnim znanjem in 
pristojnostmi za razvoj in presojo vseh 
vidikov zdravil za zdravljenje pediatrične 
populacije. Odbor za pediatrijo bi moral biti 
primarno odgovoren za znanstveno in etično
presojo in dogovor o načrtih pediatričnih 
preiskav ter za sistem opustitev in odlogov 
ter biti tudi središče za različne podporne 
ukrepe, ki so vsebovani v tej uredbi. Pri 
vsem svojem delu bi Odbor za pediatrijo 
moral upoštevati potencialno pomembne 
terapevtske koristi študij pri otrocih, 
vključno s potrebo po izogibanju 
nepotrebnim študijam, in bi moral slediti 
obstoječim zahtevam Skupnosti, vključno z 
Direktivo 2001/20/ES kot tudi smernico E11 
Mednarodne konference o usklajevanju 
(ICH) o razvoju zdravil za otroke ter se 
izogniti vsaki zamudi pri odobritvi zdravil za 
druge populacije, ki je lahko posledica 
zahtev za študije pri otrocih.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 36
UVODNA IZJAVA 8

(8) V okviru Evropske agencije za zdravila 
(v nadaljnjem besedilu „agencija“) je 
primerno ustanoviti znanstveni odbor, Odbor 
za pediatrijo s strokovnim znanjem in 
pristojnostmi za razvoj in presojo vseh 
vidikov zdravil za zdravljenje pediatrične 
populacije. Odbor za pediatrijo bi moral biti 
primarno odgovoren za presojo in dogovor o 
načrtih pediatričnih preiskav ter za sistem 
opustitev in odlogov ter biti tudi središče za 
različne podporne ukrepe, ki so vsebovani v 
tej uredbi. Pri vsem svojem delu bi Odbor za 
pediatrijo moral upoštevati potencialno 
pomembne terapevtske koristi študij pri 
otrocih, vključno s potrebo po izogibanju 
nepotrebnim študijam, in bi moral slediti 
obstoječim zahtevam Skupnosti, vključno z 
Direktivo 2001/20/ES kot tudi smernico E11 
Mednarodne konference o usklajevanju 
(ICH) o razvoju zdravil za otroke ter se 
izogniti vsaki zamudi pri odobritvi zdravil za 
druge populacije, ki je lahko posledica 
zahtev za študije pri otrocih.

(8) V okviru Evropske agencije za zdravila 
(v nadaljnjem besedilu „agencija“) je 
primerno ustanoviti znanstveni odbor, Odbor 
za pediatrijo s strokovnim znanjem in 
pristojnostmi za razvoj in presojo vseh 
vidikov zdravil za zdravljenje pediatrične 
populacije. Odbor za pediatrijo bi moral biti 
primarno odgovoren za presojo in dogovor o 
načrtih pediatričnih preiskav ter za sistem 
opustitev in odlogov ter biti tudi središče za 
različne podporne ukrepe, ki so vsebovani v 
tej uredbi. Pri vsem svojem delu bi Odbor za 
pediatrijo moral upoštevati potencialno 
pomembne terapevtske koristi študij pri 
otrocih za razvoj posebnih zdravil, ki 
predstavljajo pomembno terapevtsko korist 
glede na obstoječa zdravljenja pediatričnih 
bolnikov, vključno s potrebo po izogibanju 
nepotrebnim študijam, in bi moral slediti 
obstoječim zahtevam Skupnosti, vključno z 
Direktivo 2001/20/ES kot tudi smernico E11 
Mednarodne konference o usklajevanju 
(ICH) o razvoju zdravil za otroke ter se 
izogniti vsaki zamudi pri odobritvi zdravil za 
druge populacije, ki je lahko posledica 
zahtev za študije pri otrocih.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 36( 1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 37
UVODNA IZJAVA 8

(8) V okviru Evropske agencije za zdravila 
(v nadaljnjem besedilu „agencija“) je 
primerno ustanoviti znanstveni odbor, Odbor 
za pediatrijo s strokovnim znanjem in 

(8) V okviru Evropske agencije za zdravila 
(v nadaljnjem besedilu „agencija“) je 
primerno ustanoviti znanstveni odbor, Odbor 
za pediatrijo s strokovnim znanjem in 
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pristojnostmi za razvoj in presojo vseh
vidikov zdravil za zdravljenje pediatrične 
populacije. Odbor za pediatrijo bi moral biti 
primarno odgovoren za presojo in dogovor o 
načrtih pediatričnih preiskav ter za sistem 
opustitev in odlogov ter biti tudi središče za 
različne podporne ukrepe, ki so vsebovani v 
tej uredbi. Pri vsem svojem delu bi Odbor za 
pediatrijo moral upoštevati potencialno 
pomembne terapevtske koristi študij pri 
otrocih, vključno s potrebo po izogibanju
nepotrebnim študijam, in bi moral slediti 
obstoječim zahtevam Skupnosti, vključno z 
Direktivo 2001/20/ES kot tudi smernico E11 
Mednarodne konference o usklajevanju 
(ICH) o razvoju zdravil za otroke ter se 
izogniti vsaki zamudi pri odobritvi zdravil za 
druge populacije, ki je lahko posledica 
zahtev za študije pri otrocih.

pristojnostmi za razvoj in presojo vseh 
vidikov zdravil za zdravljenje pediatrične 
populacije. Odbor za pediatrijo bi moral biti 
primarno odgovoren za presojo in dogovor o 
načrtih pediatričnih preiskav ter za sistem 
opustitev in odlogov ter biti tudi središče za 
različne podporne ukrepe, ki so vsebovani v 
tej uredbi. Pri vsem svojem delu bi Odbor za 
pediatrijo moral zagotoviti, da imajo študije 
na otrocih možne pomembne terapevtske 
koristi za pediatrične bolnike, ki so 
vključeni v študije. Možne koristi je treba 
ovrednotiti glede na kratkoročna in 
dolgoročna tveganja za sodelujoče v 
kliničnih študijah, da se izogne
nepotrebnim študijam. Odbor za pediatrijo
bi moral slediti obstoječim zahtevam 
Skupnosti, vključno z Direktivo 2001/20/ES 
kot tudi smernico E11 Mednarodne 
konference o usklajevanju (ICH) o razvoju 
zdravil za otroke ter se izogniti vsaki zamudi 
pri odobritvi zdravil za druge populacije, ki 
je lahko posledica zahtev za študije pri 
otrocih.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogibati nepotrebnim študijam na otrocih in izraziti skrb v zvezi z možnimi 
dolgoročnimi posledicami nekaterih zdravil na rast in razvoj pediatričnih bolnikov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 38
UVODNA IZJAVA 9

(9) Za agencijo je treba oblikovati postopke 
za dogovor o načrtu in za spremembe načrta 
pediatričnih preiskav, dokumenta, na 
katerem bi morala temeljiti razvoj in 
odobritev zdravil za otroke. Načrt 
pediatričnih preiskav bi moral vključevati 
podrobnosti glede časovnega poteka in 
predlaganih ukrepov za dokazovanje 
kvalitete, varnosti in učinkovitosti zdravil pri 
pediatrični populaciji. Ker je pediatrična 

(9) Za agencijo je treba oblikovati postopke 
za dogovor o načrtu in za spremembe načrta 
pediatričnih preiskav, dokumenta, na 
katerem bi morala temeljiti razvoj in 
odobritev zdravil za otroke. Načrt 
pediatričnih preiskav bi moral vključevati 
podrobnosti glede časovnega poteka in 
predlaganih ukrepov za dokazovanje 
kvalitete, varnosti in učinkovitosti ter 
pomembne terapevtske koristi zdravil pri 
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populacija v bistvu sestavljena iz številnih 
podpopulacij, bi moral načrt pediatričnih 
preiskav natančno določiti, katere 
podpopulacije je treba raziskati, na kakšen 
način in kdaj.

pediatrični populaciji. Ker je pediatrična 
populacija v bistvu sestavljena iz številnih 
podpopulacij, bi moral načrt pediatričnih 
preiskav natančno določiti, katere 
podpopulacije je treba raziskati, na kakšen 
način in kdaj.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego skladnosti z določbami člena 12.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 39
UVODNA IZJAVA 10

(10) Uvedba načrta pediatričnih preiskav v 
pravni okvir glede zdravil za humano 
uporabo ima za cilj zagotovitev, da razvoj 
zdravil za otroke postane sestavni del 
razvoja zdravil, vključen v razvojni program 
za odrasle. Zato je treba načrte pediatričnih 
preiskav predložiti na začetku razvoja 
proizvoda, dovolj zgodaj, da se lahko 
izvedejo študije pri otrocih, preden se 
predložijo vloge za dovoljenje za promet.

(10) Uvedba načrta pediatričnih preiskav v 
pravni okvir glede zdravil za humano 
uporabo ima za cilj zagotovitev, da razvoj 
zdravil, ki se bodo lahko uporabljala za 
otroke, postane sestavni del razvoja zdravil, 
vključen v razvojni program za odrasle. Zato 
je treba načrte pediatričnih preiskav 
predložiti na začetku razvoja proizvoda, 
dovolj zgodaj, da se lahko izvedejo študije 
pri otrocih, kjer je to mogoče, preden se 
predložijo vloge za dovoljenje za promet.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 40
UVODNA IZJAVA 10

(10) Uvedba načrta pediatričnih preiskav v 
pravni okvir glede zdravil za humano 
uporabo ima za cilj zagotovitev, da razvoj 
zdravil za otroke postane sestavni del 
razvoja zdravil, vključen v razvojni program 
za odrasle. Zato je treba načrte pediatričnih 
preiskav predložiti na začetku razvoja 
proizvoda, dovolj zgodaj, da se lahko 

(10) Uvedba načrta pediatričnih preiskav v 
pravni okvir glede zdravil za humano 
uporabo ima za cilj zagotovitev, da razvoj 
zdravil za otroke postane sestavni del 
razvoja zdravil, vključen v razvojni program 
za odrasle. Zato je treba načrte pediatričnih 
preiskav predložiti na začetku razvoja 
proizvoda, dovolj zgodaj, da se lahko 
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izvedejo študije pri otrocih, preden se 
predložijo vloge za dovoljenje za promet.

izvedejo študije pri otrocih, in kadar koli je 
to mogoče, preden se predložijo vloge za 
dovoljenje za promet.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 17.

Predlog spremembe, ki ga vloži Thomas Ulmer

Predlog spremembe 41
UVODNA IZJAVA 10

(10) Uvedba načrta pediatričnih preiskav v 
pravni okvir glede zdravil za humano 
uporabo ima za cilj zagotovitev, da razvoj 
zdravil za otroke postane sestavni del 
razvoja zdravil, vključen v razvojni program 
za odrasle. Zato je treba načrte pediatričnih 
preiskav predložiti na začetku razvoja 
proizvoda, dovolj zgodaj, da se lahko 
izvedejo študije pri otrocih, preden se 
predložijo vloge za dovoljenje za promet.

(10) Uvedba načrta pediatričnih preiskav v 
pravni okvir glede zdravil za humano 
uporabo ima za cilj zagotovitev, da razvoj 
zdravil za otroke postane sestavni del 
razvoja zdravil, vključen v razvojni program 
za odrasle. Zato je treba načrte pediatričnih 
preiskav predložiti na čim zgodnejšem 
razpotju med razvojem proizvoda.

Or. de

Obrazložitev

Načrt pediatričnih preiskav in prošnjo za odobritev je treba predložiti čim prej po zaključku 
farmakokinetičnih študij na odraslih iz oddelka 5.2.3 dela I Priloge k Direktivi 2001/83/ES.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 42
UVODNA IZJAVA 11

(11) Za pridobitev potrditve vloge za 
dovoljenje za promet ali vloge za novo 
indikacijo, novo farmacevtsko obliko ali nov 
način uporabe zdravila, je treba uvesti 
zahtevo za novo zdravilo in za odobreno 

(11) Treba je uvesti zahtevo za novo 
zdravilo in za odobreno zdravilo, 
zavarovano s patentom ali dodatnim 
varstvenim certifikatom, da se predstavi 
razpoložljive rezultate študij pri otrocih v 
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zdravilo, zavarovano s patentom ali 
dodatnim varstvenim certifikatom, da se 
predstavi rezultate študij pri otrocih v skladu 
z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav.

skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, ki se zaključijo v času 
izpolnjevanja vlog za dovoljenje za promet 
ali vloge za novo indikacijo, novo 
farmacevtsko obliko ali nov način uporabe 
zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Načelo zahtevanja predložitve vseh pediatričnih rezultatov skupaj z rezultati odraslih je v 
nasprotju s sedanjimi znanstvenimi in etičnimi standardi. To lahko pripelje do prezgodnjih ali 
neupravičenih preiskav na otrocih in odloži uvedbo novih zdravil za odrasle. Najemanje otrok v 
pediatričnih protokolih je pogosto počasno in težko, študije trajajo dlje, kot je bilo prvotno 
načrtovano.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 43
UVODNA IZJAVA 11

(11) Za pridobitev potrditve vloge za 
dovoljenje za promet ali vloge za novo 
indikacijo, novo farmacevtsko obliko ali nov 
način uporabe zdravila, je treba uvesti 
zahtevo za novo zdravilo in za odobreno 
zdravilo, zavarovano s patentom ali 
dodatnim varstvenim certifikatom, da se 
predstavi rezultate študij pri otrocih v skladu 
z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav.

(11) Treba je uvesti zahtevo za novo 
zdravilo in za odobreno zdravilo, 
zavarovano s patentom ali dodatnim 
varstvenim certifikatom, da se predstavi 
razpoložljive rezultate študij pri otrocih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, ki se zaključijo v času 
izpolnjevanja vlog za dovoljenje za promet 
ali vloge za novo indikacijo, novo 
farmacevtsko obliko ali nov način uporabe 
zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 8.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 44
UVODNA IZJAVA 12

(12) Zato, da se zagotovi, da se raziskave pri 
otrocih izvedejo samo zaradi njihovih 
terapevtskih potreb, je treba za agencijo 
uvesti postopek, da opusti to zahtevo za 
posebne proizvode ali za razrede ali del 
razredov zdravil, ki jih potem objavi
agencija. Ker se znanje v znanosti in 
medicini s časom razvija, je treba predvideti 
določbo o spreminjanju seznamov opustitev. 
Vendar če je opustitev razveljavljena, se 
zahteva ne uporablja za obdobje, ki je 
potrebno za dogovor o načrtu pediatričnih 
preiskav in za začetek študij pri otrocih, ki 
se začnejo pred predložitvijo vloge za 
dovoljenje za promet.

(12) Zato, da se zagotovi, da se raziskave pri 
otrocih izvedejo samo zaradi njihovih 
absolutnih terapevtskih potreb, je nujno za 
agencijo uvesti postopek, da opusti takšno
zahtevo za posebne proizvode ali za razrede 
ali del razredov zdravil. Vse opustitve mora 
agencija čim prej objaviti. Ker se znanje v 
znanosti in medicini s časom razvija, je treba 
predvideti določbo o spreminjanju seznamov 
opustitev. Vendar če je opustitev 
razveljavljena, se zahteva ne uporablja za 
kratko obdobje, ki je potrebno za dogovor o 
načrtu pediatričnih preiskav in za začetek 
študij pri otrocih, ki se začnejo pred 
predložitvijo vloge za dovoljenje za promet.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 45
UVODNA IZJAVA 13

Ne zadeva angleške različice.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 46
UVODNA IZJAVA 14 A (novo)

(14a) Komisija mora podpreti ustanovitev 
študijskega programa − Preiskava zdravil 
za otroke Evrope (MICE) − za spodbujanje 
študij pediatrične uporabe zdravil, ki niso 
vključena v patent ali dodatne varstvene 
certifikate.
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Or. en

Obrazložitev

To pripomore k zagotovitvi varovanja zdravja otrok, ko se zdravijo z zdravili, ki niso vključena v 
patent ali dodatne varstvene certifikate. 
Povezano s predlogom spremembe člena 39a (novo).

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 47
UVODNA IZJAVA 18

(18) Z namenom uvedbe spodbud za 
odobrene proizvode, ki niso več zavarovani 
s pravicami intelektualne lastnine, je nujno 
potrebno ustvariti nov tip dovoljenja za 
promet: dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo. Dovoljenje za promet za 
pediatrično uporabo je treba odobriti v 
okviru obstoječih postopkov za pridobitev 
dovoljenja za promet, vendar se uporablja 
posebej za zdravila, razvita izključno za 
uporabo pri otrocih. Za ime zdravila, ki ima 
dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo, je treba omogočiti uporabo 
obstoječe blagovne znamke odgovarjajočega 
proizvoda, odobrenega za odrasle, z 
namenom, da se izkoristi prepoznavanje 
blagovne znamke ob hkratni koristi, ki 
izhaja iz omejenosti podatkov, v zvezi z 
novim dovoljenjem za promet.

(18) Z namenom uvedbe spodbud za 
odobrene proizvode, ki niso več zavarovani 
s pravicami intelektualne lastnine, je nujno 
potrebno ustvariti nov tip dovoljenja za 
promet: dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo. Dovoljenje za promet za 
pediatrično uporabo je treba odobriti v 
okviru obstoječih postopkov za pridobitev 
dovoljenja za promet, vendar se uporablja 
posebej za zdravila, razvita izključno za 
uporabo pri otrocih. Za ime zdravila, ki ima 
dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo, je treba omogočiti uporabo 
obstoječe blagovne znamke odgovarjajočega 
proizvoda, odobrenega za odrasle, z 
namenom, da se izkoristi prepoznavanje 
blagovne znamke ob hkratni koristi, ki 
izhaja iz omejenosti podatkov, v zvezi z 
novim dovoljenjem za promet. To ne sme 
vplivati na podatke, ki se uporabljajo 
izključno za odobritev proizvoda za odrasle.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 48
UVODNA IZJAVA 21

Če je bila pediatrična indikacija za proizvod, 
ki je že v prometu za druge indikacije, 
odobrena na podlagi dogovorjenega načrta 

Če je bila pediatrična indikacija za proizvod, 
ki je že v prometu za druge indikacije, 
odobrena na podlagi dogovorjenega načrta 
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pediatričnih preiskav, bi moral biti imetnik 
dovoljenja za promet zavezan dati proizvod 
v promet, ob upoštevanju pediatrične 
informacije, v roku dveh let od datuma 
odobritve indikacije. Ta zahteva se nanaša 
samo na proizvode, ki so že odobreni, 
vendar se ne bi smela uporabljati za zdravila, 
ki so odobrena z dovoljenjem za promet za 
pediatrično uporabo.

pediatričnih preiskav, bi moral biti imetnik 
dovoljenja za promet zavezan dati proizvod 
v promet, ob upoštevanju pediatrične 
informacije, v roku šestih mesecev od 
datuma odobritve indikacije. Ta zahteva se 
nanaša samo na proizvode, ki so že 
odobreni, vendar se ne bi smela uporabljati 
za zdravila, ki so odobrena z dovoljenjem za 
promet za pediatrično uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek Uredbe je namenjen spodbujanju razvoja zdravil, ki izpolnjujejo prej neizpolnjene 
zdravstvene potrebe otrok. Zato se zdi neučinkovito podjetjem dopustiti dve leti za dajanje v 
promet zdravila, ko se mu že odobri pediatrična indikacija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 49
UVODNA IZJAVA 21

Če je bila pediatrična indikacija za proizvod, 
ki je že v prometu za druge indikacije, 
odobrena na podlagi dogovorjenega načrta 
pediatričnih preiskav, bi moral biti imetnik 
dovoljenja za promet zavezan dati proizvod 
v promet, ob upoštevanju pediatrične 
informacije, v roku dveh let od datuma 
odobritve indikacije. Ta zahteva se nanaša 
samo na proizvode, ki so že odobreni, 
vendar se ne bi smela uporabljati za zdravila, 
ki so odobrena z dovoljenjem za promet za 
pediatrično uporabo.

Če je bila pediatrična indikacija za proizvod, 
ki je že v prometu za druge indikacije, 
odobrena na podlagi dogovorjenega načrta 
pediatričnih preiskav, bi moral biti imetnik 
dovoljenja za promet zavezan dati proizvod 
v promet, ob upoštevanju pediatrične 
informacije, v roku enega leta od datuma 
odobritve indikacije. Ta zahteva se nanaša 
samo na proizvode, ki so že odobreni, 
vendar se ne bi smela uporabljati za zdravila, 
ki so odobrena z dovoljenjem za promet za 
pediatrično uporabo. V izrednih okoliščinah 
lahko pristojni organi odobrijo ustrezno 
utemeljeno odstopanje od tega roka.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 50
UVODNA IZJAVA 21
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Če je bila pediatrična indikacija za proizvod, 
ki je že v prometu za druge indikacije, 
odobrena na podlagi dogovorjenega načrta 
pediatričnih preiskav, bi moral biti imetnik 
dovoljenja za promet zavezan dati proizvod 
v promet, ob upoštevanju pediatrične 
informacije, v roku dveh let od datuma 
odobritve indikacije. Ta zahteva se nanaša 
samo na proizvode, ki so že odobreni, 
vendar se ne bi smela uporabljati za zdravila, 
ki so odobrena z dovoljenjem za promet za 
pediatrično uporabo.

Če je bila pediatrična indikacija za proizvod, 
ki je že v prometu za druge indikacije, 
odobrena na podlagi dogovorjenega načrta 
pediatričnih preiskav, bi moral biti imetnik 
dovoljenja za promet zavezan dati proizvod 
v promet, ob upoštevanju pediatrične 
informacije, v roku enega leta od datuma 
odobritve indikacije. Ta zahteva se nanaša 
samo na proizvode, ki so že odobreni, 
vendar se ne bi smela uporabljati za zdravila, 
ki so odobrena z dovoljenjem za promet za 
pediatrično uporabo.

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje varnosti zdravil za otroke je nujno. Zato bi moral biti le enoletni rok.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 51
UVODNA IZJAVA 23

(23) Pomembno je zagotoviti, da je 
farmakovigilenca nad zdravili prilagojena, z 
namenom, da se zadovoljijo posebni izzivi 
zbiranja podatkov o varnosti pri otrocih, 
vključno s podatki o možnih dolgoročnih 
učinkih. Za učinkovitost pri otrocih so lahko 
potrebne tudi dodatne študije po odobritvi 
dovoljenja. Tako bi morala biti dodatna 
zahteva za vlagatelja vloge za dovoljenje za 
promet, ki vključuje rezultate študij, 
izvedenih v skladu z dogovorjenim načrtom 
pediatričnih preiskav, obveznost, da prikaže, 
kako namerava zagotoviti dolgoročno 
spremljanje izvajanja možnih neželenih 
učinkov uporabe zdravila in učinkovitost pri 
pediatrični populaciji. Poleg tega, kjer 
obstaja poseben razlog za skrb, je 
predvidena določba, ki omogoča, da se od 
vlagatelja zahteva predložitev in izvajanje 
sistema obvladovanja tveganja in/ali, da 
izvede posebne študije po začetku trženja 
kot pogoj za dovoljenje za promet.

(23) Pomembno je zagotoviti, da je 
farmakovigilenca nad zdravili prilagojena, z 
namenom, da se zadovoljijo posebni izzivi 
zbiranja podatkov o varnosti pri otrocih, 
vključno s podatki o možnih dolgoročnih 
učinkih. Za učinkovitost pri otrocih so lahko 
potrebne tudi dodatne študije po odobritvi 
dovoljenja. Tako bi morala biti dodatna 
zahteva za vlagatelja vloge za dovoljenje za 
promet, ki vključuje rezultate študij, 
izvedenih v skladu z dogovorjenim načrtom 
pediatričnih preiskav, obveznost, da prikaže, 
kako namerava zagotoviti dolgoročno 
spremljanje izvajanja možnih neželenih 
učinkov uporabe zdravila in učinkovitost pri 
pediatrični populaciji. Poleg tega, kjer 
obstaja poseben razlog za skrb, je 
predvidena določba, ki omogoča, da se od 
vlagatelja zahteva predložitev agenciji in, po 
njeni privolitvi, izvajanje sistema 
obvladovanja tveganja in/ali, da izvede 
posebne študije po začetku trženja kot pogoj 
za dovoljenje za promet.
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Or. el

Obrazložitev

Nadzorni mehanizem je potreben za zagotovitev, da so vsi pacienti zaščiteni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 52
UVODNA IZJAVA 24

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 6 
mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je bil proizvod oddan za 
odobritev v vseh državah članicah v skladu z 
določbami Direktive 2004/27/ES in je prejel 
dovoljenje za promet v vsaj 15 državah 
članicah in če so pomembni podatki o 
rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 6 
mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati odobritev novih zdravil ter ne ovirati napredka in razpoložljivosti 
zdravil, ki so prejela dovoljenje za promet vsaj 15 držav članic, tj. več kot večine držav članic 
Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 53
UVODNA IZJAVA 24

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
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preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 6 
mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 
6-mesečnega certifikata o pediatričnem 
podaljšanju, podobnega dodatnemu 
varstvenemu certifikatu, uvedenem z 
Uredbo Sveta (EGS) št. 1768/92, ali 6-
mesečnega podaljšanja rokov za zaščito 
podatkov in trga iz člena 10 Direktive 
2001/83/ES ter člena 14(11) Uredbe (ES) 
št. 726/2004.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 54
UVODNA IZJAVA 24

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 6 
mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 
12-mesečnega certifikata o pediatričnem 
podaljšanju, podobnega dodatnemu 
varstvenemu certifikatu, uvedenemu z 
Uredbo Sveta (EGS) št. 1768/92, ali 6-
mesečnega podaljšanja rokov za zaščito 
podatkov in trga iz člena 10 Direktive 
2001/83/ES ter člena 14(11) Uredbe (ES) 
št. 726/2004.

