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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 14
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) Je nezbytné zajistit, aby 
farmakovigilanční mechanismy byly 
přizpůsobeny zvláštním požadavkům na 
shromažďování údajů o bezpečnosti u 
pediatrické populace, včetně údajů o 
možných dlouhodobých účincích. Účinnost 
u pediatrické populace může rovněž 
vyžadovat další zkoumání ještě po registraci. 
Proto by měla být při žádosti o registraci, 
která obsahuje výsledky studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, uplatňována jako 
dodatečný požadavek povinnost žadatele 
uvést, jakým způsobem hodlá zajistit 
dlouhodobé následné sledování možných 
nežádoucích účinků plynoucích z používání 
léčivého přípravku a dlouhodobé sledování 
účinnosti u pediatrické populace. Je-li 
zvláštní důvod k obavám, měla by být 

(24) Je nezbytné zajistit, aby 
farmakovigilanční mechanismy byly 
přizpůsobeny zvláštním požadavkům na 
shromažďování údajů o bezpečnosti u 
pediatrické populace, včetně údajů o 
možných dlouhodobých účincích. Účinnost 
u pediatrické populace může rovněž 
vyžadovat další zkoumání ještě po registraci. 
Proto by měla být při žádosti o registraci, 
která obsahuje výsledky studií provedených 
v souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu, uplatňována jako 
dodatečný požadavek povinnost žadatele 
uvést, jakým způsobem hodlá zajistit 
dlouhodobé následné sledování možných 
nežádoucích účinků plynoucích z používání 
léčivého přípravku a dlouhodobé sledování 
účinnosti u pediatrické populace. Je-li 
zvláštní důvod k obavám, žadatel jako 
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stanovena možnost od žadatele dále 
vyžadovat, aby jako podmínku pro registraci 
předložil a zavedl systém řízení rizik nebo 
provedl po uvedení léčivého přípravku na trh 
specifické studie.

podmínku pro registraci předloží a zavede
systém řízení rizik nebo provede po uvedení 
léčivého přípravku na trh specifické studie.

Or. fr

Odůvodnění

Je-li zvláštní důvod k obavám, musí být od žadatele vyžadováno předložení odpovídajícího 
plánu řízení rizik. Nahrazuje pozměňovací návrh 4.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 15
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Žádost o prodloužení platnosti 
osvědčení podle tohoto nařízení by měla být 
přípustná pouze v případě, že je osvědčení 
uděleno podle nařízení (EHS) č. 1768/92.

(27) Žádost o prodloužení platnosti 
osvědčení podle tohoto nařízení by měla být 
přípustná pouze v případě, že je osvědčení 
uděleno podle nařízení (EHS) č. 1768/92. 
Nicméně pokud osvědčení není k dispozici z 
důvodu zkrácení jeho doby platnosti o pět 
let podle čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení, musí 
být zajištěna náhrada ve formě udělení
dodatkového ochranného osvědčení na 6 
měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k čl. 52 odst. 1 od stejného autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Jolanta Dičkutė

Pozměňovací návrh 16
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Žádost o prodloužení platnosti 
osvědčení podle tohoto nařízení by měla být 
přípustná pouze v případě, že je osvědčení 
uděleno podle nařízení (EHS) č. 1768/92.

(27) Žádost o prodloužení platnosti 
osvědčení podle tohoto nařízení by měla být 
přípustná pouze v případě, že je osvědčení 
uděleno podle nařízení (EHS) č. 1768/92. 
Nicméně pokud osvědčení není k dispozici z 
důvodu zkrácení jeho doby platnosti o pět 
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let podle čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení, musí 
být zajištěna náhrada ve formě udělení
dodatkového ochranného osvědčení na 6 
měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení platnosti dodatkového ochranného osvědčení (SPC) se týká všech nových 
léčivých přípravků nebo sladění prodloužení platnosti pro léčivé přípravky, které jsou stále 
chráněny SPC, nebo patentu, který opravňuje k SPC.  Prodloužení platnosti souvisí s dobou 
stanovenou v čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení 1768/92 o SPC.  V souladu s čl. 13 odst. 1 odpovídá 
doba trvání SPC době, která uplynula mezi dnem, ke kterému byla podána přihláška 
základního patentu, a dnem vydání první registrace ve Společenství, zkrácené o pět let. Doba 
trvání SPC je tak nulová pro nové léčivé přípravky, které byly vyvinuty a schváleny v době 
kratší než pět let. Je zřejmé, že prodloužení platnosti SPC se týká i léčivých přípravků nadále 
chráněných patentem, který opravňuje k SPC – přičemž doba trvání tohoto SPC je nulová v 
souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení 1768/92 – a to i tehdy, je-li prováděn pediatrický výzkum.  
Článek 52 společného postoje, kterým se mění nařízení 1768/92 o SPC, tuto otázku jasně 
neřeší, a měl by proto být pozměněn s cílem vyjasnit, že prodloužení platnosti SPC je 
zaručeno bez ohledu na skutečnou délku SPC (včetně nulové doby trvání), a předejít tak 
dalším diskuzím. 