Or. en

Obrazložitev

Zdravila so zajeta v patentu in SPC ter pravni zaščiti podatkov. Patent/SPC in pravna zaščita 
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podatkov ne nadgrajujeta drug drugega, ampak, nasprotno, delujeta vzporedno. V večini, a ne v 
vseh primerih, pravice, ki izvirajo iz SPC, prenehajo veljati, ko začne veljati pravna zaščita 
podatkov. Vseeno obstajajo primeri, ko pravica SPC ne velja, ampak velja le patent, ali primeri, 
ko pravna zaščita podatkov velja najdlje. Za popolno učinkovitost mora predlagana pediatrična 
spodbuda vključevati podaljšanje vseh obstoječih zaščit intelektualne lastnine za določen 
proizvod, da se upoštevajo zgoraj navedeni primeri. Zato se oblikuje posebna pravica, certifikat 
o pediatričnem podaljšanju, ki deluje na isti podlagi kot „tradicionalne“ pravice SPC. Za 
proizvode, ki jih ne ščiti patent ali SPC, bo edina spodbuda v obliki podaljšanja pravne zaščite 
podatkov. Podaljšanje vseh obstoječih oblik zaščite skupaj ne zagotavlja dvojne zaščite, ampak 
le vzporedno zaščito, in je potrebno za popolno učinkovitost Uredbe o pediatriji: drugače je 
preveč proizvodov izločenih iz koristi pediatrične spodbude.

12-mesečno obdobje namesto predlaganega šestmesečnega obdobja bolj podpira konkurenčni 
evropski razvoj in raziskave na področju pediatrije, ob upoštevanju posebnih razmer evropskega 
okolja. Takšno spodbudno obdobje 12 mesecev tudi omogoča EU, da obravnava zamude pri 
sprejetju ukrepov v zvezi s pediatričnimi zdravili. To je v skladu z obveznostmi EU iz programa 
lizbonske in barcelonske strategije o konkurenčnosti, hkrati pa se povečuje razvoj boljših zdravil 
za otroke v Evropi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Thomas Ulmer

Predlog spremembe 55
UVODNA IZJAVA 24

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 6 
mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi,
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 
5-mesečnega podaljšanja z možnostjo 
nadaljnjih 5 mesecev veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata, uvedenega z Uredbo 
Sveta (EGS) št. 1768/92.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije za šestmesečno podaljšanje veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata 
(SPC) se zdi nekoliko pretiran. Standardno petmesečno podaljšanje SPC bi bilo dovolj za 
odložitev generične konkurence in zagotovitev, da prodaja nadomesti stroške pediatričnih študij. 
Vseeno mora biti za proizvode z nizko letno prodajo (manj kot 100 milijonov EUR v skladu z 
vseevropsko statistiko IPS) opazno povečanje na 10 mesecev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 56
UVODNA IZJAVA 24

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni 
podatki o rezultatih študij vključeni v 
podatke o proizvodu, treba odobriti nagrado, 
v obliki 6 mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav in če so pomembni podatki o 
rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 
6-mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera zdravstvena stanja so razširjena le v nekaterih državah članicah. V teh primerih je 
nesmiselno zahtevati, da se izdelek odobri v vseh državah članicah, zato mora podaljšanje veljati 
za tiste države, kjer je odobreno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 57
UVODNA IZJAVA 24

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 6 
mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, in so raziskave, opravljene v 
okviru dogovorjenega načrta raziskav, 
vključevale klinične raziskave, če je 
proizvod odobren v vseh državah članicah in 
če so pomembni podatki o rezultatih študij 
vključeni v podatke o proizvodu, treba 
odobriti nagrado, v obliki 6-mesečnega 
podaljšanja veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata, uvedenega z Uredbo 
Sveta (EGS) št. 1768/92.
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Or. en

Obrazložitev

Če se zasebni sektor nagradi za njegove naložbe v razvoj pediatričnih zdravil, je treba nagrade 
dodeliti le za pomembne naložbe, kot so npr. klinične raziskave. Če se nagradi kakršne koli 
pediatrične študije, lahko to privede do neobičajnih učinkov, da bodo podjetja iskala predvsem 
pediatrične indikacije za zdravila, ki se dobro prodajajo, in ne za zdravila, ki so resnično 
potrebna za otroke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 58
UVODNA IZJAVA 24

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba odobriti nagrado, v obliki 6 
mesečnega podaljšanja veljavnosti 
dodatnega varstvenega certifikata, 
uvedenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 
1768/92.

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt pediatričnih 
preiskav, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah in če so pomembni podatki 
o rezultatih študij vključeni v podatke o 
proizvodu, treba pod posebnimi pogoji
odobriti nagrado, v obliki podaljšanja, ki ni 
daljše od 6 mesecev, veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata, uvedenega z Uredbo 
Sveta (EGS) št. 1768/92.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe člena 36(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 59
UVODNA IZJAVA 25

(25) Ker je nagrada namenjena izvajanju 
študij pri otrocih in ne za prikaz, da je 
proizvod varen in učinkovit pri otrocih, je 
treba nagrado zagotoviti tudi, če se 
pediatrična indikacija ne odobri. Vendar je 

(25) Ker je nagrada namenjena izvajanju 
uspešnih študij pri otrocih, je treba nagrado 
zagotoviti le, če vodi k odobritvi pediatrične 
indikacije. Za izpopolnitev dostopnih
podatkov o uporabi zdravil pri pediatrični 
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za izpopolnitev dostopnih podatkov o 
uporabi zdravil pri pediatrični populaciji 
potrebno, da se pomembni podatki o uporabi 
pri pediatrični populaciji vključijo v podatke 
o odobrenem proizvodu.

populaciji je potrebno, da se pomembni 
podatki o uporabi pri pediatrični populaciji 
vključijo v podatke o odobrenem proizvodu.

Or. en

Obrazložitev

Če se zasebni sektor nagradi za njegove naložbe v razvoj pediatričnih zdravil, je treba nagrade 
dodeliti le v primeru, da je bila preiskava uspešna. Če se nagradi kakršne koli pediatrične 
študije, tudi neuspešne, lahko to privede do neobičajnih učinkov, da bodo podjetja iskala 
predvsem pediatrične indikacije za zdravila, ki se dobro prodajajo, in ne za zdravila, ki so 
resnično potrebna za otroke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 60
UVODNA IZJAVA 26

(26) V skladu z uredbo (ES) št. 141/2000 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 1999 o zdravilih sirotah1 je 
zdravilom, določenim kot zdravila sirote, 
zagotovljena desetletna tržna ekskluzivnost 
na podlagi odobrenega dovoljenja za promet 
za indikacije sirot. Ker takšni proizvodi 
pogosto niso zavarovani s patentom, nagrada 
podaljšanje veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata ni mogoča, in če so 
zavarovani s patentom, bo takšno 
podaljšanje veljavnosti povzročilo dvojno 
spodbudo. Zato bi se moralo namesto 
podaljšanja veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata za zdravila sirote 
podaljšati desetletno obdobje tržne 
ekskluzivnosti na dvanajst let, če je v celoti 
izpolnjena zahteva o podatkih o uporabi pri 
otrocih.

(26) V skladu z uredbo (ES) št. 141/2000 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 1999 o zdravilih sirotah2 je 
zdravilom, določenim kot zdravila sirote, 
zagotovljena desetletna tržna ekskluzivnost 
na podlagi odobrenega dovoljenja za promet 
za indikacije sirot. Ker takšni proizvodi 
pogosto niso zavarovani s patentom, nagrada 
podaljšanje veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata ni mogoča, in če so 
zavarovani s patentom, bo takšno 
podaljšanje veljavnosti povzročilo dvojno 
spodbudo. Zato bi se moralo namesto 
podaljšanja veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata za zdravila sirote 
podaljšati desetletno obdobje tržne 
ekskluzivnosti na deset let in šest mesecev, 
če je v celoti izpolnjena zahteva o podatkih o 
uporabi pri otrocih.

  
1 UL L 18, 22.1.2000, str. 1.
2 UL L 18, 22.1.2000, str. 1.
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Or. en

Obrazložitev

10-letna tržna izključnost, ki je v Evropi dodeljena za zdravila sirote, je že najdaljša na svetu. 
Spodbude, odobrene za pediatrične indikacije, so pogosto odvečne, ker je veliko zdravil sirot 
namenjenih za presnovne bolezni, ki se začnejo v otroštvu. Razen tega so zdravila sirote zelo 
draga in pogosto zelo dobičkonosna. Zato je treba podaljšanje tržne ekskluzivnosti zmanjšati na 
šest mesecev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 61
UVODNA IZJAVA 28

(28) Za povečanje dostopnosti podatkov o 
uporabi zdravil pri otrocih in za izogibanje 
ponavljajočim se študijam pri otrocih, ki ne 
prispevajo k skupnemu znanju, bi morala 
evropska zbirka podatkov, predvidena v 
členu 11 Direktive 2001/20/ES, vključiti 
informacijski vir o vseh tekočih, predčasno 
končanih in dokončanih pediatričnih 
študijah, ki so bile izvedene v Skupnosti in 
tretjih državah.

(28) Za povečanje dostopnosti podatkov o 
uporabi zdravil pri otrocih in za izogibanje 
ponavljajočim se študijam pri otrocih, ki ne 
prispevajo k skupnemu znanju, bi morala 
evropska zbirka podatkov, predvidena v 
členu 11 Direktive 2001/20/ES, vključiti 
informacijski vir o vseh tekočih, predčasno 
končanih in dokončanih pediatričnih 
študijah, ki so bile izvedene v Skupnosti in 
tretjih državah. Študije pri otrocih, ki so že 
bile izvedene v tretjih državah, se ne smejo 
ponoviti. Vseeno pa, če je to neizogibno, 
morajo biti mogoče nadzorne študije.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti nepotrebnim študijam pri otrocih in zato se ne smejo ponoviti študije pri 
pediatričnih bolnikih, ki so že bile izvedene v tretjih državah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 62
UVODNA IZJAVA 29

(29) Odbor za pediatrijo bi moral po 
posvetovanju s Komisijo, državami 
članicami in zainteresiranimi strankami 
sprejeti seznam terapevtskih potreb otrok in 
ga redno posodabljati. Seznam bi moral 
opredeliti obstoječa zdravila, uporabljena pri 

(29) Odbor za pediatrijo bi moral po 
posvetovanju s Komisijo, državami 
članicami in zainteresiranimi strankami 
sprejeti seznam terapevtskih potreb otrok in 
ga redno posodabljati. Seznam bi moral 
opredeliti obstoječa zdravila, uporabljena pri 
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otrocih, in poudariti terapevtske potrebe 
otrok ter prednostne naloge za raziskave in 
razvoj. Na ta način bi podjetja lažje 
ugotovila možnosti za poslovni razvoj, 
Odbor za pediatrijo bi bolje ocenil potrebo 
po zdravilih in študijah pri presoji osnutkov 
načrtov pediatričnih preiskav, opustitev in 
odlogov, strokovnjaki zdravstvenega varstva 
in bolniki pa bi imeli na voljo vir informacij 
za pomoč pri njihovih odločitvah o izbiri 
zdravil.

otrocih, in poudariti terapevtske potrebe
otrok ter prednostne naloge za raziskave in 
razvoj. Na ta način bi podjetja lažje 
ugotovila možnosti za poslovni razvoj, 
Odbor za pediatrijo bi bolje ocenil potrebo 
po zdravilih in študijah pri presoji osnutkov 
načrtov pediatričnih preiskav, opustitev in 
odlogov, strokovnjaki zdravstvenega varstva 
in bolniki pa bi imeli na voljo zanesljiv vir 
informacij za pomoč pri njihovih odločitvah 
o izbiri zdravil.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 63
UVODNA IZJAVA 30

(30) Klinični preskusi pri pediatrični 
populaciji lahko zahtevajo posebno 
strokovno znanje, posebno metodologijo in v 
nekaterih primerih posebne pripomočke ter 
bi morali biti izvršeni s strani primerno 
usposobljenih raziskovalcev. Mreža, ki bi 
povezovala obstoječe nacionalne in evropske 
pobude ter študijske centre z namenom, da 
se na evropski ravni ustvarijo potrebna 
pooblastila, bi olajšala sodelovanje in 
izogibanje podvajanju študij. Ta mreža bi 
morala prispevati h krepitvi temeljev 
evropskega raziskovalnega prostora v zvezi 
z okvirnimi programi Skupnosti na področju 
raziskav, tehnološkega razvoja in 
predstavitvenih dejavnosti, koristiti 
pediatrični populaciji in delovati kot 
informacijski in strokovni vir za industrijo. 

(30) Klinični preskusi pri pediatrični 
populaciji lahko zahtevajo posebno 
strokovno znanje, posebno metodologijo in v 
nekaterih primerih posebne pripomočke ter 
bi morali biti izvršeni s strani primerno 
usposobljenih raziskovalcev. Mreža, ki bi 
povezovala obstoječe nacionalne in evropske 
pobude ter študijske centre in upoštevala 
mednarodne podatke z namenom, da se na 
evropski ravni ustvarijo potrebna 
pooblastila, bi olajšala sodelovanje in 
izogibanje podvajanju študij. Ta mreža bi 
morala prispevati h krepitvi temeljev 
evropskega raziskovalnega prostora v zvezi 
z okvirnimi programi Skupnosti na področju 
raziskav, tehnološkega razvoja in 
predstavitvenih dejavnosti, koristiti 
pediatrični populaciji in delovati kot 
informacijski in strokovni vir za industrijo. 

Or. el

Obrazložitev

Bistvenega pomena je imeti kar se da veliko zbirko podatkov in biti seznanjen z izkušnjami, 
pridobljenimi iz raziskav na svetovni ravni.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 64
ČLEN 1

Ta uredba ureja razvoj zdravil za humano 
uporabo z namenom, da se zadosti posebnim 
terapevtskim potrebam pediatrične 
populacije, ne da bi otroke izpostavljali 
nepotrebnim kliničnim preskusom ter v 
skladu z Direktivo 2001/20/ES.

Ta uredba ureja razvoj zdravil za humano 
uporabo z namenom, da se zadosti posebnim 
terapevtskim potrebam pediatrične 
populacije, ne da bi otroke izpostavljali 
nepotrebnim kliničnim preskusom (zlasti v 
primeru zdravil, ki jih že uporabljajo otroci, 
ki imajo redke prirojene bolezni) ter v 
skladu z Direktivo 2001/20/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo omogočil, da se izognemo konfliktom z drugimi obstoječimi zakoni in 
predpisi, po katerih so klinični podatki v zvezi s pediatrično populacijo že zahtevani, zlasti v 
primeru zdravil, ki so se že izkazala kot pomembna za otroke z redkimi prirojenimi boleznimi, kot 
je hemofilija. 
.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 65
ČLEN 1

Ta uredba ureja razvoj zdravil za humano 
uporabo z namenom, da se zadosti posebnim 
terapevtskim potrebam pediatrične 
populacije, ne da bi otroke izpostavljali 
nepotrebnim kliničnim preskusom ter v 
skladu z Direktivo 2001/20/ES.

Ta uredba ureja razvoj zdravil za humano 
uporabo z namenom, da se zadosti posebnim 
terapevtskim potrebam pediatrične 
populacije, ne da bi otroke izpostavljali 
nepotrebnim kliničnim in drugim preskusom 
ter v skladu z Direktivo 2001/20/ES.

Or. el

Obrazložitev

Preskusi niso samo klinični, ampak tudi laboratorijski in drugi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 66
ČLEN 2, TOČKA 1

(1) pediatrična populacija pomeni populacijo 
od rojstva do 18 leta starosti;

(1) pediatrična populacija pomeni populacijo 
od rojstva do 16. leta starosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 67
ČLEN 2 A (novo)

Člen 2 a
Države članice zberejo razpoložljive 
podatke o vseh obstoječih in potrebnih 
uporabah zdravil v pediatrični populaciji 
ter jih v 1 letu od začetka veljavnosti te 
uredbe sporočijo agenciji.

Odbor za pediatrijo pripravi smernico o 
vsebini in obliki zbranih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Majhne spremembe izrazov in besedila, največja razlika je mesto, kjer bo člen vstavljen. Glavni 
namen Uredbe je spodbuditi razvoj zdravil, namenjenih za „posebne terapevtske potrebe 
pediatrične populacije“. Člena 41 in 43, ki delno obravnavata ta predpogoj, je treba premakniti 
s skorajšnjega konca Uredbe v uvodne odstavke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 68
ČLEN 2 A (novo)

Člen 2a
Države članice zberejo vse razpoložljive 
podatke o vseh obstoječih in potrebnih 
uporabah zdravil v pediatrični populaciji 



PE 357.553v02-00 26/139 AM\568363SL.doc

SL

ter jih v dveh letih od začetka veljavnosti te 
uredbe sporočijo agenciji. 

Odbor za pediatrijo pripravi smernico o 
vsebini in obliki zbranih podatkov.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 69
ČLEN 2 B (novo)

Člen 2 b
1. Odbor za pediatrijo na podlagi podatkov 
iz člena 2a in po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
strankami sestavi seznam terapevtskih 
potreb.
Agencija v 2 letih od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.
2. Odbor za pediatrijo na podlagi seznama 
iz odstavka 1 med ugotovljenimi 
raziskovalnimi potrebami opredeli 
prednostne naloge.

Or. en

Obrazložitev

Majhne spremembe izrazov in besedila, največja razlika je mesto, kjer bo člen vstavljen. Glavni 
namen Uredbe je spodbuditi razvoj zdravil, namenjenih za „posebne terapevtske potrebe 
pediatrične populacije“. Člena 41 in 43, ki delno obravnavata ta predpogoj, je treba premakniti 
s skorajšnjega konca Uredbe v uvodne odstavke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 70
ČLEN 2 B (novo)

Člen 2 b
1. Odbor za pediatrijo na podlagi podatkov 
iz člena 2a in po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
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strankami oblikuje seznam terapevtskih 
potreb.
Agencija v dveh letih od začetka veljavnosti 
te uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.
2. Odbor za pediatrijo na podlagi seznama 
iz člena 2b(1) določi raziskovalne 
prednostne naloge.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 71
ČLEN 2 C (novo)

Člen 2c
1. Agencija z znanstveno podporo Odbora 
za pediatrijo razvije evropsko mrežo iz 
obstoječih nacionalnih in evropskih mrež, 
strokovnjakov različnih pediatričnih 
patologij, raziskovalcev in središč s 
posebnim strokovnim znanjem za izvajanje 
študij v pediatrični populaciji.

2. Cilji evropske mreže so med drugim tudi 
usklajevanje študij v zvezi s pediatričnimi 
zdravili, vzpostavitev potrebne znanstvene 
in upravne pristojnosti na evropski ravni in 
izogibanje podvajanju študij. 

Evropska mreža si bo prizadevala tudi za 
zagotovitev optimalne uporabe 
razpoložljivih sredstev, predvsem s 
preverjanjem izvedljivosti predlaganih 
študij in njihove učinkovitosti v smislu 
človeških in finančnih stroškov ter z 
zagotovitvijo, da so študijski protokoli 
sposobni pridobivati jasne odgovore na 
pomembna klinična vprašanja v najkrajšem 
možnem času.
3. Upravni odbor agencije na predlog 
izvršnega direktorja in po posvetovanju s 
Komisijo, državami članicami in 
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zainteresiranimi strankami v enem letu od 
začetka veljavnosti te uredbe sprejme 
izvedbeno strategijo za zagon in delovanje 
evropske mreže. Ta mreža mora biti, kjer je
to primerno, združljiva s krepitvijo temeljev 
evropskega raziskovalnega prostora v zvezi 
z okvirnimi programi Skupnosti na 
področju raziskav, tehnološkega razvoja in 
predstavitvenih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Majhne spremembe izrazov in besedila, največja razlika je mesto, kjer bo člen vstavljen. Glavni 
namen Uredbe je spodbuditi razvoj zdravil, namenjenih za „posebne terapevtske potrebe 
pediatrične populacije“. Člena 41 in 43, ki delno obravnavata ta predpogoj, je treba premakniti 
s skorajšnjega konca Uredbe v uvodne odstavke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 72
ČLEN 2 C (novo)

Člen 2 c
Države članice v enem letu izvajanja te 
uredbe ustanovijo evropski pediatrični 
raziskovalni program za financiranje študij 
o pediatrični uporabi zdravil, še zlasti tistih, 
ki niso vključena v patente ali dodatne 
varstvene certifikate. 
Program upošteva prednostne naloge iz 
člena 2b(2).

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 73
POGLAVJE 1 A (novo)



AM\568363SL.doc 29/139 PE 357.553v02-00

SL

Poglavje 1a
Opredelitev potreb

Člen 1
1. Države članice zberejo vse razpoložljive 
podatke o vseh obstoječih uporabah zdravil 
in oblikujejo seznam potreb, ki niso 
vključene v pediatrični populaciji. Te 
podatke posredujejo agenciji med letom po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Odbor za pediatrijo pripravi smernico o 
vsebini in obliki zbranih podatkov.

Člen 2
1. Odbor za pediatrijo na podlagi podatkov 
iz člena 2a in po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
strankami oblikuje seznam terapevtskih 
potreb.

Agencija v dveh letih od začetka veljavnosti 
te uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja (vsaj enkrat na leto).

2. Odbor za pediatrijo na podlagi seznama 
iz člena 2b(1) opredeli raziskovalne 
prednostne naloge.

3. Pri oblikovanju seznama terapevtskih 
potreb se upošteva razširjenost bolezni v 
pediatrični populaciji, resnost bolezni, ki 
naj bi se zdravile, dostopnost in primernost 
alternativnih zdravljenj bolezni v 
pediatrični populaciji (vključno z 
učinkovitostjo in profilom neželenih 
učinkov teh zdravljenj) ter z vsemi enotnimi 
pediatričnimi vprašanji o varnosti.

Člen 3

1. Agencija z znanstveno podporo Odbora 
za pediatrijo razvije evropsko mrežo iz 
obstoječih nacionalnih in evropskih mrež, 
raziskovalcev in središč s posebnim 
strokovnim znanjem za izvajanje študij v 
pediatrični populaciji.
2. Cilji evropske mreže so med drugim tudi 
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koordinacija študij v zvezi s pediatričnimi 
zdravili, vzpostavitev potrebne znanstvene 
in upravne pristojnosti na evropski ravni 
ter izogibanje ponavljanju študij in 
poskusov pri otrocih. Mreža zagotavlja tudi 
optimizacijo virov, pri čemer se upošteva 
izvedljivost študij po najboljših stroških 
(človeških in finančnih) ter ustreznost 
protokolov z namenom zagotavljanja 
odgovorov na klinična vprašanja kar se da 
hitro in enostavno.
3. Upravni odbor agencije na predlog 
izvršnega direktorja in po posvetovanju s 
Komisijo, državami članicami in 
zainteresiranimi strankami v enem letu od 
začetka veljavnosti te uredbe sprejme 
izvedbeno strategijo za zagon in delovanje 
evropske mreže. Ta mreža mora biti, kjer je 
to primerno, združljiva s krepitvijo temeljev 
evropskega raziskovalnega prostora v zvezi 
z okvirnimi programi Skupnosti na 
področju raziskav, tehnološkega razvoja in 
predstavitvenih dejavnosti.

Člen 4
1. Države članice v enem letu od začetka 
veljavnosti te uredbe ustanovijo evropski 
pediatrični raziskovalni program za 
financiranje študij o uporabi zdravil (še 
zlasti tistih, ki niso vključena v patente ali 
dodatne varstvene certifikate). 

Program upošteva prednostne naloge iz 
člena 2b(2). 

Or. fr

Obrazložitev

To poglavje obravnava razvoj zdravil za uporabo v humani medicini z namenom zadovoljitve 
posebnih terapevtskih potreb pediatrične populacije. Treba se je izogniti nesmiselnim poskusom 
in spodbuditi farmacevtska podjetja k zagotovitvi boljšega odziva na te posebne potrebe.

Členi – ki v bistvu ustrezajo členom 41, 42 in 43 predloga Uredbe – obravnavajo razvoj zdravil 
za uporabo v humani medicini z namenom zadovoljitve posebnih terapevtskih potreb pediatrične 
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populacije. Treba se je izogniti nesmiselnim poskusom in spodbuditi farmacevtska podjetja k 
zagotovitvi boljšega odziva na te posebne potrebe. 

Če naj se to izvede, morajo javni organi držav članic in EU zagotoviti, da se zadovolji vse 
potrebe, ne glede na interes, ki so ga v spodbujevalnem mehanizmu pokazala farmacevtska 
podjetja. Zato je treba opredelitev terapevtskih potreb v pediatriji postaviti za osnovni cilj, kar 
bo omogočilo tudi boljše oblikovanje načrtov preiskav in njihovih prednostnih nalog.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 74
ČLEN 3, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Znotraj Evropske agencije za zdravila, 
ustanovljene z Uredbo (ES) št. 726/2004, v 
nadaljevanju „agencija“, se ustanovi Odbor 
za pediatrijo.

1. Najpozneje šest mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe se znotraj Evropske 
agencije za zdravila, ustanovljene z Uredbo 
(ES) št. 726/2004, v nadaljevanju 
„agencija“, ustanovi Odbor za pediatrijo.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj novih zdravil se ne sme preložiti. Evropska agencija za zdravila (EMEA) ima že veliko 
strokovnega znanja v pediatričnem sektorju. Zato mora biti mogoče začeti delo Odbora za 
pediatrijo v šestih mesecih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 75
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C)

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov
združenj bolnikov.

(c) dvanajst oseb, ki jih imenuje Komisija 
po posvetovanju z Evropskim parlamentom
na podlagi javnega poziva za izraz interesa, 
z namenom zastopanja pediatrov, splošnih 
zdravnikov, strokovnjakov 
farmakovigilence in na področju javnega 
zdravja, starševskih združenj in socialnih 
organov.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 76
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C)

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov
združenj bolnikov.

(c) deset oseb, ki jih imenuje Komisija po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov, splošnih 
zdravnikov, strokovnjakov 
farmakovigilence in na področju javnega 
zdravja, starševskih združenj in socialnih 
organov.

Or. fr

Obrazložitev

Sestavo Odbora za pediatrijo je treba razširiti tako, da bo vključeval različne kategorije 
izvajalcev pediatrične oskrbe, da bi Odboru omogočili pridobitev celovitega pregleda nad 
razmerami in pediatričnimi potrebami. Treba je tudi zagotoviti, da je na vsakem sestanku na 
voljo zadostno število ljudi za sprejemanje potrebnih odločitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 77
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C) 

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov 
združenj bolnikov.

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov,
strokovnjakov farmakovigilence in 
interesov javnih zdravstvenih in starševskih
združenj.

Or. en

Obrazložitev

S Parlamentom se je treba posvetovati o imenovanju dodatnih šestih oseb. Namesto zastopanja 
združenj bolnikov, ki jih pogosto financirajo predvsem farmacevtska podjetja ali so povezana z 
njimi, je bolj primerno, da te osebe poleg interesov pediatrov zastopajo interese strokovnjakov 
farmakovigilence, javnih zdravstvenih in starševskih združenj.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 78
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C)

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov 
združenj bolnikov.

(c) pet oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov 
združenj bolnikov. Šesta oseba, ki jo 
imenuje Komisija, mora biti član Odbora za 
zdravila sirote (COMP) Evropske agencije 
za zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Otroci obolevajo tudi za resnimi boleznimi, ki jih zdravijo zdravila sirote. Večina (70 %–80 %) 
redkih bolezni je genetskega izvora, kar pomeni, da otroci še zlasti potrebujejo nego – veliko 
zdravil sirot je razvitih ali jih je treba razviti za pediatrične indikacije. Zaradi imenovanja člana 
specializiranega Odbora za zdravila sirote (COMP) Evropske agencije za zdravila s strani 
Evropske komisije bo Odbor za pediatrijo bolj sposoben razumeti in opredeliti posebne potrebe 
otrok, ki obolijo za redkimi boleznimi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karin Jöns

Predlog spremembe 79
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C)

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov 
združenj bolnikov.

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov, ostalih 
zdravnikov, specializiranih za zdravljenje 
otrok, in interesov združenj bolnikov.

Or. de

Obrazložitev

Ne samo pediatri, ampak tudi ostali zdravniki, specializirani za zdravljenje otrok (onkologi, 
kardiologi itd.), morajo imeti priložnost, da sodelujejo v Odboru za pediatrijo. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 80
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C)

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov 
združenj bolnikov.

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov, farmacevtov
in interesov združenj bolnikov.

Or. en

Obrazložitev

Farmacevti imajo edinstveno znanje na farmacevtskem področju zaradi specializiranega 
usposabljanja, ki jim omogoča, da postanejo strokovnjaki za zdravila1. Takšno specializirano 
farmacevtsko znanje bi občutno prispevalo k dejavnostim Odbora za pediatrijo. Razen tega 
imajo farmacevti ključno vlogo pri svetovanju bolnikom in njihovim negovalcem o najboljšem 
načinu zdravljenja, zaradi enostavnega dostopa do njih so prvi, na katere se bolniki obrnejo s 
vprašanji ali težavami v zvezi z zdravljenjem. Zato bi vključitev farmacevtov v Odbor za 
pediatrijo zagotovila celovito zastopanost interesnih skupin.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 81
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C)

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov 
združenj bolnikov.

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja farmacevtov, pediatrov 
in interesov združenj bolnikov.

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je, da se v Odbor za pediatrijo vključi član, ki zastopa farmacevte. Ker so farmacevti 
strokovno poučeni o zdravilih in so neposredno povezani s pripravo izdelka in prejemniki zdravil 
za pediatrično uporabo, lahko veliko prispevajo k delovanju Odbora. Sodelovanje predstavnikov 
farmacevtov ne sme biti izključeno, temveč posebno vključeno.

  
1 Direktiva 85/433/ES
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Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 82
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C)

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov 
združenj bolnikov.

(c) šest oseb, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega poziva za izraz interesa, z 
namenom zastopanja pediatrov in interesov 
združenj bolnikov, ravno tako organi 
socialne varnosti in vzajemne koristi, ki so 
posamično ali skupno odgovorni za 
proračunsko upravljanje vplivov, ki so jih 
povzročile sprejete odločitve v zvezi z 
zdravili. Vsakič se morata imenovati dve 
osebi od teh treh interesnih skupin.

Or. fr

Obrazložitev

Razen zdravstvenih izvedencev in ljudi, ki zastopajo interese bolnikov, morajo imeti sedeže v 
odboru predstavniki sistemov socialne varnosti iz držav članic in ponudniki zdravstvenega 
zavarovanja, ki so odgovorni za upravljanje proračuna zdravstvenega varstva, da nadzirajo 
proračunske posledice odločitev, ki jih je sprejel odbor.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Thomas Ulmer

Predlog spremembe 83
ČLEN 4, ODSTAVEK 1, TOČKA (C A) (novo)

(ca) dva predstavnika industrije, določena z 
medsebojnim soglasjem pomembnih 
združenj.

Or. de

Obrazložitev

Primerno je, da ima industrija, kot prizadeta stranka, sedež in glas v takšnem odboru. Ker bi 
obstajala dva predstavnika, je manjše tveganje politike, ki daje prednost sektorskim interesom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 84
ČLEN 5, ODSTAVEK 1
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1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, mnenje sestavlja stališče 
večine članov in odklonilna stališča skupaj z 
razlogi, na katerih temeljijo.

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, mnenje sestavljajo

(a) stališče večine članov in

(b) odklonilna stališča,

skupaj z razlogi, na katerih vsako od njih 
temelji.

Mnenje je nemudoma na voljo javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da če se ne doseže soglasje, je mnenje posebno sestavljeno iz stališč večine in 
manjšine skupaj z razlogi, na katerih temeljijo. 

Razen tega mora biti vsako mnenje čim prej dostopno javnosti za zagotovitev, da odbor deluje na 
pregleden način.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 85
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, mnenje sestavlja stališče
večine članov in odklonilna stališča skupaj z 
razlogi, na katerih temeljijo.

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, se mnenje sprejme s strani 
večine članov. Mnenje omenja odklonilna 
stališča skupaj z razlogi, na katerih temeljijo.

Mnenje se takoj objavi javnosti.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 86
ČLEN 5, ODSTAVEK 1
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1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, mnenje sestavlja stališče
večine članov in odklonilna stališča skupaj z 
razlogi, na katerih temeljijo.

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, se mnenje sprejme s strani 
večine članov. Mnenje omenja odklonilna 
stališča skupaj z razlogi, na katerih temeljijo.

Mnenje se takoj objavi javnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Postopki Odbora za pediatrijo morajo biti popolnoma pregledni. Zahteva po preglednosti mora 
veljati za postopke odločanja, omenjene razloge za odločitve in za odločitve. Člen 5 mora to 
razjasniti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 87
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, mnenje sestavlja stališče 
večine članov in odklonilna stališča skupaj z 
razlogi, na katerih temeljijo.

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, mnenje sestavlja stališče 
večine članov. Mnenje omenja odklonilna 
stališča skupaj z razlogi, na katerih temeljijo.

Mnenje je nemudoma na voljo javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je izboljšanje preglednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 88
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, mnenje sestavlja stališče 
večine članov in odklonilna stališča skupaj z 
razlogi, na katerih temeljijo.

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
prizadeva doseči znanstveno soglasje. Če ga 
ne more doseči, mnenje sestavljajo stališče 
večine članov in odklonilna stališča skupaj z 
razlogi, na katerih temeljijo. Mnenje mora 
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biti čim prej na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 89
ČLEN 5, ODSTAVEK 3

3. Predstavniki Komisije in izvršni direktor 
agencije ali njegov predstavniki se lahko 
udeležujejo vseh sestankov Odbora za 
pediatrijo.

3. Dva predstavnika Komisije, in izvršni 
direktor agencije ali njegov predstavnik se 
lahko udeležujejo vseh sestankov Odbora za 
pediatrijo.

Or. el

Obrazložitev

Za zagotovitev pravilne institucionalne zastopanosti Komisije in agencije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 90
ČLEN 6, ODSTAVEK 2

Vsi posredni interesi, povezani s 
farmacevtsko industrijo, se vnesejo v 
register, ki ga vodi agencija in je dostopen 
javnosti. Register se letno posodablja.

Vsi neposredni ali posredni interesi, 
povezani s farmacevtsko industrijo, se 
vnesejo v register, ki ga vodi agencija in je 
dostopen javnosti. Register se letno 
posodablja.

Or. el

Obrazložitev

Za doseganje večje preglednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 91
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (D)

(d) na zahtevo Odbora ali pristojnega organa (d) na zahtevo Odbora za zdravila za 
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presoditi vse podatke, zbrane v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
in oblikovati mnenje o kvaliteti, varnosti in
učinkovitosti zdravila za uporabo pri
pediatrični populaciji;

uporabo v humani medicini ali pristojnega 
organa presoditi vse podatke, zbrane v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, in oblikovati mnenje o kvaliteti, 
varnosti, učinkovitosti in pomembni
terapevtski koristi zdravila v primerjavi z 
obstoječimi viri pri zadevni pediatrični 
populaciji;

Or. fr

Obrazložitev

Naloga Odbora za pediatrijo ne sme biti omejena na ocenjevanje podatkov, zbranih v skladu z 
odobrenim načrtom za pediatrično raziskavo. Predložiti mora mnenja o kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti zadevnih zdravil. Kot je določeno v ciljih Uredbe, se mora terapevtska korist, ki 
vključuje otroke, upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 92
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (D)

(d) na zahtevo Odbora ali pristojnega organa 
presoditi vse podatke, zbrane v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
in oblikovati mnenje o kvaliteti, varnosti in
učinkovitosti zdravila za uporabo pri 
pediatrični populaciji;

(d) na zahtevo Odbora za zdravila za 
uporabo v humani medicini ali pristojnega 
organa presoditi vse podatke, zbrane v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, in oblikovati mnenje o kvaliteti, 
varnosti, učinkovitosti in pomembni 
terapevtski koristi glede na obstoječa 
zdravljenja zdravila za uporabo pri 
pediatrični populaciji;

Or. en

Obrazložitev

Iz obrazložitvenega memoranduma in člena 12 (1)(c) je razvidno, da je treba zdravila oceniti za 
otroke le, če je mogoča terapevtska korist za pediatrične bolnike glede na obstoječa zdravljenja. 
Zato mora Odbor za pediatrijo v svoje mnenje vključiti tudi oceno terapevtske koristi zdravila za 
uporabo pri pediatrični populaciji.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 93
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (D) 

(d) na zahtevo Odbora ali pristojnega organa 
presoditi vse podatke, zbrane v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
in oblikovati mnenje o kvaliteti, varnosti in 
učinkovitosti zdravila za uporabo pri 
pediatrični populaciji;

(d) na zahtevo Odbora za zdravila za 
uporabo v humani medicini ali pristojnega 
organa presoditi vse podatke, zbrane v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, in oblikovati mnenje o kvaliteti, 
varnosti ali učinkovitosti in terapevtski 
vrednosti v primerjavi z obstoječimi 
zdravljenji zdravila za uporabo pri 
pediatrični populaciji;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 94
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (D)

(d) na zahtevo Odbora ali pristojnega organa 
presoditi vse podatke, zbrane v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
in oblikovati mnenje o kvaliteti, varnosti in 
učinkovitosti zdravila za uporabo pri 
pediatrični populaciji;

(d) na zahtevo Odbora za zdravila za 
uporabo v humani medicini ali pristojnega 
organa presoditi vse podatke, zbrane v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, in oblikovati mnenje o kvaliteti, 
varnosti ali učinkovitosti in dodani 
terapevtski vrednosti (v primerjavi z 
obstoječimi zdravljenji) zdravila za uporabo 
pri pediatrični populaciji;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 95
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (D)

(d) na zahtevo Odbora ali 
pristojnega organa presoditi vse podatke, 
zbrane v skladu z dogovorjenim načrtom 
pediatričnih preiskav, in oblikovati mnenje o 
kvaliteti, varnosti in
učinkovitosti zdravila za uporabo pri 

(d) na zahtevo Odbora za zdravila za 
uporabo v humani medicini ali pristojnega 
organa presoditi vse podatke, zbrane v 
skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
in oblikovati mnenje o kvaliteti, varnosti
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pediatrični populaciji; ali učinkovitosti in dodani terapevtski 
vrednosti (v primerjavi z obstoječimi 
zdravljenji) zdravila za uporabo pri 
pediatrični populaciji;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva pojem dodane terapevtske vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 96
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (D)

(d) na zahtevo Odbora ali pristojnega organa 
presoditi vse podatke, zbrane v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
in oblikovati mnenje o kvaliteti, varnosti in
učinkovitosti zdravila za uporabo pri 
pediatrični populaciji;

(d) na zahtevo Odbora za zdravila za 
uporabo v humani medicini ali pristojnega 
organa presoditi vse podatke, zbrane v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, in oblikovati mnenje o kvaliteti, 
varnosti, učinkovitosti in dodani terapevtski 
vrednosti (v primerjavi z obstoječimi 
zdravljenji) zdravila za uporabo pri 
pediatrični populaciji;

Or. en

Obrazložitev

Pojem dodane terapevtske vrednosti mora biti pogoj za dodelitev pediatričnih indikacij, da se 
izognemo podvajanju študij; sedanje besedilo ne upošteva pojma dodane terapevtske vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 97
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (E) 

(e) svetovati o vsebini in obliki podatkov, ki 
se bodo zbirali za raziskavo iz člena 41, in 
sprejeti seznam terapevtskih potreb iz člena 
42;

(e) svetovati o vsebini in obliki podatkov, ki 
se bodo zbirali za raziskavo iz člena 41, in 
sprejeti seznam terapevtskih potreb iz člena 
42 in terapevtske koristi v primerjavi z 
obstoječimi viri;

Or. fr
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Obrazložitev

Pojem „terapevtske koristi“ je stanje, ki ureja odobritev pediatrične indikacije. Odbor za 
pediatrijo mora to dokumentirati in upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 98
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (H A) (novo)

(ha) oceniti upravičenost izdelka do 
podaljšanja SPC (dodatni varstveni 
certifikat) za 8 mesecev s pregledom 
neodvisno revidiranih prodajnih številk 
izdelkov v skladu s členom 36(1).

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje SPC za 6 mesecev mogoče ni dovolj za spodbuditev podjetij k vlaganju v razvoj 
pediatričnih indikacij za nekatere sorazmerno redke bolezni. Podaljšanje SPC za 6 mesecev v 
ZDA ne moremo primerjati z razmerami v EU, ker so cene v EU občutno nižje. Zato se v 
nekaterih primerih zdi nujna večja spodbuda. Na drugi strani je 6 mesecev verjetno prevelika 
spodbuda za zdravila, ki se zelo dobro prodajajo pri odraslih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 99
ČLEN 7, TOČKA (H A) (novo)

(ha) oceniti upravičenost izdelka do 
podaljšanja SPC za 6 mesecev s pregledom 
neodvisno revidiranih prodajnih številk 
izdelkov v skladu s členom 36(1).

Or. en

Obrazložitev

To daje Odboru za pediatrijo pristojnost, da izvede zahtevo o preverjanju prodajnih številk 
izdelka za ugotovitev, ali je upravičen do podaljšanja SPC za 6 mesecev namesto običajnih 3 
mesecev.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 100
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (H A) (novo)

(ha) oceniti upravičenost izdelka do 
podaljšanja SPC za 6 mesecev s pregledom 
neodvisno revidiranih prodajnih številk 
izdelkov v skladu s členom 36(1).

Or. en

Obrazložitev

To daje Odboru za pediatrijo pristojnost, da izvede zahtevo o preverjanju prodajnih številk 
izdelka za ugotovitev, ali je upravičen do podaljšanja SPC za 6 mesecev namesto običajnih 3 
mesecev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 101
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (H A) (novo)

(ha) oceniti upravičenost izdelka do 
podaljšanja SPC za 6 mesecev s pregledom 
neodvisno revidiranih prodajnih številk 
izdelkov v skladu s členom 36(1).

Or. en

Obrazložitev

To daje Odboru za pediatrijo pristojnost, da izvede zahtevo o preverjanju prodajnih številk 
izdelka za ugotovitev, ali je upravičen do podaljšanja SPC za 6 mesecev namesto običajnih 3 
mesecev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 102
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (H A) (novo)

(ha) oceniti upravičenost izdelka do 
podaljšanja SPC za 6 mesecev s pregledom 
neodvisno revidiranih prodajnih številk 
izdelkov v skladu s členom 36(1).
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Or. en

Obrazložitev

To daje Odboru za pediatrijo pristojnost, da izvede zahtevo o preverjanju prodajnih številk 
izdelka za ugotovitev, ali je upravičen do podaljšanja SPC za 6 mesecev namesto običajnih 3 
mesecev. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Amendment 103
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (H A) (novo)

ha) oceniti upravičenost izdelka do 
šestmesečnega podaljšanja dodatnega 
varstvenega certifikata s pregledom 
prodaje, dosežene z neodvisnim 
revidiranjem zdravil;

Or. pt

Obrazložitev

Odbor za pediatrijo lahko preveri vrednost dosežene prodaje zdravil in ugotovi, ali je izdelek 
upravičen do šestmesečnega, namesto običajnega trimesečnega, podaljšanja dodatnega 
varstvenega certifikata.

Predlog spremembe, ki ga vloži Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 104
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (H A) (novo)

(ha) oceniti upravičenost izdelka do 
šestmesečnega podaljšanja dodatnega 
varstvenega certifikata s pregledom 
neodvisno revidiranih prodajnih številk 
izdelkov v skladu s členom 36(1).

Or. pl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe skuša dodeliti Odboru za pediatrijo odgovornost za preverjanje prodaje 
izdelkov, da se odobri šest mesečno podaljšanje SPC, in ne običajno trimesečno podaljšanje. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 105
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA (H A) (novo)

(ha) določiti poseben seznam potreb po 
pediatričnih zdravilih ob posvetovanju s 
pediatričnimi strokovnjaki in ga redno 
posodabljati.

Or. en

Obrazložitev

Pojem dodane terapevtske vrednosti mora biti pogoj za dodelitev pediatričnih indikacij, da bi se 
izognili podvajanju študij; sedanje besedilo ne upošteva pojma dodane terapevtske vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 106
ČLEN 7, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1 A (novo)

Primeri, kjer se takšne dodane terapevtske 
vrednosti ne more pričakovati, so predmet 
izjem iz člena 12(1)(c).

Or. en

Obrazložitev

Pojem dodane terapevtske vrednosti mora biti pogoj za dodelitev pediatričnih indikacij, da bi se 
izognili podvajanju študij; sedanje besedilo ne upošteva pojma dodane terapevtske vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 107
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Odbor za pediatrijo pri izpolnjevanju 
svojih nalog preuči, ali lahko predlagane 
študije prinesejo pomembno terapevtsko 
korist pediatrični populaciji.

Odbor za pediatrijo pri izpolnjevanju svojih 
nalog preuči, ali lahko predlagane študije o 
določenem zdravilu prinesejo pomembno 
terapevtsko korist pediatrični populaciji 
glede na obstoječa zdravljenja pediatričnih 
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bolnikov. 

Or. en

Obrazložitev

Sprememba odstavka, da se uskladi s sestavo člena 12 (1)(c) predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 108
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Odbor za pediatrijo pri izpolnjevanju 
svojih nalog preuči, ali lahko predlagane 
študije prinesejo pomembno terapevtsko 
korist pediatrični populaciji.

2. Odbor za pediatrijo pri izpolnjevanju 
svojih nalog preuči, ali lahko predlagane 
študije prinesejo pomembno terapevtsko 
korist pediatrični populaciji. Prav tako 
upošteva, med drugim, vsa mnenja, odločbe 
ali nasvete pristojnih organov tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Treba se je izogniti nepotrebnim študijam pri otrocih, zato se ne smejo ponoviti študije pri 
pediatričnih bolnikih, ki so že bile izvedene v tretjih državah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 109
ČLEN 7, ODSTAVEK 2

2. Odbor za pediatrijo pri izpolnjevanju 
svojih nalog preuči, ali lahko predlagane 
študije prinesejo pomembno terapevtsko 
korist pediatrični populaciji.

2. Odbor za pediatrijo pri izpolnjevanju 
svojih nalog preuči predvsem, ali lahko 
predlagane študije prinesejo pomembno 
terapevtsko korist pediatrični populaciji.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 110
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)
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2a. Primerjalne študije, namenjene za 
dokumentacijo dodane terapevtske 
vrednosti, se vključijo v vlogo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 111
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Primerjalne študije, namenjene za 
dokumentacijo dodane terapevtske 
vrednosti, se vključijo v vlogo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 112
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Primerjalne študije, namenjene za 
dokumentacijo dodane terapevtske 
vrednosti, se vključijo v vlogo.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 113
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Primeri, v katerih se takšne dodane 
terapevtske vrednosti ne more pričakovati, 
so predmet izjem iz člena 12(1)(c).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s predlogom spremembe 1, ob upoštevanju dodane terapevtske 
vrednosti.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 114
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Odstopanja, iz člena 12(1)(c) veljajo v 
primerih, v katerih se zgoraj omenjena 
korist ne more pričakovati. 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 115
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Odstopanja, iz člena 12(1)(c) veljajo v 
primerih, v katerih se zgoraj omenjena 
korist ne more pričakovati.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe določa predlog uredbe kot notranje dosleden z odobritvijo pediatrične 
indikacije v skladu s členom 12(1)(c).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 116
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Primerjalna študija/študije, ki 
namerava/nameravajo prikazati terapevtsko 
korist, mora/morajo biti 
vključena/vključene v prošnjo za odobritev 
dovoljenja za promet.

Or. fr

Obrazložitev

Pojem „terapevtske koristi“ mora biti pogoj, ki ureja pridobivanje pediatrične indikacije, in 
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mora biti zato dokumentiran v prošnji za odobritev, tako da lahko Odbor za pediatrijo to 
upošteva v skladu s členom 7(2).

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 117
ČLEN 7, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Primerjalna študija/študije, ki 
namerava/nameravajo prikazati terapevtsko 
korist, mora biti vključena/vključene v 
prošnjo za odobritev dovoljenja za promet.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 118
ČLEN 7 A (novo)

Člen 7a
Sestavi se poseben seznam zahtev glede 
zdravil za otroke in se ga redno posodablja 
ter da na voljo zainteresiranim strankam 
(strokovnjakom, podjetjem, bolnikom itd).

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je sestaviti seznam, ki je na voljo zainteresiranim strankam.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 119
ČLEN 8, ODSTAVEK 1, TOČKA (A) (novo)

(a) rezultate vseh izvedenih študij in 
podrobnosti o vseh zbranih podatkih za 
dokumentacijo, da se od določenega 
zdravila lahko pričakuje, da prinaša 
pomembno terapevtsko korist pediatrični 
populaciji glede na obstoječa zdravljenja 
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pediatričnih bolnikov;

Or. en

Obrazložitev

Iz obrazložitvenega memoranduma in člena 12 (1)(c) je razvidno, da je treba zdravila oceniti za 
otroke le, če je mogoča terapevtska korist za pediatrične bolnike glede na obstoječa zdravljenja. 
Zato mora vsaka vloga za dovoljenje za promet vključevati podatke o možni terapevtski koristi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo John Bowis

Predlog spremembe 120
ČLEN 8, ODSTAVEK 1, TOČKA (A) (novo)

(a) rezultate opravljenih pediatričnih študij, 
časovni razpored o dokončanju sedanjih in 
načrtovanih pediatričnih študij ter mnenje 
agencije o teh točkah;

Or. en

Obrazložitev

Načelo zahtevanja predložitve vseh pediatričnih rezultatov skupaj z rezultati odraslih je v 
nasprotju s sedanjimi znanstvenimi in etičnimi standardi. To lahko povzroči prezgodnje ali 
neupravičene preiskave na otrocih in odloži uvedbo novih zdravil za odrasle. Najemanje otrok v 
pediatričnih protokolih je pogosto počasno in težko, študije trajajo dlje, kot je bilo sprva 
načrtovano.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Holger Krahmer

Predlog spremembe 121
ČLEN 8, ODSTAVEK 1, TOČKA -(-A) (novo)

(a) rezultate opravljenih pediatričnih študij, 
časovni razpored o dokončanju sedanjih in 
načrtovanih pediatričnih študij ter mnenje 
agencije o teh točkah;

Or. en

Obrazložitev

Glede na dogovorjene znanstvene in etične standarde je treba nova zdravila obširno preskušati 
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pri odraslih pred začetkom študij pri otrocih. Zato rezultati vseh pediatričnih študij mogoče ne 
bodo na razpolago pri izpolnjevanju vloge za dovoljenje za promet za izdelek za odrasle. Zato 
mora, da se izognemo prezgodnjim poskusom pri otrocih in zamudam pri odobritvi zdravil za 
odrasle, zahteva iz člena 8 predvideti primere, kjer so pediatrične študije v teku, ko se vloži 
vloga za dovoljenje za promet za odrasle.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 122
ČLEN 9, ODSTAVEK 1 A (novo)

Ko je to primerno, se uporablja Uredba 
Komisije (ES) št. 1085/2003 o pregledu 
sprememb dovoljenja za promet z zdravili 
za uporabo v humani medicini in zdravili 
za uporabo v veterinarski medicini.

Or. en

Obrazložitev

Zaželena je največja možna usklajenost znotraj farmacevtske zakonodaje ES. Zato se uporablja 
Uredba 1085/2003/ES, ki ureja spremembe dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v humani 
medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini, skladno s spremembami obstoječega 
dovoljenja. (npr. sprememba oblike iz tablete v sirup ali obratno).

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 123
ČLEN 9, ODSTAVEK 1 A (novo)

Prvi odstavek se ravno tako uporablja, kjer 
vlagatelj kaže, da je zdravilo pomembna
terapevtska, znanstvena ali tehnična 
inovacija v skladu z določbami Uredbe 
726/2004/ES, in še zlasti člena 3(2)(b) 
Uredbe.

Or. el

Obrazložitev

Določba mora vključevati dovoljenje za promet za zdravilo, ki je pomembna terapevtska,
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znanstvena ali tehnična inovacija, kot so določeni postopki Skupnosti za dovoljenje in nadzor 
zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini in ustanovitev Evropske agencije za 
zdravila v členu 3(2)(b) Uredbe 726/2004/ES. Določba krepi inovacije pri zdravilih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 124
ČLEN 14, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

2. Odbor za pediatrijo v 60 dneh od prejema 
vloge sprejme mnenje o tem, ali bo podelil 
posebno opustitev za proizvod.

2. Razen v izjemnih okoliščinah, Odbor za 
pediatrijo v 60 dneh od prejema vloge z 
imenovanjem poročevalca sprejme mnenje 
o tem, ali bo podelil posebno opustitev za 
proizvod.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 125
ČLEN 14, ODSTAVEK 3

3. Takoj, ko Odbor za pediatrijo sprejme 
mnenje, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4. Agencija o tem takoj obvesti 
vlagatelja. Vlagatelja se obvesti o razlogih 
za sprejeto odločitev.

3. Takoj, ko Odbor za pediatrijo sprejme 
mnenje, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4. Agencija o tem takoj in v 
vsakem primeru v obdobju, ki ne presega 
10 delovnih dni, obvesti vlagatelja. 
Vlagatelja se obvesti o razlogih za sprejeto 
odločitev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 126
ČLEN 15, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Ta seznam se redno posodablja (vsaj 
vsakih šest mesecev) in se da nemudoma na 
voljo javnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da se seznam opustitev redno posodablja in da na voljo javnosti z 
namenom preglednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 127
ČLEN 15, ODSTAVEK 1

1. Agencija vzdržuje seznam vseh opustitev. 1. Agencija vzdržuje seznam vseh opustitev. 
Seznam se redno posodablja (vsaj vsako 
leto) in se da na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 128
ČLEN 15, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Seznam – posodobljen vsaj enkrat na 
leto – se takoj objavi javnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Postopki Odbora za pediatrijo morajo biti popolnoma pregledni. Zahteva po preglednosti mora 
veljati za postopke odločanja, omenjene razloge za odločitve in za odločitve. Člen 5 mora to 
razjasniti in zagotoviti, da se seznam objavi javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 129
ČLEN 15, ODSTAVEK 1 A (novo)

1a. Mnenje – ki se redno posodablja – se 
takoj objavi javnosti.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vloži Thomas Ulmer

Predlog spremembe 130
ČLEN 17, ODSTAVEK 1

V primeru vlog iz členov 8 in 9 se načrt 
pediatričnih preiskav, če ni drugače 
določeno, predloži z vlogo za dogovor 
najkasneje ob dokončnem oblikovanju 
humanih farmakinetskih študij pri odraslih, 
določenih v oddelku 5.2.3 dela I Priloge I k 
Direktivi 2001/83/ES, tako da je lahko 
mnenje o uporabi zadevnega zdravila pri 
pediatrični populaciji dano v času presoje 
dovoljenja za promet ali druge zadevne 
vloge.

(1) V primeru vlog iz členov 8 in 9 se načrt 
pediatričnih preiskav, če ni drugače 
določeno, predloži z vlogo za dogovor čim 
prej po dokončnem oblikovanju faze II
humanih farmakinetskih študij pri odraslih, 
da se zagotovi, da se načrte preiskav 
oblikuje z določenimi pogoji in tako izpolni 
zahteve na področju kliničnih študij, ki 
vključujejo otroke.

Or. de

Obrazložitev

Najkasneje po fazi I se 90 % zdravil za preskušanje pokaže za neprimerne. Zato se ne more 
sprejeti empirična odločitev do konca faze II.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 131
ČLEN 17, ODSTAVEK 1

1. V primeru vlog iz členov 8 in 9 se načrt 
pediatričnih preiskav, če ni drugače 
določeno, predloži z vlogo za dogovor 
najkasneje ob dokončnem oblikovanju 
humanih farmakinetskih študij pri odraslih, 
določenih v oddelku 5.2.3 dela I Priloge I k 
Direktivi 2001/83/ES, tako da je lahko 
mnenje o uporabi zadevnega zdravila pri 
pediatrični populaciji dano v času presoje 
dovoljenja za promet ali druge zadevne 
vloge.

1. V primeru vlog iz členov 8 in 9 se načrt 
pediatričnih preiskav, vključno s povzetkom, 
če ni drugače določeno, predloži z vlogo za 
dogovor najkasneje ob dokončnem 
oblikovanju humanih farmakinetskih študij 
pri odraslih, določenih v oddelku 5.2.3 dela I 
Priloge I k Direktivi 2001/83/ES, tako da je 
lahko mnenje o uporabi zadevnega zdravila 
pri pediatrični populaciji dano v času presoje 
dovoljenja za promet ali druge zadevne 
vloge.

Or. en
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Obrazložitev

Ničesar ni, kar bi kazalo na uporabnost zbirnega poročila, ki ga pripravi agencija, kot je 
določeno v členu 17(2). Pripravo zbirnega poročila agencije je treba črtati, da bi občutno 
zmanjšali obdobje upravne veljavnosti na največ 10 dni. Namesto tega bo vlagatelj predložil 
zbirno poročilo kot del dokumentacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 132
ČLEN 17, ODSTAVEK 1

1. V primeru vlog iz členov 8 in 9 se načrt 
pediatričnih preiskav, če ni drugače 
določeno, predloži z vlogo za dogovor 
najkasneje ob dokončnem oblikovanju 
humanih farmakinetskih študij pri odraslih, 
določenih v oddelku 5.2.3 dela I Priloge I k 
Direktivi 2001/83/ES, tako da je lahko 
mnenje o uporabi zadevnega zdravila pri 
pediatrični populaciji dano v času presoje 
dovoljenja za promet ali druge zadevne 
vloge.

1. V primeru vlog iz členov 8 in 9 se načrt 
pediatričnih preiskav lahko predloži z vlogo 
za dogovor ob dokončnem oblikovanju 
humanih farmakinetskih študij pri odraslih, 
določenih v oddelku 5.2.3 dela I Priloge I k 
Direktivi 2001/83/ES, tako da je lahko 
mnenje o uporabi zadevnega zdravila pri 
pediatrični populaciji dano v času presoje 
dovoljenja za promet ali druge zadevne 
vloge. Če se vloga za dogovor načrta 
pediatrične preiskave posreduje pozneje, 
vlagatelj, ki izpolnjuje vlogo, posreduje 
rezultate opravljenih pediatričnih študij in 
časovni razpored za dokončanje sedanjih in 
načrtovanih pediatričnih študij. Pristojni 
organ zagotovi nadaljnje spremljanje teh 
točk skupaj z vlagateljem.

Or. en

Obrazložitev

Predložitev načrta pediatrične preiskave ob dokončanem oblikovanju humanih farmakinetskih 
študij se bo izkazala za prezgodnjo za veliko zdravil, ki bodo zahtevala temeljite poskuse pri 
odraslih pred vključitvijo v pediatrični razvoj. Zato je nujno predvideti možnost, da se pozneje 
predloži načrt pediatrične preiskave in dogovori o njem, medtem ko se zagotovi, da se 
pediatrične študije začnejo, ko je to najbolj primerno. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 133
ČLEN 17, ODSTAVEK 2

2. Agencija v 30 dneh od prejema vloge iz 
odstavka 1 preveri veljavnost vloge in 
pripravi zbirno poročilo za Odbor za 

2. Agencija v 10 dneh od prejema vloge iz 
odstavka 1 preveri veljavnost vloge.
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pediatrijo.

Or. en

Obrazložitev

Ničesar ni, kar bi kazalo na uporabnost zbirnega poročila, ki ga pripravi agencija, kot je 
določeno v členu 17(2). Pripravo zbirnega poročila agencije je treba črtati, da bi občutno 
zmanjšali obdobje upravne veljavnosti na največ 10 dni. Namesto tega bo vlagatelj predložil 
zbirno poročilo kot del dokumentacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 134
ČLEN 17, ODSTAVEK 3

3. Kadar je to primerno, lahko agencija od 
vlagatelja zahteva predložitev dodatnih 
podrobnosti in dokumentov, pri čemer se rok 
30 dni začasno ustavi, dokler niso 
predložene dodatne zahtevane informacije.

3. Kadar je to primerno, lahko agencija od 
vlagatelja zahteva predložitev dodatnih 
podrobnosti in dokumentov, pri čemer se rok 
10 dni začasno ustavi, dokler niso 
predložene dodatne zahtevane informacije.

Or. en

Obrazložitev

Ničesar ni, kar bi kazalo na uporabnost zbirnega poročila, ki ga pripravi agencija, kot je 
določeno v členu 17(2). Pripravo zbirnega poročila agencije je treba črtati, da bi občutno 
zmanjšali obdobje upravne veljavnosti na največ 10 dni. Namesto tega bo vlagatelj predložil 
zbirno poročilo kot del dokumentacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 135
ČLEN 18, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

Odbor za pediatrijo v 60 dneh od prejema 
predlaganega načrta pediatričnih preiskav 
sprejme mnenje o tem, ali bodo predlagane 
študije zagotovile potrebne podatke o 
pogojih, v katerih se zdravilo lahko uporabi 
za zdravljenje pediatrične populacije ali 
njenega dela in ali pričakovane terapevtske 
koristi upravičujejo predlagane študije.

1. Razen v izjemnih okoliščinah, odbor za 
pediatrijo v 60 dneh od prejema 
predlaganega načrta pediatričnih preiskav 
sprejme mnenje o tem, ali bodo predlagane 
študije zagotovile potrebne podatke o 
pogojih, v katerih se zdravilo lahko uporabi 
za zdravljenje pediatrične populacije ali 
njenega dela in ali pričakovane terapevtske 
koristi upravičujejo predlagane študije.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 136
ČLEN 18, ODSTAVEK 2

2. Odbor za pediatrijo lahko v roku 60 dni, 
iz odstavka 1, zahteva od vlagatelja, da 
predlaga spremembe načrta, pri čemer se rok 
iz odstavka 1 za sprejetje končnega mnenja 
podaljša za največ 60 dni. V takih primerih 
lahko vlagatelj ali Odbor za pediatrijo v tem 
roku zahtevata dodatni sestanek. Rok se 
začasno ustavi, dokler niso predložene 
dodatne zahtevane informacije.

2. Razen v izjemnih okoliščinah, odbor za 
pediatrijo lahko v roku 60 dni, iz odstavka 1, 
zahteva od vlagatelja, da predlaga 
spremembe načrta, pri čemer se rok iz 
odstavka 1 za sprejetje končnega mnenja 
podaljša za največ 60 dni. V takih primerih 
lahko vlagatelj ali Odbor za pediatrijo v tem 
roku zahtevata dodatni sestanek. Rok se 
začasno ustavi, dokler niso predložene 
dodatne zahtevane informacije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 137
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 
sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

V izjemnih okoliščinah, če se vlagatelj po 
odločitvi o strinjanju z načrtom pediatričnih 
raziskav sooči s težavami pri njegovem 
izvajanju, ki so takšne, da se načrt izkaže za 
neizvedljivega ali ne več primernega, lahko 
vlagatelj Odboru za pediatrijo predlaga 
spremembe ali zahteva odlog ali opustitev na 
podlagi podrobnih utemeljitev. Odbor za 
pediatrijo pregleda te spremembe in sprejme 
v 30 dneh mnenje, s katerim predlaga 
njihovo zavrnitev ali odobritev. Takoj, ko 
Odbor za pediatrijo sprejme mnenje, bodisi 
pozitivno bodisi negativno, se uporabi 
postopek, določen v poglavju 4.

Or. en



PE 357.553v02-00 58/139 AM\568363SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 138
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 
sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in v 30 dneh sprejme 
mnenje, s katerim predlaga njihovo 
zavrnitev ali odobritev, in predlaga, kjer 
meni, da je to ustrezno, končni rok za 
predložitev spremenjenega načrta 
pediatrične preiskave vlagatelja. Takoj, ko 
Odbor za pediatrijo sprejme mnenje, bodisi 
pozitivno bodisi negativno, se uporabi 
postopek, določen v poglavju 4.

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je, da se začete študije ne smejo opustiti dokončno. Cilj je prepričati vlagatelja, da 
postavi nove končne roke za raziskave, in zato morajo biti določeni posebni časovni roki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 139
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme v 30 dneh
mnenje, s katerim predlaga njihovo 
zavrnitev ali odobritev. Takoj, ko Odbor za 
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sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

pediatrijo sprejme mnenje, bodisi pozitivno 
bodisi negativno, se uporabi postopek, 
določen v poglavju 4.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 140
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 
sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme v 30 dneh
mnenje, s katerim predlaga njihovo 
zavrnitev ali odobritev. Takoj, ko Odbor za 
pediatrijo sprejme mnenje, bodisi pozitivno 
bodisi negativno, se uporabi postopek, 
določen v poglavju 4.

Or. fr

Obrazložitev

V nasprotju s členom 18 je ta člen preveč nejasen glede časovnih rokov za spreminjanje načrta 
preiskave.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 141
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
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Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 
sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme v 30 dneh
mnenje, s katerim predlaga njihovo 
zavrnitev ali odobritev. Takoj, ko Odbor za 
pediatrijo sprejme mnenje, bodisi pozitivno 
bodisi negativno, se uporabi postopek, 
določen v poglavju 4.

Or. en

Obrazložitev

Za vzpostavitev učinkovitega sistema morajo obstajati natančni in ne predolgi končni roki, da se 
pregledajo načrti raziskave in predlogi sprememb.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 142
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne,da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več 
primernega, lahko vlagatelj Odboru za 
pediatrijo predlaga spremembe ali zahteva 
odlog ali opustitev na podlagi podrobnih 
utemeljitev. Odbor za pediatrijo pregleda te 
spremembe in sprejme mnenje, s katerim 
predlaga njihovo zavrnitev ali odobritev. 
Takoj, ko Odbor za pediatrijo sprejme 
mnenje, bodisi pozitivno bodisi negativno, 
se uporabi postopek, določen v poglavju 4.

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme v 30 dneh
mnenje, s katerim predlaga njihovo 
zavrnitev ali odobritev. Takoj, ko Odbor za 
pediatrijo sprejme mnenje, bodisi pozitivno 
bodisi negativno, se uporabi postopek, 
določen v poglavju 4.

Or. en

Obrazložitev

Končni roki niso določeni v predlogu. V členu 18 so končni roki jasno določeni, ne pa tudi v 
členu 23.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 143
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 
sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme v 30 dneh
mnenje, s katerim predlaga njihovo 
zavrnitev ali odobritev. Takoj, ko Odbor za 
pediatrijo sprejme mnenje, bodisi pozitivno 
bodisi negativno, se uporabi postopek, 
določen v poglavju 4.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko člen 18 natančno določa dovoljen čas za pregled načrtov pediatrične preiskave (60 
dni) in dodaten dodeljen čas, če se zahtevajo dodatne informacije (60 dni), takšnih časovnih 
obdobij ni v zvezi z določanjem načrta pediatrične preiskave. Če je 60 dni dovolj, da odbor 
sprejme splošno mnenje, potem mora biti 30 dni dovolj, da se sprejme mnenje o spremembi 
načrta. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Milan Cabrnoch

Predlog spremembe 144
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe ali zahtevek za odlog 
ali opustitev in sprejme mnenje, s katerim 
predlaga njihovo zavrnitev ali odobritev 
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sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

sprememb, odloga ali opustitve. Takoj, ko 
Odbor za pediatrijo sprejme mnenje, bodisi 
pozitivno bodisi negativno, se uporabi 
postopek, določen v poglavju 4.

Or. cs

Obrazložitev

V skladu s členom 23 je vlagatelj upravičen, da zahteva od Odbora za pediatrijo, da sprejme 
spremembe ali da zahteva odlog ali opustitev in Odbor za pediatrijo je upravičen, da pregleda 
predlagane spremembe in prošnje za odlog ali opustitev. Po tem, ko je Odbor za pediatrijo 
sprejel mnenje o predlaganih spremembah, odlogu ali opustitvi, se lahko uporabi postopek, 
določen v členu 26 (tj. poglavje 4), po katerem se lahko novo mnenje ponovno pregleda na 
podlagi upravičene zahteve. Zato ni primerno, da Odbor za pediatrijo postavlja kakršen koli 
končni rok za predstavitev načrta pediatrične preiskave. Če se Odbor za pediatrijo odloči, da ne 
bo sprejel sprememb načrta pediatrične preiskave, bo vlagatelj preprosto moral izpeljati študije 
v skladu z odobrenim načrtom pediatrične preiskave, tj. pred predložitvijo prošnje za 
spremembe, odlog ali opustitev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 145
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 
sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme v 30 dneh
mnenje, s katerim predlaga njihovo 
zavrnitev ali odobritev. Takoj, ko Odbor za 
pediatrijo sprejme mnenje, bodisi pozitivno 
bodisi negativno, se uporabi postopek, 
določen v poglavju 4.

Or. en
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Obrazložitev

Nekateri končni roki niso določeni v osnutku Uredbe, medtem ko so drugi predolgi. Cilj tega 
predloga spremembe je razjasniti položaj.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 146
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, s 
katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 
sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe v 60 dneh in sprejme 
mnenje, s katerim predlaga njihovo 
zavrnitev ali odobritev. Takoj, ko Odbor za 
pediatrijo sprejme mnenje, bodisi pozitivno 
bodisi negativno, se uporabi postopek, 
določen v poglavju 4.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z ostalimi postopkovnimi določbami te uredbe, je primerno določiti enake končne roke 
za odločitve Odbora.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 147
ČLEN 24, ODSTAVEK 3

Odbor za pediatrijo mora mnenje iz prvega 
odstavka, če je zanj zaprošen, dati v 60 dneh 
od prejema zahtevka.

Odbor za pediatrijo mora mnenje iz prvega 
odstavka, če je zanj zaprošen, dati v 60 dneh 
od prejema zahtevka, razen v izjemnih 
okoliščinah.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 148
ČLEN 26, ODSTAVEK 2

2. V 30 dneh od prejema zahtevka za 
ponovni pregled iz odstavka 1, Odbor za 
pediatrijo, po imenovanju novega 
poročevalca, izda novo mnenje, s katerim 
potrdi ali spremeni svoje predhodno mnenje. 
Mnenje je ustrezno utemeljeno in 
obrazložitev dosežene odločitve se priloži 
novemu mnenju, ki je dokončno.

2. 2. V 30 dneh od prejema zahtevka za 
ponovni pregled iz odstavka 1, Odbor za 
pediatrijo, po imenovanju novega 
poročevalca, ki lahko neposredno sprašuje 
vlagatelja izda novo mnenje, s katerim 
potrdi ali spremeni svoje predhodno mnenje.
Ravno tako se lahko vlagatelj sam ponudi, 
da se ga zaslišuje. Poročevalec obvesti 
Odbor o podrobnostih pogovora z 
vlagateljem v pisni obliki in brez zamude.
Mnenje je ustrezno utemeljeno in 
obrazložitev dosežene odločitve se priloži 
novemu mnenju, ki je dokončno.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da poročevalec zastopa celoten Odbor in ga obvešča o pogovorih z 
vlagateljem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Milan Cabrnoch

Predlog spremembe 149
ČLEN 26, ODSTAVEK 2

2. 2. V 30 dneh od prejema zahtevka za 
ponovni pregled iz odstavka 1, Odbor za 
pediatrijo, po imenovanju novega 
poročevalca, izda novo mnenje, s katerim 
potrdi ali spremeni svoje predhodno mnenje. 
Mnenje je ustrezno utemeljeno in 
obrazložitev dosežene odločitve se priloži 
novemu mnenju, ki je dokončno.

2. V 30 dneh od prejema zahtevka za 
ponovni pregled iz odstavka 1, Odbor za 
pediatrijo, izda novo mnenje, sestavljeno 
neodvisno od predhodnega mnenja, s 
katerim potrdi ali spremeni svoje predhodno 
mnenje. Mnenje je ustrezno utemeljeno in 
obrazložitev dosežene odločitve se priloži 
novemu mnenju, ki je dokončno.

Or. cs

Obrazložitev

Ker v prejšnjih členih uredbe ni omenjeno, da bo poročevalec določen za sestavljanje mnenja 
Odbora za pediatrijo (pravila postopka Odbora za pediatrijo bodo urejala postopkovne zadeve), 
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ni ustrezno zahtevati, da Odbor za pediatrijo določi novega poročevalca. Vendar je treba 
poudariti, da se mora novo mnenje sestaviti neodvisno od predhodnega mnenja. Zgolj določanje 
novega poročevalca ne zagotavlja neodvisno vrednotenje novih dejstev, na podlagi katerega 
mora Odbor za pediatrijo predložiti novo mnenje ali potrditi predhodno mnenje. Ravno tako 
morajo pravila postopkov določiti, kako bo Odbor za pediatrijo sodeloval z vlagateljem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 150
ČLEN 26, ODSTAVEK 4

4. Agencija brez odlašanja sprejme 
odločitev. Ta odločitev se sporoči vlagatelju.

4. Agencija sprejme odločitev v 30 dneh. Ta 
odločitev se brez odlašanja sporoči 
vlagatelju.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 151
ČLEN 26, ODSTAVEK 4

4. Agencija brez odlašanja sprejme
odločitev. Ta odločitev se sporoči vlagatelju.

4. Agencija sprejme odločitev v 15 dneh po 
prejemu končne odločitve Odbora za 
pediatrijo. Ta odločitev se sporoči 
vlagatelju.

Or. el

Obrazložitev

Bolj jasna določitev končnih rokov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 152
ČLEN 26, ODSTAVEK 4

4. Agencija brez odlašanja sprejme 
odločitev. Ta odločitev se sporoči vlagatelju.

4. Agencija brez odlašanja sprejme 
odločitev. To odločitev se podrobno 
utemelji in brez odlašanja pisno sporoči 
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vlagatelju.

Or. en

Obrazložitev

Za ustrezno preglednost mora postopek ponovnega pregleda prosilcu zagotoviti pisno obvestilo 
o razlogih odločitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 153
ČLEN 29, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Vloge za dovoljenje za promet iz člena 
8(1) te uredbe, ki vsebuje eno ali več 
pediatričnih indikacij, ki so izbrane glede na 
rezultate študij, izvedenih v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
se lahko predložijo v skladu s postopkom, 
določenim v členih 5 do 15 Uredbe (ES) št. 
726/2004.

1. 1. Vloge za dovoljenje za promet iz člena 
8(1) te uredbe, ki vsebuje eno ali več 
pediatričnih indikacij s pomembno 
terapevtsko koristjo za obstoječa zdravljenja 
pediatričnih bolnikov, ki so izbrane glede na 
rezultate študij, izvedenih v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
se lahko predložijo v skladu s postopkom, 
določenim v členih 5 do 15 Uredbe (ES) št. 
726/2004.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje za promet mora biti dano samo izdelkom, ki imajo pomembne terapevtske koristi 
glede na obstoječa zdravljenja. 

Rezultati študije, ki opravičujejo pediatrične indikacije, morajo biti vedno vključeni v povzetek 
glavnih značilnosti zdravila in v navodila za uporabo. 

Da se strokovnjakom zdravstvenega varstva in staršem zagotovijo pomembne informacije, 
morajo biti študije z „negativnimi“ rezultati jasno opredeljene in se morajo ločiti od tistih študij, 
ki opravičujejo pediatrično indikacijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 154
ČLEN 29, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh 
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študij, ne glede na to, če so bile vse zadevne 
pediatrične indikacije odobrene ali ne, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to primerno, v navodila za 
uporabo proizvoda.

študij, ne glede na to, ali so bile vse zadevne 
pediatrične indikacije odobrene ali ne, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in v navodila za uporabo proizvoda.

Študije, ki ne pripomorejo k pediatričnim 
indikacijam, se jasno opredelijo in 
razlikujejo od študij, ki imajo upravičeno 
pediatrično indikacijo.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 29(1), pododstavek 1, istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 155
ČLEN 29, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh 
študij, ne glede na to, če so bile vse zadevne 
pediatrične indikacije odobrene ali ne, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to primerno, v navodila za 
uporabo proizvoda.

Če je dovoljenje, da se zdravilo da na trg, 
odobreno, se rezultati teh študij, ne glede na 
to, ali so bile vse zadevne pediatrične 
indikacije odobrene ali ne, vključijo v 
povzetek glavnih značilnosti zdravila in v 
navodila za uporabo proizvoda. Študije, ki 
niso prispevale k odobritvi pediatrične 
indikacije, se jasno opredelijo in ločijo od 
študij, ki so prispevale k odobritvi 
pediatrične indikacije.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 156
ČLEN 29, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh 
študij, ne glede na to, če so bile vse zadevne 
pediatrične indikacije odobrene ali ne, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to primerno, v navodila za 
uporabo proizvoda.

Če je dovoljenje, da se zdravilo da na trg, 
odobreno, se rezultati teh študij, ne glede na 
to, ali so bile vse zadevne pediatrične 
indikacije odobrene ali ne, vključijo v 
povzetek glavnih značilnosti zdravila in v 
navodila za uporabo proizvoda. Študije, ki 
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niso prispevale k odobritvi pediatrične 
indikacije, se jasno opredelijo in ločijo od 
študij, ki so prispevale k odobritvi 
pediatrične indikacije.

Or. fr

Obrazložitev

Rezultati študije, ki so prispevali k pediatrični indikaciji, se morajo v skladu s členom 29(1), 
vedno vključiti v povzetek glavnih značilnosti zdravila in v navodila za uporabo. Ta vključitev je 
dobrodošla in se mora splošno uporabljati, ne le „če je to ustrezno“. Razen tega se morajo 
negativne študije jasno opredeliti in ločiti od študij, ki so prispevale k odobritvi indikacije, da se 
pojasnijo informacije, ki so dostopne zdravstvenim strokovnjakom in staršem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 157
ČLEN 29, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh 
študij, ne glede na to, če so bile vse zadevne
pediatrične indikacije odobrene ali ne, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to primerno, v navodila za 
uporabo proizvoda.

Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh 
študij vključijo v povzetek glavnih 
značilnosti zdravila in, če pristojni organi 
menijo, da so informacije uporabne za 
bolnike, v navodila za uporabo proizvoda, če 
so bile te indikacije resnično odobrene.

Or. fr

Obrazložitev

Da se prepreči še najmanjša zmeda pri bolnikih in da se navodilo za uporabo zdravila napiše 
bolj jasno, se morajo vse nepomembne informacije odstraniti in se je treba sklicevati le na 
rezultate raziskave, pomembne za zadevne pediatrične indikacije (če so bile te indikacije 
odobrene).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 158
ČLEN 29, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh 
študij, ne glede na to, če so bile vse zadevne 
pediatrične indikacije odobrene ali ne, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to primerno, v navodila za 

Če je dovoljenje odobreno, se vsi rezultati 
teh študij, ne glede na to, ali so bile vse 
zadevne pediatrične indikacije odobrene ali 
ne, vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to primerno, v navodila za 
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uporabo proizvoda. uporabo proizvoda.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo – vsi rezultati študij, izvedenih na otrocih – pozitivni ali negativni – so dragoceni in 
morajo biti vključeni v povzetek značilnosti zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Laperrouze

Predlog spremembe 159
ČLEN 33, ODSTAVEK 1

Če je za zdravilo odobreno dovoljenje za 
promet s pediatrično indikacijo, ki temelji na 
rezultatih študij, izvedenih v skladu z
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
oznaka za kakršnokoli pediatrično uvajanje 
vsebuje ime zdravila, ki mu sledi veliki 
nadpis modre črke „P“, obkrožen z obrisom 
zvezde, prav tako v modri barvi.

Če je za zdravilo odobreno dovoljenje za 
promet s pediatrično indikacijo, ki temelji na 
rezultatih študij, izvedenih v skladu z
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
oznaka za kakršno koli pediatrično uvajanje 
vsebuje ime zdravila in evropski logo, pod
imenom.

Logo se izbere po natečaju otrok za idejni 
projekt. Logo simbolično predstavlja 
prispevanje zdravila k zdravju.
Načrte organizacije za natečaj ureja 
agencija.

Or. fr

Obrazložitev

Otroci so ciljna skupina zakonodaje. Takšen natečaj bi bil priložnost, da se poudarita vloga in 
obstoj agencije, ter da se poudari skrb ne samo agencije, ampak tudi Evropske unije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 160
ČLEN 33, ODSTAVEK 1

Če je za zdravilo odobreno dovoljenje za 
promet s pediatrično indikacijo, ki temelji 
na rezultatih študij, izvedenih v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih 

Za vsako zdravilo, za katerega je odobreno 
dovoljenje za promet s pediatrično 
indikacijo, oznaka vsebuje besede
„odobreno za pediatrično uporabo (starost 
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preiskav, oznaka za kakršnokoli pediatrično 
uvajanje vsebuje ime zdravila, ki mu sledi 
veliki nadpis modre črke „P“, obkrožen z 
obrisom zvezde, prav tako v modri barvi.

x–x).

Or. en

Obrazložitev

Prvotna motivacija je nastala kot spodbuda za razlikovanje dovoljenja za promet za pediatrično 
uporabo (PUMAs) od kratice PUMA, tako da se doda črka na oznako. Po posvetovanju je 
Komisija predlagala, da se to mora razširiti, tako da vključuje vsa zdravila, ki imajo pediatrično 
indikacijo po načrtu pediatričnega preiskovanja. To je bolj vprašanje opredelitve. Če je sedaj 
nazor to, da se ne zapostavljajo starejša zdravila in da se izogne zmedi pri potrošnikih, mora 
opredelitev veljati za vsa zdravila, ki so odobrena za pediatrično uporabo (če imajo indikacijo, 
da jih lahko uporabljajo starejši, ali ne).
Črka P se ne more uporabljati, ker se že uporablja v državi članici (ZK) za zdravila, ki se 
prodajajo v lekarni, in nima nobene povezave z otroki v vsaj še eni članici (Nemčiji). Potekala je 
razprava, da se namesto tega uporablja simbol. To bi bilo težko. Simbol bi moral biti spolno 
nevtralen in predstavljati starostno skupno 0–18, ne da bi se izvzemali/zmedli nosilci podskupin. 
(Adolescenti so znani po tem, da so nepopustljivi pri jemanju zdravil – vse, kar je na oznaki 
videti otročje, jih lahko odvrne).
Zdi se, da mora biti kratka izjava na oznaki ustrezna rešitev. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 161
ČLEN 34

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
dveh letih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
upoštevanju pediatrične indikacije.

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
šestih mesecih po datumu odobritve 
pediatrične indikacije da proizvod v promet 
ob upoštevanju pediatrične indikacije.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 162
ČLEN 34
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Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
dveh letih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
upoštevanju pediatrične indikacije.

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
šestih mesecih po datumu odobritve 
pediatrične indikacije da proizvod v promet 
ob upoštevanju pediatrične indikacije.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe je namenjen spodbujanju razvoja zdravil, ki izpolnjujejo prej neizpolnjene 
zdravstvene potrebe otrok. Zato se zdi neučinkovito omogočiti podjetjem dve leti za dajanje 
zdravila v promet, ko se mu že odobri pediatrična indikacija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 163
ČLEN 34

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
dveh letih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
upoštevanju pediatrične indikacije.

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
šestih mesecih po datumu odobritve 
pediatrične indikacije da proizvod v promet
ob upoštevanju pediatrične indikacije.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog uredbe želi izboljšati zdravje otrok v Evropi s podpiranjem raziskav in razvoja v zvezi z 
zdravili za pediatrično uporabo in s tem povečati učinkovitost njihovih dovoljenj, določitev roka 
za trženje zdravil za pediatrično uporabo bi omogočila izboljšanje zdravja otrok v Evropi. Zato 
bi bilo nesorazmerno dati podjetju dve leti za trženje njegovega zdravila z odobreno pediatrično 
indikacijo, saj bi s tem otroke prikrajšali za terapevtska sredstva, ki so pomembna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 164
ČLEN 34
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Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
dveh letih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
upoštevanju pediatrične indikacije.

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
šestih mesecih po datumu odobritve 
pediatrične indikacije da proizvod v promet 
ob upoštevanju pediatrične indikacije.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek uredbe je namenjen spodbujanju razvoja zdravil, ki izpolnjujejo prej neizpolnjene 
zdravstvene potrebe otrok. Zato se zdi neučinkovito omogočiti podjetjem dve leti za dajanje 
zdravila v promet, ko se mu že odobri pediatrična indikacija.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 165
ČLEN 34

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
dveh letih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
upoštevanju pediatrične indikacije.

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
enem letu po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
upoštevanju pediatrične indikacije.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 166
ČLEN 34

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
dveh letih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
enem letu po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
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upoštevanju pediatrične indikacije. upoštevanju pediatrične indikacije.

Or. en

Obrazložitev

Zato se zdi neučinkovito omogočiti podjetjem dve leti za dajanje zdravila v promet, ko se mu že 
odobri pediatrična indikacija (člen 34).

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 167
ČLEN 34

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
dveh letih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
upoštevanju pediatrične indikacije.

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z drugimi 
indikacijami, imetnik dovoljenja za promet v 
enem letu po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da proizvod v promet ob 
upoštevanju pediatrične indikacije.

Or. de

Obrazložitev

Izboljšanje varnosti zdravil za otroke je nujno. Zato mora biti le enoletni rok.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 168
ČLEN 35, ODSTAVEK 2

2. Če obstaja poseben razlog za skrb, lahko 
pristojni organ, kot pogoj za odobritev 
dovoljenja za promet zahteva, da se 
vzpostavi sistem obvladovanja tveganja ali 
da se izvedejo določene študije po začetku 
trženja ter se predložijo v pregled. Sistem 
obvladovanja tveganja obsega sklop 
dejavnosti in intervencij, namenjenih 
preprečitvi ali minimalizaciji tveganj, 
povezanih z zdravili, vključno z oceno 
učinkovitosti teh intervencij.

2. Odobritev dovoljenja za promet za 
pediatrično indikacijo je odvisna od 
vzpostavitve sistema za obvladovanje 
tveganja s strani zadevnega podjetja. Če je 
primerno, lahko pristojni organ zahteva 
izvedbo posebnih študij. Sistem 
obvladovanja tveganja obsega sklop 
dejavnosti in intervencij, namenjenih 
preprečitvi ali čim večjemu zmanjšanju
tveganj, povezanih z zdravili, vključno z 
oceno učinkovitosti teh intervencij.
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Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 169
ČLEN 35, ODSTAVEK 2

2. Če obstaja poseben razlog za skrb, lahko 
pristojni organ, kot pogoj za odobritev 
dovoljenja za promet zahteva, da se 
vzpostavi sistem obvladovanja tveganja ali 
da se izvedejo določene študije po začetku 
trženja ter se predložijo v pregled. Sistem 
obvladovanja tveganja obsega sklop 
dejavnosti in intervencij, namenjenih 
preprečitvi ali minimalizaciji tveganj, 
povezanih z zdravili, vključno z oceno 
učinkovitosti teh intervencij.

2. Odobritev dovoljenja za promet za 
pediatrično indikacijo je odvisna od 
vzpostavitve sistema za obvladovanje 
tveganja s strani zadevnega podjetja. Če je 
treba, lahko pristojni organ zahteva izvedbo 
posebnih študij. Sistem obvladovanja 
tveganja obsega sklop dejavnosti in 
intervencij, namenjenih preprečitvi ali čim 
večjemu zmanjšanju tveganj, povezanih z 
zdravili, vključno z oceno učinkovitosti teh 
intervencij.

Or. fr

Obrazložitev

Številne nedavne farmakovigilančne afere opominjajo, da se ne sme zmanjšati pomen uporabe 
zdravil, zlasti pri otrocih.
Predlog uredbe je dobrodošel v zvezi z namenom spodbujanja študij o zdravilih za otroke, 
preden se dajo na trg, ampak njegov del o farmakovigilanci ni ustrezen. Člen 35 dejansko ne 
zagotavlja nobenih novih ukrepov ob teh, ki že obstajajo za zdravila za odrasle. Vlagatelji 
morajo le razložiti „ukrepe za zagotovitev nadaljnje učinkovitosti in ob možnih škodljivih 
učinkih pediatrične uporabe zdravil“ iz odstavka 1 tega člena. Pristojni organ lahko vztraja pri 
posebnih študijah ali „sistemu za obvladovanje tveganja“, potem ko je bilo dano dovoljenje za 
promet, ampak le, če je „poseben razlog skrb“, kot to določa odstavek 2 tega člena. Takšen 
sistem za obvladovanje tveganja, ki mora biti natančno opredeljen v smernicah iz člena 35(4), je 
treba razširiti na vsa zdravila, ki se uporabljajo v pediatriji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 170
ČLEN 35, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

2. Če obstaja poseben razlog za skrb, lahko
pristojni organ, kot pogoj za odobritev 
dovoljenja za promet zahteva, da se 
vzpostavi sistem obvladovanja tveganja ali
da se izvedejo določene študije po začetku 

2. Če obstaja poseben razlog za skrb, 
zahteva pristojni organ, kot pogoj za 
odobritev dovoljenja za promet, da se 
vzpostavi sistem obvladovanja tveganja in, 
ko menijo, da je to nujno, da se izvedejo 
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trženja ter se predložijo v pregled. Sistem 
obvladovanja tveganja obsega sklop 
dejavnosti in intervencij, namenjenih 
preprečitvi ali minimalizaciji tveganj, 
povezanih z zdravili, vključno z oceno 
učinkovitosti teh intervencij.

določene študije po začetku trženja ter se 
predložijo v pregled. Sistem obvladovanja 
tveganja obsega sklop dejavnosti in 
intervencij, namenjenih preprečitvi ali čim 
večjemu zmanjšanju tveganj, povezanih z 
zdravili, vključno z oceno učinkovitosti teh 
intervencij.

Or. en

Obrazložitev

Nedavne farmakovigilančne afere nas morajo opominjati, da se zdravila ne smejo nikoli 
uporabljati nepotrebno, posebno ne pri otrocih. V zvezi s tem zahteve po farmakovigilanci niso 
ustrezne. Sistem obvladovanja tveganja je treba razširiti na vsa zdravila za otroke in, kjer je 
potrebno, morajo biti organi sposobni zahtevati posebne študije po začetku trženja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 171
ČLEN 35, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Farmakovigilančni podatki o škodljivih 
učinkih, predloženi pred trženjem in po 
njem, se združijo v register, ki je na voljo 
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Farmakovigilančni podatki morajo biti na voljo javnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 172
ČLEN 35, ODSTAVEK 2 B (novo)

2b. Kadar je bilo zdravilu odobreno 
dovoljenje za promet za pediatrično 
indikacijo na podlagi študij, opravljenih 
glede na dogovorjeni načrt pediatričnih 
preiskav, morajo biti na embalaži, vključno 
z navodilom za uporabo, ustrezna opozorila 
in previdnostni ukrepi za zdravila, ki lahko 
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povzročijo resne škodljive učinke.

Or. en

Obrazložitev

Resni škodljivi učinki morajo biti jasno navedeni na embalaži, da se opozori bolnike in njihove 
družine.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 173
ČLEN 35, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Podatke o škodljivem učinku zdravil, 
predložene pred trženjem in po njem, je 
treba združiti v javni register.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 174
ČLEN 35, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Če je zdravilo odobreno za pediatrično 
indikacijo in je imetnik dovoljenja za 
promet užival ugodnosti iz določb člena 36, 
37 ali 38, če imetnik dovoljenja za promet 
preneha dajati zdravilo v promet, imetnik 
dovoljenja za promet tretji osebi dovoli 
uporabljati farmacevtske, predklinične in 
klinične dokumente, ki jih vključuje 
dokumentacija za zdravilo na podlagi člena 
10(c) Direktive 2001/83/ES. Imetnik 
dovoljenja za promet obvesti agencijo o 
namenu, da zdravila ne bo več dajal v 
promet, in agencija to dejstvo objavi.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja tveganje, da bo imetnik dovoljenja za promet umaknil zdravilo s trga, ko bo poteklo 
dodatno obdobje patentnega varstva/tržne ekskluzivnosti/tržne varnosti. Sedanja farmacevtska 



AM\568363SL.doc 77/139 PE 357.553v02-00

SL

zakonodaja imetnika dovoljenja za promet z ničimer ne obvezuje, da odobren proizvod obdrži na 
trgu. Zato je pomembno zagotoviti, da proizvod še vedno lahko postane dostopen. Novi člen 
drugim možnim imetnikom dovoljenja za promet omogoča uporabo ustrezne dokumentacije (in s 
tem preprečuje ponavljanje razvojnega dela) za pridobitev dovoljenja za promet za umaknjen 
proizvod.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 175
ČLEN 35 A (novo)

Člen 35a
Podatki o škodljivem učinku zdravil, 
predloženi pred trženjem zdravila, 
odobrenega za trženje s pediatrično 
indikacijo, in po njem, se združijo v 
register, ki je na voljo javnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Ta novi člen kaže potrebo po tem, da so združeni farmakovigilančni podatki na voljo in javni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 176
ČLEN 35 A (novo)

Člen 35a
Podatki o škodljivem učinku zdravil, 
predloženi pred trženjem in po njem, se 
združijo v register, ki je na voljo javnosti.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 177
ČLEN 35 A (novo)

Člen 35 a
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Podatki o škodljivem učinku zdravil, 
predloženi pred trženjem in po njem, se 
združijo v register, ki je na voljo javnosti.  

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 178
ČLEN 35 B (novo)

Člen 350b
Kadar je bilo zdravilu odobreno dovoljenje 
za promet za pediatrično indikacijo na 
podlagi študij, opravljenih glede na 
dogovorjeni načrt pediatričnih preiskav, 
morajo biti na embalaži, vključno z 
navodilom za uporabo, ustrezna opozorila 
in previdnostni ukrepi za zdravila, ki lahko 
povzročijo resne škodljive učinke.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 179
ČLEN 35 B (novo)

Člen 35 b
Kadar je bilo zdravilu odobreno dovoljenje 
za promet za pediatrično indikacijo na 
podlagi študij, opravljenih glede na 
dogovorjeni načrt pediatričnih preiskav, 
morajo biti na embalaži, vključno z 
navodilom za uporabo, ustrezna opozorila 
in previdnostni ukrepi za zdravila, ki lahko 
povzročijo resne škodljive učinke.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 180
ČLEN 35 B (novo)

Člen 35b
Kadar je bilo zdravilu odobreno dovoljenje 
za promet za pediatrično indikacijo na 
podlagi študij, opravljenih glede na 
dogovorjeni načrt pediatričnih preiskav, 
morajo biti na embalaži, vključno z 
navodilom za uporabo, ustrezna opozorila 
in previdnostni ukrepi za zdravila, ki lahko 
povzročijo resne škodljive učinke.

Or. fr

Obrazložitev

Strokovne delavce, bolnike in njihove družine je treba natančno opozoriti na resne škodljive 
učinke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 181
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega
podaljšanja obdobja iz členov 13(1) in 13(2) 
Uredbe (EGS) št. 1768/92.

1. V skladu s členom 8 ali 9, ko so 
predloženi rezultati vseh študij, skladnih z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav 
iz člena 39(3) te uredbe, je imetnik
dovoljenja za promet upravičen do 
certifikata o pediatričnem podaljšanju v 
skladu s členom 52 te uredbe in do 
dvanajstmesečnega podaljšanja obdobij iz 
člena 10 Direktive 2001/83/EC ali člena 
14(11) Uredbe (ES) št. 726/2004.

Or. en

Obrazložitev

Zdravila so zavarovana s patentom in SCP ter pravno zaščito podatkov. Patent/SPC in pravna 
zaščita podatkov ne nadgrajujeta drug drugega, ampak, nasprotno, delujeta vzporedno. V večini, 
a ne v vseh primerih, pravice, ki izvirajo iz SCP, prenehajo veljati, ko začne veljati pravna 
zaščita podatkov. Vseeno obstajajo primeri, ko pravica SCP ne velja, ampak velja le patent, ali 
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primeri, ko pravna zaščita podatkov velja najdlje. Za popolno učinkovitost mora predlagana 
pediatrična spodbuda vključevati podaljšanje vseh obstoječih zaščit intelektualne lastnine za 
določen proizvod, da se upoštevajo zgoraj navedeni primeri. Zato se oblikuje posebna pravica, 
certifikat o pediatričnem podaljšanju, ki deluje na isti podlagi kot „tradicionalne“ pravice SPC. 
Za proizvode, ki niso zavarovani s patentom ali SPC, bo edina spodbuda v obliki podaljšanja 
pravne zaščite podatkov. Podaljšanje vseh obstoječih oblik zaščite skupaj ne zagotavlja dvojne
zaščite, ampak le vzporedno zaščito, in je potrebno za popolno učinkovitost Uredbe o pediatriji: 
drugače je preveč proizvodov izločenih iz koristi pediatrične spodbude.

12-mesečno obdobje namesto predlaganega šestmesečnega bolj podpira konkurenčen evropski 
razvoj in raziskave na področju pediatrije, ob upoštevanju posebnih razmer evropskega okolja. 
Takšno spodbudno obdobje 12 mesecev tudi omogoča EU, da obravnava zamude pri sprejetju 
ukrepov za pediatrična zdravila. To je v skladu z obveznostmi EU iz programa lizbonske in 
barcelonske strategije o konkurenčnosti, hkrati pa se povečuje razvoj boljših zdravil za otroke v 
Evropi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 182
ČLEN 36, ODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92, če:

– je posledica dogovorjenega načrta 
pediatričnih preiskav pediatrična 
indikacija;
– je razširjenost bolezni nižja od 10/1000.
Če ta merila niso izpolnjena, stroški 
raziskave, ki so nastali po dogovorjenem 
načrtu pediatričnih preiskav, dajejo pravico 
do znižanja davka.
Glede na podatke o razširjenosti se v 
smernicah opredelijo metode zbiranja in 
viri.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 183
ČLEN 36, ODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/10 v 
primeru pediatrične indikacije z 
razširjenostjo, manjšo od 10/1000. Če je 
razširjenost večja, se dodatno varstvo 
podaljša le za tri mesece.

Or. en

Obrazložitev

Omejevalne spodbude za zdravila, ki niso več zavarovana s patentom ali certifikatom, bi bile 
bolj sorazmerne, glede na zastavljene cilje, za upoštevanje nagrajevalnih dosežkov; to je 
upravičeno tudi z dejstvom, da v večini primerov raziskovanje pediatričnih zdravil ni tako 
prilagojeno osnovnim raziskavam kot zadevam v zvezi z odmerjanjem, galeniki in analizo 
stranskih učinkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 184
ČLEN 36, ODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92, če 
je raziskovalno delo, opravljeno v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, sprožilo klinične raziskave.

Prvi pododstavek se uporablja tudi, če 
dokončno oblikovanje dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav ne privede do 
odobritve pediatrične indikacije, vendar se 
rezultati izvedenih študij odražajo v 

Šestmesečno podaljšanje iz odstavka 1 se ne 
dodeli, če je dogovorjeni načrt pediatričnih 
preiskav sprožil neklinične raziskave.



PE 357.553v02-00 82/139 AM\568363SL.doc

SL

povzetku glavnih značilnosti proizvoda in, 
če je to primerno, v navodilih za uporabo 
zadevnega zdravila.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Thomas Ulmer

Predlog spremembe 185
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
petmesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92.

Razen tega se bo nadaljnje petmesečno 
podaljšanje tistega obdobja odobrilo za 
proizvode s skupno letno prodajo v 
Evropski uniji v vrednosti manj kot 100 
milijonov EUR (statistika IPS). Prodaja 
proizvoda je določena tri leta pred 
prenehanjem veljavnosti sedanjega 
dodatnega varstvenega certifikata in temelji 
na neodvisno revidiranih letnih podatkih o 
prodaji, ki jih zagotovi zadevno podjetje.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije za šestmesečno podaljšanje veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata 
(SPC) se zdi nekoliko pretiran. Standardno petmesečno podaljšanje SPC bi bilo primerno za 
odložitev generične konkurence in zagotovitev, da prodaja nadomesti stroške pediatričnih študij. 
Vseeno mora biti za proizvode z nizko letno prodajo opazno povečanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 186
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
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vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
štirimesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92. Razen tega se bo nadaljnje 
štirimesečno podaljšanje obdobja odobrilo 
za proizvode s skupno letno prodajo v 
Evropski uniji v vrednosti manj kot 100 
milijonov EUR. Prodaja proizvoda bo 
določena tri leta pred prenehanjem 
veljavnosti sedanjega dodatnega 
varstvenega certifikata in bo temeljila na 
neodvisno revidiranih letnih prodajah, ki 
jih zagotovi zadevno podjetje. 

Or. en

Obrazložitev

6-mesečno podaljšanje SPC, ki ga predlaga Komisija, je pretirano. Standardno določeno 4-
mesečno podaljšanje SPC bi bilo primerno za odložitev generične konkurence in zagotovitev, da 
prodaja nadomesti stroške pediatričnih preskusov. Proizvodi z nizko letno prodajo bi bili 
upravičeni do predloga za dejansko 8-mesečno podaljšanje.
Sistem 4 + 4 zmanjšuje možnost za nepotrebno zviševanje stroškov zdravstvenega varstva, ki 
nastanejo zaradi zamude pri vstopu proizvodov s srednjo do veliko prodajo na trg konkurenčnih 
generičnih proizvodov. 
Ta sistem je preprost. Zahteva le, da podjetje predloži revidirane podatke o prodaji in da te 
preveri Odbor za pediatrijo. Ne zahteva podrobne analize dobička ali stroškov in prodaje kot v 
Uredbi za zdravila sirota, ki velja za preveč obremenilno za upravljanje s strani Komisije in ji 
nasprotuje farmacevtska industrija. Predložitev podatkov o prodaji 3 leta pred iztekom 
veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata se zahteva za zagotovitev poslovne in pravne 
predvidljivosti za originatorje in generična podjetja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 187
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
štirimesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
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1768/92. 1768/92. Razen tega se bo nadaljnje 
štirimesečno podaljšanje obdobja odobrilo 
za proizvode s skupno letno prodajo v 
Evropski uniji v vrednosti manj kot 100 
milijonov EUR. Prodaja proizvoda bo 
določena tri leta pred prenehanjem 
veljavnosti sedanjega dodatnega 
varstvenega certifikata in bo temeljila na 
neodvisno revidiranih letnih prodajah, ki 
jih zagotovi zadevno podjetje. 

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje SPC za šest mesecev mogoče ni dovolj za spodbuditev podjetij k vlaganju v razvoj 
pediatričnih indikacij za nekatere sorazmerno redke bolezni. Podaljšanje SPC za 6 mesecev v 
ZDA ne moremo primerjati z razmerami v EU, ker so cene v EU občutno nižje. Zato se v 
nekaterih primerih zdi nujna večja spodbuda. Na drugi strani je 6 mesecev verjetno prevelika 
spodbuda za zdravila, ki se zelo dobro prodajajo pri odraslih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 188
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
trimesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92.
Razen tega se bo nadaljnje trimesečno 
podaljšanje obdobja odobrilo za proizvode s 
skupno letno prodajo v Evropski uniji v 
vrednosti manj kot 100 milijonov EUR.
Prodaja proizvoda bo določena tri leta pred 
prenehanjem veljavnosti sedanjega 
dodatnega varstvenega certifikata in bo 
temeljila na neodvisno revidiranih letnih 
prodajah, ki jih zagotovi zadevno podjetje.

Or. en
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Obrazložitev

Ta sistem je preprost. Zahteva le, da podjetje predloži revidirane podatke o prodaji in da te 
preveri Odbor za pediatrijo. Ne zahteva podrobne analize dobička ali stroškov in prodaje kot v 
Uredbi za zdravila sirota, ki velja za preveč obremenilno za upravljanje s strani Komisije in ji 
nasprotuje farmacevtska industrija. Predložitev podatkov o prodaji 3 leta pred iztekom 
veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata se zahteva za zagotovitev komercialne in pravne 
predvidljivosti za originatorje in generična podjetja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 189
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
trimesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92.
Razen tega se bo nadaljnje trimesečno 
podaljšanje obdobja odobrilo za proizvode s 
skupno letno prodajo v Evropski uniji v 
vrednosti manj kot 100 milijonov EUR. 
Prodaja proizvoda bo določena tri leta pred 
prenehanjem veljavnosti sedanjega 
dodatnega varstvenega certifikata in bo 
temeljila na neodvisno revidiranih letnih 
prodajah, ki jih zagotovi zadevno podjetje. 

6-mesečno podaljšanje SPC, ki ga predlaga Komisija, je pretirano. Standardno določeno 
trimesečno podaljšanje SPC bi bilo primerno za odložitev generične konkurence in zagotovitev, 
da prodaja nadomesti stroške pediatričnih preskusov. Proizvodi z nizko letno prodajo bi bili 
upravičeni do predloga za dejansko šestmesečno podaljšanje.
Komisija je v presoji vpliva stroške pediatričnih kliničnih preskusov ocenila na med 1 in 4 
milijoni EUR. Druge raziskave so pokazale, da so stroški preskusov nižji. 3-mesečno 
podaljšanje SPC za proizvode z letno prodajo v vrednosti 100 milijonov EUR in več bo 
zagotovilo najmanj 25 milijonov EUR dodatne prodaje v zameno za najvišje stroške 4 milijonov 
EUR za preskuse. Tistim, ki zaslužijo manj kot 100 milijonov EUR od prodaje, se lahko odobri 
nadaljnje trimesečno podaljšanje za zagotovitev, da prodaja pokrije stroške preskusov. Sistem 
3 + 3 zmanjšuje možnost za nepotrebno zviševanje stroškov zdravstvenega varstva, ki nastanejo 
zaradi zamude pri vstopu proizvodov s srednjo do veliko prodajo na trg konkurenčnih 
generičnih proizvodov. 
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Or. en

Obrazložitev

Sorazmernost
6-mesečno podaljšanje SPC, ki ga predlaga Komisija, je pretirano. Standardno določeno 
trimesečno podaljšanje SPC bi bilo primerno za odložitev generične konkurence in zagotovitev, 
da prodaja nadomesti stroške pediatričnih preskusov. Proizvodi z nizko letno prodajo bi bili 
upravičeni do predloga za dejansko 6-mesečno podaljšanje.
Komisija je v presoji vpliva stroške pediatričnih kliničnih preskusov ocenila na med 1 in 4 
milijoni EUR. Druge raziskave so pokazale, da so stroški preskusov nižji. 3-mesečno podaljšanje 
SPC za proizvode z letno prodajo v vrednosti 100 milijonov EUR in več bo zagotovilo najmanj
25 milijonov EUR dodatne prodaje v zameno za najvišje stroške 4 milijonov EUR za preskuse. 
Tistim, ki zaslužijo manj kot 100 milijonov EUR od prodaje, se lahko odobri nadaljnje 
trimesečno podaljšanje za zagotovitev, da prodaja pokrije stroške preskusov. Sistem 3 + 3 
zmanjšuje možnost za nepotrebno zviševanje stroškov zdravstvenega varstva, ki nastanejo zaradi 
zamude pri vstopu proizvodov s srednjo do veliko prodajo na trg konkurenčnih generičnih 
proizvodov. 
Ta sistem je preprost. Zahteva le, da podjetje predloži revidirane podatke o prodaji in da te 
preveri Odbor za pediatrijo. Ne zahteva podrobne analize dobička ali stroškov in prodaje kot v 
Uredbi za zdravila sirota, ki velja za preveč obremenilno za upravljanje s strani Komisije in ji 
nasprotuje farmacevtska industrija. Predložitev podatkov o prodaji 3 leta pred iztekom 
veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata se zahteva za zagotovitev komercialne in pravne 
predvidljivosti za originatorje in generična podjetja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 190
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
trimesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92.
Razen tega se bo nadaljnje trimesečno 
podaljšanje obdobja odobrilo za proizvode s 
skupno letno prodajo v Evropski uniji v 
vrednosti manj kot 100 milijonov EUR. 
Prodaja proizvoda bo določena tri leta pred 
prenehanjem veljavnosti sedanjega 
dodatnega varstvenega certifikata in bo 
temeljila na neodvisno revidiranih letnih 
prodajah, ki jih zagotovi zadevno podjetje.
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Or. en

Obrazložitev

Šestmesečno podaljšanje SPC, ki ga predlaga Komisija, je pretirano. Standardno določeno 
trimesečno podaljšanje SPC bi bilo primerno za odložitev generične konkurence in zagotovitev, 
da prodaja nadomesti stroške pediatričnih preskusov. Proizvodi z nizko letno prodajo bi bili 
upravičeni do predloga za dejansko šestmesečno podaljšanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 191
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
trimesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92.
Razen tega se bo nadaljnje trimesečno 
podaljšanje obdobja odobrilo za proizvode s 
skupno letno prodajo v Evropski uniji v 
vrednosti manj kot 100 milijonov EUR. 
Prodaja proizvoda bo določena tri leta pred 
prenehanjem veljavnosti sedanjega 
dodatnega varstvenega certifikata in bo 
temeljila na neodvisno revidiranih letnih 
prodajah, ki jih zagotovi zadevno podjetje.

Or. en

Obrazložitev

1.1.1. Sorazmernost
Šestmesečno podaljšanje SPC, ki ga predlaga Komisija, je pretirano. Standardno določeno 
trimesečno podaljšanje SPC bi bilo primerno za odložitev generične konkurence in 
zagotovitev, da prodaja nadomesti stroške pediatričnih preskusov. Proizvodi z nizko letno 
prodajo bi bili upravičeni do predloga za dejansko šestmesečno podaljšanje.
Komisija je v presoji vpliva stroške pediatričnih kliničnih preskusov ocenila na med 1 in 4 
milijoni EUR. Druge raziskave so pokazale, da so stroški preskusov nižji. Trimesečno 
podaljšanje SPC za proizvode z letno prodajo v vrednosti 100 milijonov EUR in več bo 
zagotovilo najmanj 25 milijonov EUR dodatne prodaje v zameno za najvišje stroške 4 
milijonov EUR za preskuse. Tistim, ki zaslužijo manj kot 100 milijonov EUR od prodaje, se 
lahko odobri nadaljnje trimesečno podaljšanje za zagotovitev, da prodaja pokrije stroške 
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preskusov. Sistem 3 + 3 zmanjšuje možnost za nepotrebno zviševanje stroškov 
zdravstvenega varstva, ki nastanejo zaradi zamude pri vstopu na trg konkurenčnih 
generičnih proizvodov za proizvode s srednjo do veliko prodajo. 
Ta sistem je preprost. Zahteva le, da podjetje predloži revidirane podatke o prodaji in da te 
preveri Odbor za pediatrijo. Ne zahteva podrobne analize dobička ali stroškov in prodaje 
kot v Uredbi za zdravila sirote, ki velja za preveč obremenilno za upravljanje s strani 
Komisije in ji nasprotuje farmacevtska industrija. Predložitev podatkov o prodaji 3 leta 
pred iztekom veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata se zahteva za zagotovitev 
komercialne in pravne predvidljivosti za originatorje in generična podjetja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 192
ČLEN 36, ODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 vsebuje 
rezultate vseh študij, izvedenih v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav, 
je imetnik patenta ali dodatnega varstvenega 
certifikata upravičen do trimesečnega
podaljšanja obdobja iz členov 13(1) in 13(2) 
Uredbe (EGS) št. 1768/92.

Poleg tega obdobja se bo nadaljnje 
trimesečno podaljšanje patenta odobrilo za 
proizvode, katerih skupna letna prodaja v 
Evropski uniji ne presega 100 milijonov 
EUR. Prodaja proizvodov (izračunana v 
treh letih pred prenehanjem veljavnosti 
obstoječega dodatnega varstvenega 
certifikata) temelji na neodvisni reviziji.

Or. pt

Obrazložitev

Predlog za šestmesečno podaljšanje veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata je pretiran. 
Določeno obdobje treh mesecev bo dovolj za zadostno prodajo, ki bo nadomestila stroške 
pediatričnih kliničnih preskusov. Zdravila z nizko letno prodajo bi bila upravičena do 
šestmesečnega podaljšanja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 193
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
trimesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92. 
Razen tega se bo nadaljnje trimesečno 
podaljšanje obdobja odobrilo za proizvode s 
skupno letno prodajo v Evropski uniji v 
vrednosti manj kot 100 milijonov EUR. 
Prodaja proizvoda je določena tri leta pred 
prenehanjem veljavnosti sedanjega 
dodatnega varstvenega certifikata in temelji 
na neodvisno revidiranih letnih prodajnih 
podatkih, ki jih zagotovi zadevno podjetje.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog Komisije za šestmesečno podaljšanje veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata bi 
ustvaril dobiček, veliko večji od nastalih stroškov. Predlagano običajno podaljšanje obdobja 
tržne ekskluzivnosti za tri mesece za izravnavo takšnih stroškov je dovolj dolgo za preprečitev 
dostopa konkurenčnih generičnih proizvodov na trg in bo ustvarilo dobiček, ki bo izravnal 
stroške kliničnih preskusov. Šestmesečno podaljšanje tržne ekskluzivnosti bo dodeljeno 
proizvodom z nizkimi letnimi podatki o prodaji. 
Sistem „3 + 3“ zmanjšuje možnost zviševanja stroškov zdravstvenega varstva, ki nastanejo 
zaradi zamude pri vstopu na trg konkurenčnih generičnih proizvodov z visokimi ali povprečnimi 
podatki o prodaji.
Predlagan sistem je jasen in enostaven. Vse, kar zahteva, je, da se neodvisno revidirani prodajni 
podatki predložijo Odboru za pediatrijo in da jih ta preveri. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 194
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
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vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
trimesečnega podaljšanja obdobja iz členov 
13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 1768/92.
Razen tega se bo nadaljnje trimesečno 
podaljšanje obdobja odobrilo za proizvode s 
skupno letno prodajo v Evropski uniji v 
vrednosti manj kot 100 milijonov EUR. 
Prodaja proizvoda bo določena tri leta pred 
prenehanjem veljavnosti sedanjega 
dodatnega varstvenega certifikata in bo 
temeljila na neodvisno revidiranih letnih 
prodajah, ki jih zagotovi zadevno podjetje. 

Or. en

Obrazložitev

Šestmesečno podaljšanje SPC, ki ga predlaga Komisija, je pretirano. Podaljšanje tržne 
izključnosti dragih proizvodov s patenti bi povzročilo nesorazmerno povišanje stroškov 
zdravstvenega varstva. Standardno določeno trimesečno podaljšanje SPC bi bilo dovolj za 
odložitev generične konkurence in zagotovitev, da prodaja nadomesti stroške pediatričnih 
preskusov. Proizvodi z nizko letno prodajo bi bili upravičeni do predloga za dejansko 
šestmesečno podaljšanje. Zahtevalo bi se le, da podjetje predloži revidirane podatke o prodaji in 
da te preveri Odbor za pediatrijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 195
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik dovoljenja za promet
upravičen do certifikata o pediatričnem 
podaljšanju v skladu s členom 52 te uredbe 
ali do šestmesečnega podaljšanja obdobij iz 
člena 10 Direktive 2001/83/EC ali člena 
14(11) Uredbe (EGS) št. 726/2004, katera 
koli preneha veljati pozneje. Ti podatki se 
dajo nemudoma na voljo javnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Zdravila so splošno zavarovana s patentom/SPC in s pravnim varstvom podatkov, ki med seboj 
nista kumulativna. V večini, vendar ne v vseh primerih, je SPC pravica, ki zadnja preneha veljati 
in se podaljša za zagotovitev pediatrične spodbude. Vseeno nekatera koristna zdravila ne morejo 
dobiti SPC, ampak le osnovno patentno varstvo: Uredba mora v takih primerih omogočiti 
podaljšanje patenta, da zagotovi pediatrično spodbudo. So še druga zdravila, za katera je 
pravno varstvo podatkov edina zaščita ali zadnja, ki preneha veljati: Uredba mora v takih 
primerih omogočiti podaljšanje pravnega varstva podatkov kot pediatrične spodbude. Drugače 
bo preveč zdravil, za katera so obvezne pediatrične preiskave, izključenih iz pediatrične 
spodbude.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 196
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
šestmesečnega podaljšanja obdobja iz 
členov 13(1) in 13(2) Uredbe (EGS) št. 
1768/92.

1. Če vloga v skladu s členom 8 ali 9 
vsebuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav, je imetnik patenta ali dodatnega 
varstvenega certifikata upravičen do 
podaljšanja obdobja iz členov 13(1) in 13(2) 
Uredbe (EGS) št. 1768/92 od 1 do 6 
mesecev. Za določanje obdobja podaljšanja 
se bodo upoštevali stroški in koristi 
(prodaja). V 6 mesecih po sprejetju te 
uredbe Komisija sprejme ukrepe in pravila, 
potrebna za izvajanje tega odstavka. Pravila 
za določanje dolžine obdobja podaljšanja 
temeljijo na členu 2(2) Uredbe Komisije 
(ES) št. 847/2000.

Or. en

Obrazložitev

1. Koristi (podaljšanje obdobja patenta) morajo biti sorazmerne s stroški. Obstajajo tehtni znaki, 
da so koristi 6 mesecev znatno večje od stroškov za večino proizvodov. Razumen donos naložbe 
mora biti omogočen. Za najbolje prodajani proizvod je dovolj en mesec, za slabše prodajane 
proizvode je morda potrebno 6 mesecev. Večina proizvodov bo nekje vmes. Uredba Komisije 
847/2000, ki sledi Uredbi o zdravilih sirotah, predstavlja dober primer izračunavanja stroškov 
in koristi.
2. Nagrade morajo biti nekumulativne.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 197
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Prvi pododstavek se uporablja tudi, če 
dokončno oblikovanje dogovorjenega načrta 
pediatričnih raziskav ne privede do 
odobritve pediatrične indikacije, vendar se 
rezultati izvedenih študij odražajo v 
povzetku glavnih značilnosti proizvoda in, 
če je to primerno, v navodilih za uporabo 
zadevnega zdravila.

Prvi pododstavek se uporablja le, če:

(a) dokončno oblikovanje dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav privede do 
odobritve pediatrične indikacije, in
(b) raziskave, opravljene v okviru 
dogovorjenega načrta raziskav, vključujejo 
klinične raziskave, ter 
(c) se rezultati izvedenih študij odražajo v 
povzetku glavnih značilnosti proizvoda in, 
če je to primerno, v navodilih za uporabo 
zadevnega zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Če se zasebni sektor nagradi za njegove naložbe v razvoj pediatričnih zdravil, je treba nagrade 
dodeliti le, če je bila raziskava uspešna in če je šlo za pomembne naložbe. Če se nagradi kakršne 
koli pediatrične študije, lahko to privede do neobičajnih učinkov, da bodo podjetja iskala 
predvsem pediatrične indikacije za zdravila, ki se dobro prodajajo, in ne za zdravila, ki so 
resnično potrebna za otroke.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 198
ČLEN 36, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2 A (novo)

Komisija v posvetovanju z državami 
članicami, agencijo in zainteresiranimi 
strankami pripravi smernice za uporabo 
tega člena.
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Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 199
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se enomesečno do
šestmesečno podaljšanje obdobja iz odstavka 
1 odobri samo, če je proizvod odobren v 
vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 200
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se trimesečno ali
šestmesečno podaljšanje obdobja iz odstavka 
1 odobri samo, če je proizvod odobren v 
vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 201
ČLEN 36, ODSTAVEK 3
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3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se trimesečno ali
šestmesečno podaljšanje obdobja iz odstavka 
1 odobri samo, če je proizvod odobren v 
vseh državah članicah.

Or. pl

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 202
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se trimesečno ali
šestmesečno podaljšanje obdobja iz odstavka 
1 odobri samo, če je proizvod odobren v 
vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 203
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.  

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se trimesečno ali
šestmesečno podaljšanje obdobja iz odstavka 
1 odobri samo, če je proizvod odobren v 
vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 204
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se trimesečno ali
šestmesečno podaljšanje obdobja iz odstavka 
1 odobri samo, če je proizvod odobren v 
vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 205
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se trimesečno ali
šestmesečno podaljšanje obdobja iz odstavka 
1 odobri samo, če je proizvod odobren v 
vseh državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 206
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se štirimesečno ali
osemmesečno podaljšanje obdobja iz 
odstavka 1 odobri samo, če je proizvod 
odobren v vseh državah članicah.

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 207
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se štirimesečno ali
osemmesečno podaljšanje obdobja iz 
odstavka 1 odobri samo, če je proizvod 
odobren v vseh državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Thomas Ulmer

Predlog spremembe 208
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh državah 
članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se petmesečno ali 
desetmesečno podaljšanje obdobja iz 
odstavka 1 odobri samo, če je proizvod 
odobren v vseh državah članicah.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 209
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
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podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh
državah članicah.

podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri v 
državah članicah, v katerih je proizvod 
odobren.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera zdravstvena stanja so razširjena le v nekaterih državah članicah. V teh primerih je 
nesmiselno zahtevati, da se proizvod odobri v vseh državah članicah, zato mora podaljšanje 
veljati za tiste države, kjer je odobreno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 210
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je bil proizvod predložen za 
odobritev v vseh državah članicah v skladu z 
določbami Direktive 2004/27/ES in je prejel 
dovoljenje za promet v vsaj 15 državah 
članicah. 

Or. el

Obrazložitev

Pomembno je spodbujati odobritev novih zdravil ter ne ovirati napredka in razpoložljivost 
zdravil, ki so prejela dovoljenje za promet vsaj 15 držav članic, tj. več kot večine držav članic 
Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 211
ČLEN 36, ODSTAVEK 4

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
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določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000, podaljšanje, 
zagotovljeno v odstavku 1, pa ni združljivo z 
drugimi patenti in podatki, niti z varstvom 
podatkov ali tržno zaščito v zvezi s 
pediatrično indikacijo ali formulacijo v 
skladu s členom 10(1) Direktive 
2004/27/EC in členom 14(11) Uredbe (ES) 
726/2004.

Or. en

Obrazložitev

Sistem nagrajevanja ne sme voditi k nabiranju nagrad. Zakonodaja mora jasno navesti, da se 
dodatno varstvo, namenjeno nadomestitvi stroškov pediatričnih preskusov, ne bo ponovno 
odobrilo s sredstvi kakšne druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Podobno se podaljšanja 
SPC ne sme odobriti, če proizvod že uživa varstvo sekundarnega patenta ali izključnost podatkov 
za pediatrično uporabo ali formulacijo.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 212
ČLEN 36, ODSTAVEK 4

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000, ali za proizvode, 
katerih zdravilna učinkovina je že imela 
koristi od patenta, ki pokriva pediatrično 
uporabo ali formulacijo, ali je prejela 
kakšno drugo obliko izključnosti podatkov 
ali tržne izključnosti za pediatrično 
uporabo v EU.
Podobno zdravila, ki se jim odobri 
podaljšanje dodatnega varstvenega 
certifikata, ne morejo prejeti nobene druge 
oblike zaščite intelektualne lastnine, 
izključnosti podatkov ali tržne izključnosti 
za pediatrično uporabo ali obliko zdravilne 
učinkovine na nacionalni ravni ali na ravni 



AM\568363SL.doc 99/139 PE 357.553v02-00

SL

Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nov sistem podeljevanja ne sme podvajati prejšnjih koristi in podaljšanje SPC se ne sme 
odobriti, če proizvod že ima sekundarni patent za pediatrično uporabo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 213
ČLEN 36, ODSTAVEK 4

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000, ali za proizvode, 
katerih zdravilna učinkovina je že imela 
koristi od patenta, ki pokriva pediatrično 
uporabo ali formulacijo, ali je prejela 
kakšno drugo obliko izključnosti podatkov 
ali tržne izključnosti za pediatrično 
uporabo v EU.
Podobno zdravila, ki se jim odobri 
podaljšanje dodatnega varstvenega 
certifikata, ne morejo prejeti nobene druge 
oblike zaščite intelektualne lastnine, 
izključnosti podatkov ali tržne izključnosti 
za pediatrično uporabo ali obliko zdravilne 
učinkovine na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nekumulativen
Tega novega sistema nagrajevanja se ne sme zlorabljati s podvajanjem prejšnjih nagrad. Zato 
mora zakonodaja jasno navesti, da se novo dodano varstvo, ki nadomešča stroške pediatričnih 
preskusov, ne bo ponovno odobrilo s sredstvi kakršne koli druge oblike tržne zaščite pred 
konkurenco. Podobno se podaljšanja SPC ne sme odobriti, če proizvod že ima sekundarni patent 
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za pediatrično uporabo ali pediatrično formulacijo, ker je zaščita pred konkurenco že 
zagotovljena. Nacionalni patentni uradi, ki podelijo SPC, morajo od imetnika patenta zahtevati, 
da poda izjavo o obstoječih patentnih pravicah v zvezi s pediatrično uporabo in formulacijami, 
pred odobritvijo novega podaljšanja SPC.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 214
ČLEN 36, ODSTAVEK 4

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000, ali za proizvode, 
katerih zdravilna učinkovina je že imela 
koristi od patenta, ki pokriva pediatrično 
uporabo ali formulacijo, ali je prejela 
kakšno drugo obliko izključnosti podatkov 
ali tržne izključnosti za pediatrično 
uporabo v EU.  
Podobno zdravila, ki se jim odobri 
podaljšanje dodatnega varstvenega 
certifikata, ne morejo prejeti nobene druge 
oblike zaščite intelektualne lastnine, 
izključnosti podatkov ali tržne izključnosti 
za pediatrično uporabo ali obliko zdravilne 
učinkovine na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 215
ČLEN 36, ODSTAVEK 4
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4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000, ali za proizvode, 
katerih zdravilna učinkovina je že imela 
koristi od patenta, ki pokriva pediatrično 
uporabo ali formulacijo, ali je prejela 
kakšno drugo obliko izključnosti podatkov 
ali tržne izključnosti za pediatrično 
uporabo v EU.
Podobno zdravila, ki se jim odobri 
podaljšanje dodatnega varstvenega 
certifikata, ne morejo prejeti nobene druge 
oblike zaščite intelektualne lastnine, 
izključnosti podatkov ali tržne izključnosti 
za pediatrično uporabo ali obliko zdravilne 
učinkovine na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

1.1.2. Nekumulativen
Tega novega sistema nagrajevanja se ne sme zlorabljati s podvajanjem prejšnjih nagrad. Zato 
mora zakonodaja jasno navesti, da se novo dodano varstvo, ki nadomešča stroške pediatričnih 
preskusov, ne bo ponovno odobrilo s sredstvi kakršne koli druge oblike tržne zaščite pred 
konkurenco. Podobno se podaljšanja SPC ne sme odobriti, če proizvod že ima sekundarni patent 
za pediatrično uporabo ali pediatrično formulacijo, ker je zaščita pred konkurenco že 
zagotovljena. Nacionalni patentni uradi, ki podelijo SPC, morajo od imetnika patenta zahtevati, 
da poda izjavo o obstoječih patentnih pravicah v zvezi s pediatrično uporabo in formulacijami, 
pred odobritvijo novega podaljšanja SPC.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 216
ČLEN 36, ODSTAVEK 4

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
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certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000, ali za proizvode, 
katerih zdravilna učinkovina je že imela 
koristi od patenta, ki pokriva pediatrično 
uporabo ali formulacijo, ali je prejela 
kakšno drugo obliko izključnosti podatkov 
ali tržne izključnosti za pediatrično 
uporabo v EU.
Podobno zdravila, ki se jim odobri 
podaljšanje dodatnega varstvenega 
certifikata, ne morejo prejeti nobene druge 
oblike zaščite intelektualne lastnine, 
izključnosti podatkov ali tržne izključnosti 
za pediatrično uporabo ali obliko zdravilne 
učinkovine na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Tega novega sistema nagrajevanja se ne sme zlorabljati s podvajanjem prejšnjih nagrad. Zato 
mora zakonodaja jasno navesti, da se novo dodano varstvo, ki nadomešča stroške pediatričnih 
preskusov, ne bo ponovno odobrilo s sredstvi kakršne koli druge oblike tržne zaščite pred 
konkurenco. Podobno se podaljšanja SPC ne sme odobriti, če proizvod že ima sekundarni patent 
za pediatrično uporabo ali pediatrično formulacijo, ker je zaščita pred konkurenco že 
zagotovljena. Nacionalni patentni uradi, ki podelijo SPC, morajo od imetnika patenta zahtevati, 
da poda izjavo o obstoječih patentnih pravicah v zvezi s pediatrično uporabo in formulacijami, 
pred odobritvijo novega podaljšanja SPC.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 217
ČLEN 36, ODSTAVEK 4

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000, ali za proizvode, 
katerih zdravilna učinkovina je že imela 
koristi od patenta, ki pokriva pediatrično 
uporabo ali formulacijo, ali je prejela 



AM\568363SL.doc 103/139 PE 357.553v02-00

SL

kakšno drugo obliko izključnosti podatkov 
ali tržne izključnosti za pediatrično 
uporabo.

Podobno zdravila, ki se jim odobri 
podaljšanje dodatnega varstvenega 
certifikata, ne morejo prejeti nobene druge 
oblike zaščite intelektualne lastnine, 
izključnosti podatkov ali tržne izključnosti 
za pediatrično uporabo ali obliko zdravilne 
učinkovine na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 218
ČLEN 36, ODSTAVEK 4

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000 ali za zdravila, 
katerih zdravilni učinkovini je že bilo 
odobreno patentno varstvo ali izključno 
trženje za pediatrično rabo v EU.

Or. pt

Obrazložitev

Te sheme nagrajevanja se ne sme zlorabiti. Zakon mora jasno določati, da se novo dodano 
nadomestno varstvo za pediatrične klinične preskuse ne odobri ponovno s kakršno koli drugo obliko 
tržne zaščite. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 219
ČLEN 36, ODSTAVEK 4

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo za 
zdravila, ki so zaščitena z dodatnim 
varstvenim certifikatom v skladu z Uredbo 
(EGS) št. 1768/92, ali s patentom, ki 
omogoča podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata. Ne uporabljajo se za zdravila, 
določena kot zdravila sirote v skladu z 
Uredbo (ES) št. 141/2000 ali za proizvode, 
katerih zdravilna učinkovina je že imela 
koristi iz patenta, ki vključuje pediatrično 
uporabo ali formulacijo ali je prejela 
kakšno drugo obliko izključnosti podatkov 
ali tržne izključnosti za pediatrično 
uporabo v EU.

Podobno zdravila, ki se jim odobri 
podaljšanje dodatnega varstvenega 
certifikata, ne morejo prejeti nobene druge 
oblike zaščite intelektualne lastnine, 
izključnosti podatkov ali tržne izključnosti 
za pediatrično uporabo ali obliko zdravilne 
učinkovine na nacionalni ravni ali na ravni 
Skupnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Tega novega sistema nagrajevanja se ne sme zlorabljati s podvajanjem prejšnjih nagrad. Zato 
mora zakonodaja jasno navesti, da se novo dodano varstvo, ki nadomešča stroške pediatričnih 
preskusov, ne bo ponovno odobrilo s sredstvi kakršne koli druge oblike tržne zaščite pred 
konkurenco. Podobno se podaljšanja SPC ne sme odobriti, če proizvod že ima sekundarni patent 
za pediatrično uporabo ali pediatrično formulacijo, ker je zaščita pred konkurenco že 
zagotovljena. Nacionalni patentni uradi, ki podelijo SPC, morajo od imetnika patenta zahtevati, 
da poda izjavo o obstoječih patentnih pravicah v zvezi s pediatrično uporabo in formulacijami, 
pred odobritvijo novega podaljšanja SPC.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 220
ČLEN 36, ODSTAVEK 4 A (novo)
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4a. Podaljšanje, določeno v odstavku 1, je 
dopustno le enkrat na zdravilo.

Or. en

Obrazložitev

Primerno je pojasniti, da se spodbude in nagrade ne smejo zbirati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 221
ČLEN 37

Člen 37 črtano
Če je predložena vloga za dovoljenje za 
promet za zdravilo, določeno kot zdravilo 
sirota v skladu z Uredbo (ES) št. 141/2000, 
in ta vloga vsebuje rezultate vseh študij, 
izvedenih v skladu z dogovorjenim načrtom 
pediatričnih preiskav, in je izjava iz 
člena 29(3) te uredbe posledično vsebovana 
v odobrenem dovoljenju za promet, se 
desetletno obdobje iz člena 8(1) Uredbe 
(ES) št. 141/2000 podaljša na dvanajst let.
Prvi odstavek se uporablja tudi, če 
dokončno oblikovanje dogovorjenega 
načrta pediatričnih preiskav ne privede do 
odobritve pediatrične indikacije, vendar se 
rezultati izvedenih študij odražajo v 
povzetku glavnih značilnosti proizvoda in, 
če je to primerno, v navodilih za uporabo 
zadevnega zdravila.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 222
ČLEN 37, ODSTAVEK 1
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Če je predložena vloga za dovoljenje za 
promet za zdravilo, določeno kot zdravilo 
sirota v skladu z Uredbo (ES) št. 141/2000, 
in ta vloga vsebuje rezultate vseh študij, 
izvedenih v skladu z dogovorjenim načrtom 
pediatričnih preiskav, in je izjava iz 
člena 29(3) te uredbe posledično vsebovana 
v odobrenem dovoljenju za promet, se 
desetletno obdobje iz člena 8(1) Uredbe (ES) 
št. 141/2000 podaljša na dvanajst let.

Če je predložena vloga za dovoljenje za 
promet za zdravilo, določeno kot zdravilo 
sirota v skladu z Uredbo (ES) št. 141/2000, 
in ta vloga vsebuje rezultate vseh študij, 
izvedenih v skladu z dogovorjenim načrtom 
pediatričnih preiskav, in je izjava iz 
člena 29(3) te uredbe posledično vsebovana 
v odobrenem dovoljenju za promet, se 
desetletno obdobje iz člena 8(1) Uredbe (ES) 
št. 141/2000 podaljša na deset let in šest
mesecev.

Or. en

Obrazložitev

10-letna tržna izključnost, ki je v Evropi dodeljena za zdravila sirote, je že najdaljša na svetu. 
Spodbude, odobrene za pediatrične indikacije, so pogosto odvečne, ker je veliko zdravil sirot 
namenjenih za presnovne bolezni, ki se začnejo v otroštvu. Razen tega so zdravila sirote zelo 
draga in pogosto zelo dobičkonosna. Zato je treba podaljšanje tržne izključnosti zmanjšati na 
šest mesecev in jo uporabiti le, če je bila pediatrična raziskava uspešna in je vključevala klinične 
raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 223
ČLEN 37, ODSTAVEK 2

Prvi odstavek se uporablja tudi, če dokončno 
oblikovanje dogovorjenega načrta 
pediatričnih preiskav ne privede do 
odobritve pediatrične indikacije, vendar se 
rezultati izvedenih študij odražajo v 
povzetku glavnih značilnosti proizvoda in, 
če je to primerno, v navodilih za uporabo 
zadevnega zdravila.

Prvi odstavek se uporablja le, če:

(a) dokončno oblikovanje dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav privede do 
odobritve pediatrične indikacije, in

(b) raziskave, opravljene v okviru 
dogovorjenega načrta raziskav, vključujejo 
klinične raziskave, ter 
(c) se rezultati izvedenih študij odražajo v 
povzetku glavnih značilnosti proizvoda in, 
če je to primerno, v navodilih za uporabo 
zadevnega zdravila.
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Or. en

Obrazložitev

10-letna tržna izključnost, ki je v Evropi dodeljena za zdravila sirote, je že najdaljša na svetu. 
Spodbude, odobrene za pediatrične indikacije, so pogosto odvečne, ker je veliko zdravil sirot 
namenjenih za presnovne bolezni, ki se začnejo v otroštvu. Razen tega so zdravila sirote zelo 
draga in pogosto zelo dobičkonosna. Zato je treba podaljšanje tržne izključnosti zmanjšati na 
šest mesecev in jo uporabiti le, če je bila pediatrična raziskava uspešna in je vključevala klinične 
raziskave.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 224
ČLEN 38, ODSTAVEK 1

1. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 5 do 15 
Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobja tržne zaščite iz 
člena 14(11) te uredbe.

1. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 5 do 15 
Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobja tržne zaščite iz 
člena 14(11) te uredbe, če je razširjenost 
bolezni manjša kot 10/1000.
Če to merilo ni izpolnjeno ali če študije, 
opravljene v skladu z dogovorjenim 
načrtom pediatričnih preiskav, ne kažejo 
pediatričnih indikacij, nastali stroški 
raziskave dajejo pravico do znižanja davka.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 225
ČLEN 38, ODSTAVEK 1

1. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 5 do 15 
Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobja tržne zaščite iz 
člena 14(11) te uredbe.

1. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 5 do 15 
Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobja tržne zaščite iz člena 
14(11) te uredbe, če je zadevna razširjenost 
bolezni manjša kot 10/1000.

Or. en
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Obrazložitev

Dodatni podatki in obdobja tržne zaščite se morajo uporabljati le za zdravila, ki so namenjena 
zdravljenju bolezni, ki niso zelo pogoste.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 226
ČLEN 38, ODSTAVEK 1

1. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 5 do 15 
Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobja tržne zaščite iz 
člena 14(11) te uredbe.

1. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 5 do 15 
Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobja tržne zaščite iz 
člena 14(11) te uredbe, če je razširjenost 
bolezni manjša kot 10/1000.

Or. fr

Obrazložitev

V praksi je treba razlikovati med primeri, ko prodaja zdravil omogoča zadostne zaslužke, ker je 
pediatrična populacija velika, in primere, ko je število zadevnih otrok nizko in je potrebna 
posebna spodbuda. Kot navaja Uredba o zdravilih sirotah, je ustrezno določiti prag razširjenosti 
bolezni, pod katerim je potrebna spodbuda. Ker natančni podatki o razširjenosti niso vedno na 
voljo vsem državam članicam, nekatere razpolagajo s podatki, ki jih je možno uporabiti za 
pridobitev reda velikosti za Unijo kot celoto.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 227
ČLEN 38, ODSTAVEK 1

1. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 5 do 15 
Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobja tržne zaščite iz 
člena 14(11) te uredbe.

1. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 5 do 15 
Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobje tržne zaščite pet plus dve 
leti.

Or. fr

Obrazložitev

Za preprečitev zlorabe in zagotovitev dostopa do zdravil se zdi utemeljeno in smiselno omejiti 
zaščitno obdobje iz člena 14(11) Uredbe št. 726/2004 (osem let plus dve) na pet let plus dve. 
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Takšna omejitev spodbud za zdravila, ki niso več patent ali certifikat, je bolj sorazmerna glede 
na zastavljene cilje, ob upoštevanju prizadevanj pri nagrajevanju; to upravičuje tudi dejstvo, da 
v večini primerov raziskovanje pediatričnih zdravil ni tako prilagojeno osnovnim raziskavam kot 
zadevam v zvezi z odmerjanjem, galeniki in analizo stranskih učinkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 228
ČLEN 38, ODSTAVEK 2

2. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s postopkom, 
določenim v Direktivi 2001/83/ES, se 
uporabljajo podatki in obdobja tržne zaščite 
iz člena 10(1) te direktive.

2. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s postopkom, 
določenim v Direktivi 2001/83/ES, se 
uporabljajo podatki in obdobja tržne zaščite 
iz člena 10(1) te direktive, če je razširjenost 
bolezni manjša kot 10/1000.

Če to merilo ni izpolnjeno ali če študije, 
opravljene v skladu z dogovorjenim 
načrtom pediatričnih preiskav, ne kažejo 
pediatričnih indikacij, dajejo nastali stroški 
raziskave pravico do znižanja davka.
Ob upoštevanju podatkov o razširjenosti se 
v smernicah opredelijo metode zbiranja in 
viri.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 229
ČLEN 38, ODSTAVEK 2

2. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s postopkom, 
določenim v Direktivi 2001/83/ES, se 
uporabljajo podatki in obdobja tržne zaščite 
iz člena 10(1) te direktive.

2. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s postopkom, 
določenim v Direktivi 2001/83/ES, se 
uporabljajo podatki in obdobja tržne zaščite 
iz člena 10(1) te direktive, če je zadevna 
razširjenost bolezni manjša kot 10/1000.
Agencija oblikuje smernice za opredelitev 
virov in analize podatkov o razširjenosti.

Or. en
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Obrazložitev

Dodatni podatki in obdobja tržne zaščite se morajo uporabljati le za zdravila, namenjena 
zdravljenju bolezni, ki niso zelo pogoste.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 230
ČLEN 38, ODSTAVEK 2

2. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s postopkom, 
določenim v Direktivi 2001/83/ES, se 
uporabljajo podatki in obdobja tržne zaščite 
iz člena 10(1) te direktive.

2. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s postopkom, 
določenim v Direktivi 2001/83/ES, se 
uporabljajo podatki in obdobja tržne zaščite 
iz člena 10(1) te direktive, če je razširjenost 
bolezni manjša kot 10/1000.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 38(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 231
ČLEN 38, ODSTAVEK 2

2. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s postopkom, 
določenim v Direktivi 2001/83/ES, se 
uporabljajo podatki in obdobja tržne zaščite 
iz člena 10(1) te direktive.

2. Če je dovoljenje za promet za pediatrično 
uporabo odobreno v skladu s členi 2001 do 
83 Uredbe (ES) št. 726/2004, se uporabljajo 
podatki in obdobje tržne zaščite pet plus dve 
leti.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 38(1) istega avtorja. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Ferreira

Predlog spremembe 232
ČLEN 38, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Ob upoštevanju podatkov o razširjenosti 
se v smernicah opredelijo metode zbiranja 
in viri.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 38(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mia De Vits

Predlog spremembe 233
ČLEN 39, ODSTAVEK 3

3. Komisija v 18 mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe objavi podroben 
seznam vseh spodbud Skupnosti in držav 
članic za podporo raziskavam in razvoju ter 
dostopnosti zdravil za pediatrično uporabo. 
Ta seznam se redno posodablja.

3. Komisija v 18 mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe objavi podroben 
seznam vseh spodbud Skupnosti in držav 
članic za podporo raziskavam in razvoju ter 
dostopnosti zdravil za pediatrično uporabo. 
Ta seznam se redno posodablja.

Vseeno je za vzpostavitev učinkovitega 
sistema spodbud bistveno, da je Komisija 
tudi po preteku omenjenega 18-mesečnega 
obdobja še naprej pristojna za presojanje 
vplivov različnih vrst spodbud in, če je to 
potrebno, za umik nagrad.

Or. fr

Obrazložitev

Za uresničitev cilja, ki je v ozadju sistema spodbud, mora Komisija ohraniti določeno stopnjo 
pristojnosti za spremljanje in presojo podjetij upravičencev. Za preprečitev morebitne zlorabe 
mora biti Komisija pristojna za umik nagrad farmacevtskim podjetjem, preusmerjanje sredstev 
za neraziskovalne namene na področju pediatričnih farmacevtskih proizvodov. Brez 
učinkovitega sistema za spremljanje in presojo obstaja nevarnost, da bi farmacevtska podjetja 
imela povsem proste roke.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 234
ČLEN 39 A (novo)

Člen 39 a
1. V šestih mesecih po sprejetju te uredbe 
bo vzpostavljen poseben evropski program 
za raziskave zdravil za otroke za zagotovitev 
podpore študijam v zvezi z obstoječimi 
farmacevtskimi proizvodi ali obstoječimi 
zdravilnimi učinkovinami, ki jih ne pokriva 
patent ali dodatni varstveni certifikat.
2. Ta program Skupnosti se bo imenoval 
MICE (Preiskava zdravil za otroke Evrope).
3. Ukrepanje na podlagi Pogodbe, 
Evropskega parlamenta in Sveta pripelje do 
odločitve o predlogu s postopkom 
soodločanja.
4. Program upravlja agencija, ki pod 
pristojnostjo Komisije objavi poziv za 
zbiranje predlogov. Pozivi za zbiranje 
predlogov, kjer je to mogoče, temeljijo na 
ravni financiranja, ki pokriva vse ali vsaj 
zelo velik del stroškov, nastalih pri 
zahtevanih študijah.

Or. de

Obrazložitev

Cilj predloga Uredbe − izboljšanje varnosti zdravil za otroke − se ne bo uresničil samo s
predlogom. Nujno je treba sprejeti ustrezen program Skupnosti: MICE. Besedilo predloga 
spremembe ponovno potrjuje pristop poročevalca in ga natančneje ubesedi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 235
ČLEN 39 A (novo)

Člen 39a
Program Skupnosti, Preiskava zdravil za 
otroke Evrope (MICE), se nemudoma 
oblikuje za podporo študijam v zvezi z 
obstoječimi zdravili ali obstoječimi 
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zdravilnimi učinkovinami, ki jih ne pokriva 
patent ali dodatni varstveni certifikat.

Or. en

Obrazložitev

Kot predlog Komisije določa v uvodnih izjavah, je program Skupnosti za financiranje študij v 
sektorju zdravil brez patenta velikega pomena za globalno konkurenčnost evropskega 
farmacevtskega sektorja. Zaradi pomanjkanja pravne podlage za poseben program Skupnosti 
MICE je najhitrejši in najboljši način izvajanja ideje vključitev programa MICE v 7. okvirni 
program za raziskave in razvoj. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 236
ČLEN 39 A (novo)

Člen 39a
Komisija bo podprla ustanovitev 
študijskega programa − Preiskava zdravil 
za otroke Evrope (MICE) − za spodbujanje 
študij pediatrične uporabe zdravil, ki niso 
vključena v patent ali dodatne varstvene 
certifikate.

Or. en

Obrazložitev

To pripomore k zagotovitvi varovanja zdravja otrok, ko se zdravijo z zdravili, ki niso vključena v 
patent ali dodatne varstvene certifikate.

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 237
ČLEN 40, ODSTAVEK 1

1. Primerne podrobnosti preskusov, ki so 
vsebovane v dogovorjenem načrtu 
pediatričnih preiskav, vključno s tistimi, ki 
so izvedene v tretjih državah, se vnesejo v 
evropsko zbirko podatkov, ustanovljeno s 
členom 11 Direktive 2001/20/ES.

1. Primerne podrobnosti preskusov, ki so 
vsebovane v dogovorjenem načrtu 
pediatričnih preiskav, vključno s tistimi, ki 
so izvedene v tretjih državah, se vnesejo v 
evropsko zbirko podatkov, ustanovljeno s 
členom 11 Direktive 2001/20/ES. Z 
odstopanjem od te določbe, agencija 
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poskrbi, da je del teh informacij dostopen 
javnosti.
Agencija objavi podrobnosti rezultatov vseh 
dokončanih študij, izvedenih v skladu z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih 
raziskav, predčasno končanih ali ne, in tudi 
podrobnosti rezultatov vseh študij, ki so jih 
financirale Skupnost in države članice za 
podporo raziskovanja, razvoja in 
razpoložljivosti zdravil za pediatrično 
uporabo, vključno z vsemi študijami, ki jih 
financira program Preiskava zdravil za 
otroke Evrope, skupaj z, kjer je primerno, 
vsemi pomembnimi sklepi za zdravila v 
istem terapevtskem razredu, ki pokrivajo 
isto predlagano pediatrično uporabo.

Or. en

Obrazložitev

V zadnjem času je bilo več primerov, v katerih so farmacevtska podjetja zadržala podatke iz 
kliničnih preskusov, ker niso pokazali učinkovitosti med preskusno populacijo, ampak so 
pokazali povečano tveganje škodljivih učinkov. Vsi ti primeri vključujejo klinične preskuse v 
pediatrični populaciji. Strokovnjaki zdravstvenega varstva morajo imeti dostop do podatkov iz 
preskusov, zlasti pediatričnih, ker je premalo podatkov o uporabi zdravil pri otrocih. 

Vedno bolj se priznava potreba po javnem dostopu do podatkovnih baz o kliničnih preskusih. 
Vsaj ena država članica (Španija) ima nacionalno zakonodajo, ki zahteva objavo vseh kliničnih 
preskusov, izvedenih v tej DČ, Združeno kraljestvo pa je izrazilo zavezanost razvoju zakonodaje, 
ki bo imela enak učinek. V ZDA je bil uveden zakon (Zakon o pravičnem dostopu do kliničnih 
preskusov iz leta 2005), ki vzpostavlja javno podatkovno bazo rezultatov vseh kliničnih 
preskusov v ZDA.

Celotna podatkovna baza za klinične preskuse, ki jo vzpostavlja Direktiva 2001/20/ES, mora biti 
javno dostopna. Tega ni mogoče doseči s to uredbo. Ampak Uredba lahko obravnava in mora 
obravnavati javni dostop do podatkov pediatričnih kliničnih preskusov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 238
ČLEN 40, ODSTAVEK 2

2. Komisija na predlog agencije in v 
posvetovanjih z državami članicami in 
zainteresiranimi strankami pripravi smernico 

2. Komisija na predlog agencije in v 
posvetovanjih z državami članicami in 
zainteresiranimi strankami pripravi smernico 
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o naravi podatkov iz odstavka 1, ki se 
vnesejo v evropsko zbirko podatkov, 
ustanovljeno s členom 11 Direktive 
2001/20/ES.

o naravi podatkov iz odstavka 1, ki se 
vnesejo v evropsko zbirko podatkov, 
ustanovljeno s členom 11 Direktive 
2001/20/ES, o vsebini podatkov, ki morajo 
biti dostopni javnosti pri uporabi odstavka 1 
in tega odstavka ter o odgovornostih in 
nalogah agencije v zvezi s tem.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev istega avtorja za predlog spremembe člena 40(1). 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 239
ČLEN 40, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Komisija določi smernice za urejanje 
primerov, v katerih je Odboru za pediatrijo 
ali zunanjim strokovnjakom (znanstvena 
združenja in organizacije bolnikov) 
odobren dostop do podatkov, zbranih v 
skladu z odstavkoma 1 in 2.

Or. en

Obrazložitev

Znanstvenemu svetu in organizacijam bolnikov morajo biti zagotovljeni koristni podatki. 
Smernice Komisije morajo to opredeliti ob ustreznem upoštevanju pravic intelektualne lastnine, 
kot je določeno v Direktivi 2001/20/ES.

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 240
ČLEN 41

Člen 41 črtano
Države članice zberejo razpoložljive 
podatke o vseh obstoječih uporabah zdravil 
v pediatrični populaciji in jih v 2 letih od 
začetka veljavnosti te uredbe sporočijo 
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agenciji.
Odbor za pediatrijo pripravi smernico o 
vsebini in obliki zbranih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 241
ČLEN 41

Člen 41 črtano
Države članice zberejo razpoložljive 
podatke o vseh obstoječih uporabah zdravil 
v pediatrični populaciji in jih v 2 letih od 
začetka veljavnosti te uredbe sporočijo 
agenciji.
Odbor za pediatrijo pripravi smernico o 
vsebini in obliki zbranih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 242
ČLEN 41, ODSTAVEK 1

Države članice zberejo razpoložljive podatke 
o vseh obstoječih uporabah zdravil v 
pediatrični populaciji in jih v 2 letih od 
začetka veljavnosti te uredbe sporočijo 
agenciji.

Države članice zberejo razpoložljive podatke 
o vseh obstoječih in potrebnih uporabah 
zdravil v pediatrični populaciji in jih v 1 letu
od začetka veljavnosti te uredbe sporočijo 
agenciji.

Or. en

Obrazložitev

Glavni cilj Uredbe, kot je opredeljen v členu 1, je spodbujanje razvoja zdravil, namenjenih za 
„posebne terapevtske potrebe pediatrične populacije“.

Da Uredba izpolni svoj naveden cilj, bo treba najprej sestaviti seznam potreb in določiti 
prednostne naloge.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 243
ČLEN 41, ODSTAVEK 1

Države članice zberejo razpoložljive podatke 
o vseh obstoječih uporabah zdravil v 
pediatrični populaciji in jih v 2 letih od 
začetka veljavnosti te uredbe sporočijo 
agenciji.

Države članice zberejo razpoložljive podatke 
o vseh obstoječih uporabah zdravil v 
pediatrični populaciji in jih v 1 letu od 
začetka veljavnosti te uredbe sporočijo 
agenciji.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 244
ČLEN 42, ODSTAVKA 1 in 2

Člen 42 črtano

1. Agencija presodi podatke iz člena 41 
zlasti namenom ugotavljanja raziskovalnih 
prednostnih nalog.

2. Odbor za pediatrijo na podlagi presoje iz 
odstavka 1 in drugih razpoložljivih 
informacij ter po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
strankami, sestavi seznam terapevtskih 
potreb.
Agencija v 3 letih od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 245
ČLEN 42, ODSTAVKA 1 IN 2
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1. Agencija presodi podatke iz člena 41 
zlasti namenom ugotavljanja raziskovalnih 
prednostnih nalog.

črtano

2. Odbor za pediatrijo na podlagi presoje iz 
odstavka 1 in drugih razpoložljivih 
informacij ter po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
strankami, sestavi seznam terapevtskih 
potreb.
Agencija v 3 letih od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 246
ČLEN 42, ODSTAVEK 1

1. Agencija presodi podatke iz člena 41 
zlasti namenom ugotavljanja raziskovalnih 
prednostnih nalog.

1. Agencija v 2 letih od začetka veljavnosti 
te uredbe presodi podatke iz člena 41 zlasti 
namenom ugotavljanja raziskovalnih 
prednostnih nalog.

Or. en

Obrazložitev

Agenciji je treba jasno določiti rok za presojo podatkov, ki jih bo prejela od držav članic.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 247
ČLEN 42, ODSTAVEK 1

1. Agencija presodi podatke iz člena 41 
zlasti namenom ugotavljanja raziskovalnih 
prednostnih nalog.

1. Agencija presodi podatke iz člena 41,
vključno s podatki preskusov, izvedenih v 
tretjih državah, zlasti namenom ugotavljanja 
raziskovalnih prednostnih nalog.

Or. el
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Obrazložitev

Bistveno je, da informacije in podatki, ki jih agencija zbere o preskusih, vključenih v načrte 
pediatričnih preiskav, vključujejo tudi informacije in podatke preskusov, ki se izvedejo v tretjih 
državah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 248
ČLEN 42, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

2. Odbor za pediatrijo na podlagi presoje iz 
odstavka 1 in drugih razpoložljivih 
informacij ter po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
strankami, sestavi seznam terapevtskih 
potreb.

2. Odbor za pediatrijo na podlagi presoje iz 
odstavka 1 in drugih razpoložljivih 
informacij ter po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
strankami, sestavi seznam terapevtskih 
potreb, vključno z raziskovalnimi 
prednostnimi nalogami.

Or. en

Obrazložitev

Seznam potreb ne sme biti le seznam trenutnih uporab zdravil v pediatrični populaciji, ampak 
mora opredeliti tudi prednostne naloge. Seznam se objavi po dveh letih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 249
ČLEN 42, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

2. Odbor za pediatrijo na podlagi presoje iz 
odstavka 1 in drugih razpoložljivih 
informacij ter po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
strankami, sestavi seznam terapevtskih 
potreb.

2. Odbor za pediatrijo na podlagi presoje iz 
odstavka 1 in drugih razpoložljivih 
informacij ter po posvetovanju s Komisijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
strankami, sestavi prednostni seznam 
terapevtskih potreb.

Or. el

Obrazložitev

Ni dovolj zgolj sestaviti seznam, terapevtske potrebe je treba razvrstiti po prednostnem vrstnem 
redu.



PE 357.553v02-00 120/139 AM\568363SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 250
ČLEN 42, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 2

Agencija v 3 letih od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.

Agencija v 1 letu od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.

Or. en

Obrazložitev

Komisija, EU in nacionalni strokovnjaki morajo sestaviti predlagan seznam terapevtskih potreb 
za otroke takoj in ne šele v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe. Strokovno znanje Odbora 
za pediatrijo je tako bolje uporabljeno pri opredeljevanju raziskovalnih prednostnih nalog s 
seznama.

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 251
ČLEN 42, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 2

Agencija v 3 letih od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.

Agencija v 2 letih od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 252
ČLEN 42, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 2

Agencija v 3 letih od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.

Agencija v 2 letih od začetka veljavnosti te 
uredbe objavi seznam, ki ga redno 
posodablja.

Or. en

Obrazložitev

Seznam potreb ne sme biti le seznam trenutnih uporab zdravil v pediatrični populaciji, ampak 
mora opredeliti tudi prednostne naloge. Seznam se objavi po dveh letih.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 253
ČLEN 43

Člen 43 črtano

1. Agencija z znanstveno podporo Odbora 
za pediatrijo razvije evropsko mrežo iz 
obstoječih nacionalnih in evropskih mrež, 
raziskovalcev in središč posebnim 
strokovnim znanjem za izvajanje študij v 
pediatrični populaciji.

2. Cilji evropske mreže so med drugim tudi 
koordinacija študij v zvezi s pediatričnimi 
zdravili, vzpostavitev potrebne znanstvene 
in upravne pristojnosti na evropski ravni in 
izogibanje podvajanju študij in poskusov 
pri otrocih.

3. Upravni odbor agencije na predlog 
izvršnega direktorja in ob upoštevanju 
posvetovanj s Komisijo, državami članicami 
in zainteresiranimi strankami v enem letu 
od začetka veljavnosti te uredbe sprejme 
izvedbeno strategijo za zagon in delovanje 
evropske mreže. Ta mreža mora biti, kjer je 
to primerno, združljiva s krepitvijo temeljev 
evropskega raziskovalnega prostora v zvezi 
z okvirnimi programi Skupnosti na 
področju raziskav, tehnološkega razvoja in 
predstavitvenih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Marios Matsakis

Predlog spremembe 254
ČLEN 43, ODSTAVEK 2

2. Cilji evropske mreže so med drugim tudi 
koordinacija študij v zvezi s pediatričnimi 
zdravili, vzpostavitev potrebne znanstvene 
in upravne pristojnosti na evropski ravni in 

2. Cilji evropske mreže so med drugim tudi 
koordinacija študij v zvezi s pediatričnimi 
zdravili, vzpostavitev potrebne znanstvene 
in upravne pristojnosti na evropski ravni in 
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izogibanje podvajanju študij in poskusov pri 
otrocih.

izogibanje podvajanju študij in poskusov pri 
otrocih. V vsakem primeru si bo evropska 
mreža prizadevala za zagotovitev optimalne 
uporabe razpoložljivih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Philippe Busquin

Predlog spremembe 255
ČLEN 43. ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Mreža zagotavlja tudi optimizacijo virov 
ob upoštevanju izvedljivosti študij ob 
najboljših stroških (človeških in finančnih) 
in ustreznost protokolov z namenom 
zagotavljanja odgovorov na klinična 
vprašanja, kar se da hitro in enostavno.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vloži Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 256
ČLEN 43, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Evropska mreža si prizadeva tudi za 
zagotovitev optimalne uporabe 
razpoložljivih sredstev, predvsem s 
preverjanjem izvedljivosti predlaganih 
študij in njihove učinkovitosti v smislu 
človeških in finančnih stroškov ter z 
zagotovitvijo, da so študijski protokoli 
sposobni pridobivati jasne odgovore na 
pomembna klinična vprašanja v najkrajšem 
možnem času.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 257
ČLEN 44, ODSTAVEK 2
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2. Odbor za pediatrijo pri presoji vlog za 
načrte pediatričnih preiskav, opustitev in 
odlogov ter pristojni organi pri presoji vlog, 
predloženih v skladu s členi 8, 9 ali 31, 
upoštevajo vse obstoječe študije, opisane v 
odstavku 1.

2. Odbor za pediatrijo pri presoji vlog za 
opustitve in odloge ter pristojni organi pri 
presoji vlog, predloženih v skladu s členi 8, 
9 ali 31, upoštevajo vse obstoječe študije, 
opisane v odstavku 1, in vse pediatrične 
študije, ki so se začele pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se lahko vključijo v 
načrt pediatričnih raziskav.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ne sme zavirati izvajanja kratkoročnih pediatričnih študij. Ta predlog spremembe 
pojasni, da se bodo pediatrične raziskave, ki so se začele pred začetkom veljavnosti te uredbe in 
niso bile predložene v presojo v tretji državi, obravnavale kot del dogovorjenega načrta 
pediatričnih raziskav, ko bo Uredba sprejeta.

Predlog spremembe, ki ga vloži Thomas Ulmer

Predlog spremembe 258
ČLEN 47

Prispevek Skupnosti, opredeljen v členu 67 
Uredbe (ES) št. 726/2004, krije vse vidike 
dela Odbora za pediatrijo, vključno z 
znanstveno podporo strokovnjakov, in 
agencije, vključno s presojo načrtov 
pediatričnih preiskav, znanstvenimi nasveti 
ter vsemi opustitvami pristojbin, 
opredeljenimi v tej uredbi, in podpira 
delovanje agencije v skladu s členoma 40 in 
43 te uredbe.

Prispevek Skupnosti, opredeljen v členu 67 
Uredbe (ES) št. 726/2004, krije vidike dela 
Odbora za pediatrijo, vključno z znanstveno 
podporo strokovnjakov, in agencije, 
vključno s presojo načrtov pediatričnih 
preiskav, znanstvenimi nasveti ter vsemi 
opustitvami pristojbin, opredeljenimi v tej 
uredbi, in podpira delovanje agencije v 
skladu s členoma 40 in 43 te uredbe.

Razen tega se ustanovi poseben program 
pediatrične študije, ki bo za raziskovanje 
zdravil brez patenta uporabljal vire 
zdravstvene politike.

Or. de

Obrazložitev

Finančne spodbude in podpora raziskavam zdravil brez patenta so pomembne zlasti na področju 
pediatričnih zdravil. Zato ni dovolj dati pobudo le na podlagi sedmega okvirnega programa za 
raziskave.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 259
ČLEN 47 A (novo)

Člen 47a
Prispevek Skupnost bo podprl tudi študije, 
opravljene v okviru programa MICE, v 
katerih bodo akademske raziskave igrale 
pomembno vlogo.

Or. en

Obrazložitev

Kljub razpoložljivemu strokovnemu znanju je vedno težje opredeljevati sredstva, potrebna za 
izvedbo sodelovalnih mednarodnih študij, potrebnih za oceno novih zdravljenj. Prepričani smo, 
da obstaja veliko bolj trden pristop k statusu zdravil, ki niso dovoljena in so brez patenta. 
Prepričani smo, da mora celovit načrt za izboljšanje pediatričnih raziskav v Evropi presegati 
financiranje usklajevalne vloge agencije, in ni primerno, da se ti vidiki v celoti prepustijo 
neopredeljeni prihodnji zakonodaji. Skrbi nas, da bi sedanji predlog predvsem spodbujal 
pediatrični razvoj novih zdravil in/ali zdravil, še vedno zavarovanih s patentom, ki ne bi imel 
velikega vpliva na status zdravil, ki niso dovoljena in niso več zavarovana s patentnim ali 
dodatnim varstvom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anne Laperrouze

Predlog spremembe 260
ČLEN 49, ODSTAVEK 2

2. Komisija v 6 letih od začetka veljavnosti 
te uredbe objavi splošno poročilo o 
izkušnjah, pridobljenih z njeno uporabo, ki 
vključuje zlasti podrobni seznam vseh 
odobrenih zdravil za pediatrično uporabo od 
začetka njene veljavnosti.

2. Komisija v 8 letih od začetka veljavnosti 
te uredbe objavi splošno poročilo o 
izkušnjah, pridobljenih z uporabo določb 
Uredbe v celoti, ki vključuje zlasti podrobni 
seznam vseh odobrenih zdravil za 
pediatrično uporabo od začetka njene 
veljavnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Pred ustrezno oceno uporabe te zakonodaje mora miniti dovolj časa, da se oceni njen učinek in 
predlagajo možne spremembe.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 261
ČLEN 49, ODSTAVEK 2

2. Komisija v 6 letih od začetka veljavnosti 
te uredbe objavi splošno poročilo o 
izkušnjah, pridobljenih z njeno uporabo, ki 
vključuje zlasti podrobni seznam vseh 
odobrenih zdravil za pediatrično uporabo od 
začetka njene veljavnosti.

2. Komisija v 6 letih od začetka veljavnosti 
te uredbe objavi splošno poročilo o 
izkušnjah, pridobljenih z njeno uporabo, ki 
vključuje zlasti podrobni seznam vseh 
odobrenih zdravil za pediatrično uporabo od 
začetka njene veljavnosti. Komisija še zlasti 
izvede analizo spodbujevalnih ukrepov in 
ukrepov nagrad iz členov 36 in 37, skupaj s 
finančno oceno stroškov raziskave in 
dobička, ki so ga prinesle zadevne 
spodbude. Če analiza pokaže neusklajenost 
med mehanizmi in želenimi ali doseženimi 
rezultati, se predlaga sprememba tistih 
členov v skladu s postopkom iz člena 50.

Or. fr

Obrazložitev

Bilo bi pomembno, da obstaja klavzula o pregledu za ocenitev učinkovitosti in pravičnosti 
sistema nagrad in spodbud, uvedenem v naslovu V. Šestletno obdobje, določeno v predlogu 
Komisije, je upravičeno, da se omogoči dovolj dolgo uporabo Uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 262
ČLEN 49, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Komisija v petih letih po začetku 
veljavnosti te uredbe predstavi Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o 
pridobljenih izkušnjah, kot rezultat 
uporabe členov od 36 do 38, vključno z 
analizo delovanja nagrad in spodbud, z 
namenom, da se predlagajo katere koli 
spremembe, ki so mogoče potrebne ob 
upoštevanju gospodarskega vpliva uporabe 
teh členov. Razen tega mora poročilo 
vsebovati analizo ocenjenih zdravstvenih 
koristi, ki so nastale zaradi uporabe 
Uredbe.
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Or. en

Obrazložitev

Predlagan je pregled v obdobju 5 let, ki se bo osredotočil na delovanje členov 36–38. To se zdi 
potrebno zaradi nekaj zaskrbljenosti nad pravičnostjo finančnih spodbud, ki jih daje Uredba, in 
obremenitvijo zdravstvenih proračunov držav članic. Iz velikega števila doslej izvedenih ocen 
gospodarskega vpliva je prav tako razvidno, da je zelo težko natančno predvideti stroške in 
koristi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 263
ČLEN 52, TOČKA (-1) (novo)

Člen 7, odstavek 2a (novo) (Uredba (EGS) št. 1768/92)

-1. V členu 7 se doda naslednji odstavek 2a:
„2a. Vsak izdelek, zaščiten z veljavnim 
osnovnim patentom ali dodatnim 
varstvenim certifikatom, odobrenim v 
skladu s to uredbo na ozemlju države 
članice, in za katerega je bila izdana izjava 
o skladnosti z dogovorjenim načrtom 
pediatričnih preiskav v skladu s členom 
29(3) Uredbe (ES) št. .../...(Uredba o 
pediatriji), je upravičen do certifikata o 
pediatričnem podaljšanju.“

Or. en

Obrazložitev

Zgornji predlogi sprememb člena 52 so tehnične spremembe za zagotovitev operativnih določb 
posebnih pravic, certifikata o pediatričnem podaljšanju in podaljšanja pravne zaščite podatkov, 
oblikovane v skladu s spremenjenim členom 36.

Zamuda pri vlogi za pediatrično podaljšanje iz člena 52(1) je spremenjena, da se omogoči vloga 
najpozneje šest mesecev pred iztekom osnovnega patenta ali dodatnega varstvenega certifikata 
(namesto bolj omejujoče 24-mesečne zamude).

Ob upoštevanju sprememb členov 36 in 52(2), ker je bila pobuda dana le zaradi skladnosti z 
načrtom pediatričnih raziskav, ima lahko le imetnik dovoljenja za promet (tj. oseba, ki je izvedla 
klinične študije na pediatrični populaciji) koristi od podaljšanja pravic intelektualne lastnine in 
pravnega varstva podatkov, s katerimi je zavarovano zdravilo. Morda se je zgodilo, da imetnik 
dovoljenja za promet in imetnik patenta/SPC nista ista oseba. V takih primerih bo imetnik 
patenta ali SPC moral dokazati, da je imetnik dovoljenja za promet privolil v vlogo za certifikat 
o pediatričnem podaljšanju.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 264
ČLEN 52, TOČKA (1)

Člen 7, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Vloga za podaljšanje veljavnosti že 
podeljenega certifikata
z uporabo člena 13(3) te uredbe in iz člena 
36 Uredbe (ES) št. […/… Evropskega 
parlamenta in Sveta (Uredba o pediatriji) *] 
se vloži najpozneje v dveh letih pred 
prenehanjem certifikata.

3. Vloga za certifikat o pediatričnem 
podaljšanju z uporabo odstavka 2a tega
člena in člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
Evropskega parlamenta in Sveta (Uredba o 
pediatriji) *] se vloži najpozneje v šestih 
mesecih letih pred prenehanjem osnovnega 
certifikata ali dodatnega varstvenega 
certifikata.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 265
ČLEN 52, TOČKA (1)

Člen 7, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Vloga za podaljšanje veljavnosti že 
podeljenega certifikata z uporabo člena 
13(3) te uredbe in iz člena 36 Uredbe (ES) 
št. […/… Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o pediatriji) *] se vloži najpozneje v 
dveh letih pred prenehanjem certifikata.

3. Vloga za podaljšanje veljavnosti že 
podeljenega certifikata z uporabo člena 
13(3) te uredbe in iz člena 36 Uredbe (ES) 
št. […/… Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o pediatriji) *] se vloži najpozneje v 
šestih mesecih pred prenehanjem certifikata.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani dveletni rok za vložitev vloge bi bil preveč omejujoč.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 266
ČLEN 52, TOČKA (1)

Člen 7, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

„3. Vloga za podaljšanje veljavnosti že 
podeljenega certifikata z uporabo člena 
13(3) te uredbe in iz člena 36 Uredbe (ES) 
št. […/… Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o pediatriji) *] se vloži najpozneje v 
dveh letih pred prenehanjem certifikata.

„3. Vloga za podaljšanje veljavnosti že 
podeljenega certifikata z uporabo člena 
13(3) te uredbe in iz člena 36 Uredbe (ES) 
št. […/… Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o pediatriji) *] se vloži najpozneje v 
šestih mesecih pred prenehanjem certifikata.

Or. fr

Obrazložitev

Rok za vlogo za podaljšanje veljavnosti dodatnega varstvenega certifikata (SPC), kot je 
določeno v členu 52(1), je treba skrajšati z dveh let na šest mesecev pred iztekom prvotnega 
certifikata: v številnih primerih je pediatrične klinične preskuse mogoče zaključiti šele na 
poznejši stopnji življenjskega ciklusa proizvoda.

V večini primerov izvajanje pediatričnih študij brez jasnih in točnih podatkov o učinkovitosti in 
varnosti zdravila pri odraslih (škodljivi učinki, kontraindikacije in medsebojno delovanje z 
drugimi zdravili itd.) ne bi bilo etično upravičeno in bi preprečilo primerno zagotavljanje 
varnosti pri otrocih, ki se strinjajo, da bodo sodelovali v študijah.

Zato bi bilo priporočljivo skrajšati rok za vlogo za podaljšanje veljavnosti SPC z dveh let na šest 
mesecev, da se spodbudi vlagatelja, da nadaljuje svoje študije, in istočasno čim bolj podaljša čas 
raziskovanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 267
ČLEN 52, TOČKA (1)

Člen 7, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

„3. Vloga za podaljšanje veljavnosti že 
podeljenega certifikata z uporabo člena 
13(3) te uredbe in iz člena 36 Uredbe (ES) 
št. […/… Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o pediatriji) *] se vloži najpozneje v 
dveh letih pred prenehanjem certifikata.

„3. Vloga za podaljšanje veljavnosti že 
podeljenega certifikata z uporabo člena 
13(3) te uredbe in iz člena 36 Uredbe (ES) 
št. […/… Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uredba o pediatriji) *] se vloži najpozneje v 
enem letu pred prenehanjem certifikata.

Or. el
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Obrazložitev

Pomembno je spodbujati odobritev novih zdravil in določbe v zvezi z vlaganjem prijav za 
podaljšanje veljavnosti ne smejo biti omejujoče. Eno leto pred iztekom certifikata za vložitev 
prijave za podaljšanje veljavnosti je razumljivo v primerjavi z dvema letoma, ki ju predlaga 
Komisija, kar je pretirano.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 268
ČLEN 52, TOČKA (2) (A)

Člen 8, odstavek 1, točka (d) (Uredba (EGS) št. 1768/92)

(a) v odstavku 1 se doda naslednja točka 
(d):
„(d) Če prijava za certifikat vključuje 
prošnjo za podaljšanje veljavnosti z 
uporabo člena 13(3) te uredbe in člena 36 
Uredbe (ES) št. […/… (Uredba o 
pediatriji)], se priloži:
(i) kopija izjave o skladnosti z dogovorjenim 
načrtom pediatričnih preiskav iz
člena 36(3) Uredbe (ES) št. […/…(Uredba 
o pediatriji)];
(ii) če je to potrebno, h kopiji dovoljenj za 
dajanje proizvoda v promet iz točke (b), 
kopije dovoljenj za dajanje proizvoda v 
promet v vseh drugih državah članicah, kot 
določa člen 36(4) Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)].“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 269
ČLEN 52, TOČKA (2) (B)

Člen 8, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

1a. Vloga za podaljšanje veljavnosti že 
podeljenega certifikata vsebuje:

1a. Poleg zahtev, določenih v točkah od (i) 
do (iii) odstavka 1(a), vloga za certifikat o 
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pediatričnem podaljšanju vsebuje:

(a) kopijo že podeljenega certifikata; (a) kjer je potrebno, kopijo že podeljenega 
dodatnega varstvenega certifikata;

(b) kopijo izjave o skladnosti z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav 
iz
člena 36(3) Uredbe (ES) št. […/…(Uredba o 
pediatriji)];

(b) kopijo izjave o skladnosti z 
dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav 
iz člena 36(3) Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)];

(c) kopije dovoljenj za dajanje proizvoda v 
promet v vseh državah članicah.

(c) kjer imetnik osnovnega patenta ali 
dodatnega varstvenega certifikata ni ista 
oseba kot imetnik dovoljenja za promet, 
vključno z izjavo o skladnosti, kot je 
navedeno v točki (b) zgoraj, izjavo, v kateri 
imetnik imenovanega dovoljenja za promet 
soglaša z vlogo za certifikat o pediatričnem 
podaljšanju.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 270
ČLEN 52, TOČKA (2) (C)

Člen 8, odstavek 2 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

2. Države članice lahko določijo plačilo 
pristojbine ob vložitvi prijave
za izdajo certifikata in ob vložitvi prijave za
podaljšanje veljavnosti certifikata.“

2. Države članice lahko določijo plačilo 
pristojbine ob vložitvi prijave za certifikat o
pediatričnem podaljšanju.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 271
ČLEN 52, TOČKA (3) (A)
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Člen 9, odstavek 1, nov pododstavek (Uredba (EGS) št. 1768/92)

Prijava za podaljšanje veljavnosti že
podeljenega certifikata se vloži pri 
pristojnem uradu za industrijsko lastnino v 
državi članici, ki je podelila certifikat.

Prijava za certifikat o pediatričnem 
podaljšanju se vloži pri pristojnem uradu za 
industrijsko lastnino v državi članici, ki je 
podelila dodatni varstveni certifikat v 
skladu s to uredbo ali osnovni patent, ali v 
imenu katere je bil podeljen.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 272
ČLEN 52, TOČKA (3) (B)

Člen 9, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

(b) doda se naslednji odstavek 3:
„3. Odstavek 2 se uporablja za uradno 
obvestilo o vložitvi vloge za podaljšanje 
veljavnosti že podeljenega certifikata.
Uradno obvestilo mora dodatno vsebovati 
prošnjo za podaljšanje veljavnosti 
certifikata pri uporabi člena 36 Uredbe 
(ES) št. […/… (Uredba o pediatriji)].“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 273
ČLEN 52, TOČKA (4)

Člen 11, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata za uradno 
obvestilo o dejstvu, da je podaljšanje
veljavnosti že podeljenega certifikata 

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata za uradno 
obvestilo o dejstvu, da je certifikat o
pediatričnem podaljšanju odobren ali 
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odobreno ali zavrnjeno. zavrnjen.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 274
ČLEN 52, TOČKA (5) A (novo)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

Razen če je drugače predvideno v tej 
uredbi, se členi 1, od 4 do 6, člen 9(2), členi 
10, 11, od 14 do 18 Uredbe (EGS) št. 
1768/92 smiselno uporabljajo pri uporabi 
tega člena. {V členu 5 Uredbe (EGS) št. 
1768/92 je določen zlasti obseg zaščite, ki 
ga zagotavlja certifikat o pediatričnem 
podaljšanju.}

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 275
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1 tega člena, 
lahko podaljša samo enkrat.

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za dvanajst mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1 tega člena, 
lahko podaljša samo enkrat.

Or. en
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Obrazložitev

Kjer so zgornji predlogi sprememb v zvezi s trajanjem podaljšanja, je zadnje spremenjeno na 12 
mesecev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Genowefa Grabowska

Predlog spremembe 276
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

„3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1 tega člena, 
lahko podaljša samo enkrat.“

„3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za tri ali šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1 tega člena, 
lahko podaljša samo enkrat.“

Or. pl

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 277
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za tri ali šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Urszula Krupa

Predlog spremembe 278
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za tri ali šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan

Predlog spremembe 279
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92) 

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za tri ali šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Edite Estrela

Predlog spremembe 280
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92) 

„3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1 tega člena, 

„3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za tri ali šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1 tega člena, 
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lahko podaljša samo enkrat.“ lahko podaljša samo enkrat.“

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 281
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za tri ali šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Peter Liese

Predlog spremembe 282
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za štiri ali osem mesecev v 
primeru uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. 
[…/… (Uredba o pediatriji)]. V tem primeru 
se obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jules Maaten

Predlog spremembe 283
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. […/… 
(Uredba o pediatriji)]. V tem primeru se 
obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za štiri ali osem mesecev v 
primeru uporabe člena 36 Uredbe (ES) št. 
[…/… (Uredba o pediatriji)]. V tem primeru 
se obdobje, določeno v odstavku 1, lahko 
podaljša samo enkrat.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 36(1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 284
ČLEN 52, TOČKA (5)

Člen 13, odstavek 3 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

3. Obdobja, določena v odstavkih 1 in 2, se 
podaljšajo za šest mesecev v primeru 
uporabe člena 36 Uredbe (ES)
št. […/… (Uredba o pediatriji)]. V tem 
primeru se obdobje, določeno v odstavku 1 
tega člena, lahko podaljša samo enkrat.

3. Certifikat o pediatričnem podaljšanju 
začne veljati ob koncu zakonskega trajanja 
osnovnega patenta ali, kjer je primerno, 
dodatnega certifikata, odobrenega v skladu 
s to uredbo, za obdobje, ki je enako šestim 
mesecem.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 52(-1) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 285
ČLEN 55

Zahteva, določena v členu 8(1), se ne 1. Zahteva, določena v členu 8(1), se ne 
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uporablja za veljavne vloge, ki so ob začetku 
veljavnosti te uredbe v postopku odločanja.

uporablja za veljavne vloge, ki so ob začetku 
veljavnosti te uredbe v postopku odločanja.

2. Pediatrične študije, ki so se začele pred 
začetkom veljavnosti te uredbe in niso bile 
uporabljene za nobeno drugo presojo, so 
upravičene za vključitev v načrt 
pediatričnih preiskav.

Or. en

Obrazložitev

Uredba ne sme zadrževati razvoja novih zdravil. Pediatrične študije, ki so se začele pred 
začetkom veljavnosti te uredbe in niso bile uporabljene za presojo v drugem okviru, se štejejo kot 
del veljavnega načrta pediatričnih preiskav.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 286
ČLEN 56, ODSTAVEK 1

1. Ta uredba začne veljati trideseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

1. Ta uredba začne veljati trideseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vloge, predložene v skladu s členoma 8 in 
9, ki vsebujejo ugotovitve iz sestavljenih 
študij z dogovorjenimi načrti pediatričnih 
preiskav, predloženimi agenciji pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, se 
obravnavajo kot vloga v skladu s to uredbo 
in posledična odločitev se začne uporabljati 
z dnem, ko Direktiva začne veljati.

Or. el

Obrazložitev

Če so bile sestavljene študije z dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav že opravljene in 
predložene agenciji pred začetkom veljavnosti Uredbe, je treba določiti prehodne ureditve, da ne 
bi preprečevali pediatričnih preiskav in neugodne obravnave primerov, že uporabljenih v 
kliničnih preskusih za odobritev zdravil.
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Predlog spremembe, ki ga vloži John Bowis

Predlog spremembe 287
ČLEN 56, ODSTAVEK 1

1. Ta uredba začne veljati trideseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

1. Ta uredba začne veljati trideseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Prijava na podlagi člena 8 ali 9, ki 
vključuje rezultate vseh študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom 
pediatričnih preiskav, predložena agenciji 
po 1. oktobru 2005 in pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se obravnava kot 
prijava, predložena v skladu s to uredbo, in 
posledična odločitev začne veljati z dnem 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sedanjim predlogom obstoječe pediatrične študije, izvedene in predložene ustreznim 
zdravstvenim organom pred začetkom veljavnosti te uredbe, ne bodo imele koristi od nagrad in 
spodbud. Zakasnitev lahko povzroči začasno zamudo pri izvajanju prihodnjih pediatričnih 
preiskav v Evropi. Potrebna je prehodna ureditev. Odsotnost takšnih prehodnih ukrepov ima 
lahko negativen vpliv na razvojno delo na teh projektih v Evropi za podjetja, ki delujejo na tem 
področju in vlagajo v pediatrične študije, preden so pravno zavezani to storiti. Uvedba prehodne 
ureditve bi preprečila to težavo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 288
ČLEN 56, ODSTAVEK 2

2. Člen 8 se uporablja od … [18 meseca po 
začetku veljavnosti].

črtano

Člen 9 se uporablja od … [24 meseca po 
začetku veljavnosti].
Člena 31 in 32 se uporabljata od … [6 
meseca po začetku veljavnosti].

Or. el
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Obrazložitev

Če so bile sestavljene študije z dogovorjenim načrtom pediatričnih preiskav že opravljene in 
predložene agenciji pred začetkom veljavnosti Uredbe, je treba določiti prehodne ureditve, da ne 
bi preprečevali pediatričnih preiskav in neugodne obravnave primerov, že uporabljenih v 
kliničnih preskusih za odobritev zdravil. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 289
ČLEN 56, ODSTAVEK 2

2. Člen 8 se uporablja od … [18 meseca po 
začetku veljavnosti].
Člen 9 se uporablja od … [24 meseca po 
začetku veljavnosti].
Člena 31 in 2 se uporabljata od … [6 meseca 
po začetku veljavnosti].

2. Člen 8 se uporablja od … [12. meseca po 
začetku veljavnosti].
Člen 9 se uporablja od … [18. meseca po 
začetku veljavnosti].
Člena 31 in 2 se uporabljata od … [6. 
meseca po začetku veljavnosti].

Or. en

Obrazložitev

Primerno je, da se pospeši izvajanje členov 8 in 9. Če Komisija začne potrebno pripravljalno 
delo v skladu s členom 11 takoj po začetku veljavnosti te uredbe, so roki lahko krajši.