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 17
BOD ODŮVODNĚNÍ 35A (nový)

(35a) Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 
27. července 1976 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek a 
přípravků 1 zakazuje uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek a 
přípravků obsahujících látky klasifikované 
jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro 
reprodukci (CMR) v kategoriích 1 nebo 2 v 
souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS ze 
dne 27. července 1967 o sbližování 
právních a správních předpisů členských 
států týkajících se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných látek 2.
________________

1 Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice 
napoledy pozměněná směrnicí Evropského 
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parlamentu a Rady 2005/90/ES (Úř. věst. L 33, 
4.2.2006, s. 28).
2 Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí Rady 2004/73/ES 
(Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh zohledňující novou skutečnost (čl. 62 odst. 2 písm. d)). Nedávný 
průzkum v Německu ukázal, že látky toxické pro reprodukci jsou užívány jako pomocné látky 
ve více než 50 léčivých přípravcích v rámci přípravků vydávaných na lékařský předpis nebo 
ve volném prodeji. V rámci právních předpisů Společenství je standardně zavedeno, že látky, 
které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, nejsou 
prodávány ani samostatně, ani jako součást přípravků určených široké veřejnosti. Zatímco 
výjimka z tohoto ustanovení, která byla přiznána kosmetickým výrobkům, byla zrušena, léčivé 
přípravky jsou z tohoto ustanovení nadále vyňaty. Ve zvláštních případech lze odůvodnit 
používání těchto látek jako účinných látek, jejich používání jako pomocných látek však 
odůvodnit nelze, protože existuje řada alernativních řešení.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 18
BOD ODŮVODNĚNÍ 35B (nový)

(35b) S ohledem na zvláštní nebezpečí, 
které mohou pro lidské zdraví představovat 
látky klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR) 
v kategoriích 1, 2 a 3 podle směrnice 
67/548/EHS, by mělo být zakázáno jejich 
používání jako pomocných látek nebo 
potahových látek v léčivých přípravcích.
Látka klasifikovaná v kategorii 3 může být 
použita jako pomocná nebo potahová látka
v léčivých přípravcích, pokud byla 
vyhodnocena Výborem pro humánní léčivé 
přípravky a pokud bylo schváleno její 
používání v léčivývch přípravcích.

Or. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh zohledňující novou skutečnost (čl. 62 odst. 2 písm. d)). Nedávný 
průzkum v Německu ukázal, že látky toxické pro reprodukci (CMR) jsou užívány jako 
pomocné látky ve více než 50 léčivých přípravcích v rámci přípravků vydávaných na lékařský 
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předpis nebo volně. Expozice těmto látkám je velmi vysoká, a představuje nebezpečí zejména 
pro těhotné ženy, protože může vést ke zvýšenému výskytu malformaci genitálií, který lze 
sledovat u novorozenců mužského pohlaví. Používání látek klasifikovaných jako CMR v 
kategoriích 1 a 2 jako pomocných a potahových látek pro léčivé přípravky by mělo být 
zakázáno. V souladu s právními předpisy týkajícími se kosmetických výrobků by používání 
látek klasifikovaných jako CMR v kategorii 3  mělo být povoleno pouze tehdy, jsou-li látky 
označeny jako bezpečné.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 19
ČL. 5 ODST. 1

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu dosáhnout nelze, přijme 
Pediatrický výbor stanovisko odrážející 
postoj většiny členů. V tomto stanovisku se 
uvedou odlišné postoje spolu s 
odůvodněními, o něž se opírají.

1. Při přípravě svých stanovisek vynaloží 
Pediatrický výbor veškeré úsilí, aby bylo 
dosaženo vědeckého konsenzu. Pokud 
takového konsenzu dosáhnout nelze, přijme 
Pediatrický výbor stanovisko odrážející 
postoj většiny členů. V tomto stanovisku se 
uvedou odlišné postoje spolu s 
odůvodněními, o něž se opírají. Stanovisko 
bude zveřejněno.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh částečné přebírá pozměňovací návrh 22 přijatý v prvním čtení dne 7. září
2005. Je důležité zajistit, aby bylo stanovisko Pediatrického výboru zveřejněno.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 20
ČLÁNEK 5A (nový)

Článek 5a
Členové Pediatrického výboru a odborníci 
pracující pro výbor se zavazují, že budou 
jednat ve veřejném zájmu a nezávisle. 
Neměli by mít finanční ani jiné zájmy ve 
farmaceutickém průmyslu, které by mohly 
zpochybnit jejich nestrannost.
Všechny přímé a nepřímé zájmy, které by 
mohly být ve vztahu k farmaceutickému 
průmyslu, jsou uvedeny v rejstříku vedeném 
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agenturou a přístupné veřejnosti. Rejstřík 
je každoročně aktualizován.
Členové Pediatrického výboru a odborníci 
pracující pro výbor oznámí na každé schůzi 
jakýkoli specifický zájem, který by mohl 
ovlivnit jejich nezávislost s ohledem na 
body zařazené na pořad jednání.
Od členů Pediatrického výboru a 
odborníků pracujících pro výbor se 
požaduje, aby i poté, co přestanou ve 
výboru pracovat, nešířili žádné informace, 
na které se z důvodu jejich povahy vztahuje 
profesní tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přebírá článek 5 návrhu Komise ve znění pozměněném pozměňovacím 
návrhem 24 přijatým v prvním čtení dne 7. září 2005.  Je důležité jasně stanovit, že člen 
Pediatrického výboru by měl jednat ve veřejném zájmu a oznámit všechny přímé a nepřímé
zájmy, které mohou být ve vztahu k farmaceutickému průmyslu.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 21
ČL. 23 ODST. 1 PODODSTAVEC 1A (nový)

Příslušný členský stát automaticky uzná 
stanovisko o shodě ve lhůtě třiceti dnů.

Or. xm

Odůvodnění

Z hlediska praktického použití směrnice je vhodné stanovit termín, ve kterém členské státy 
schválíí PIP.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 22
ČL. 23 ODST. 3A (nový)

3a. Žadatel může rovněž požádat, aby 
stanovisko obsahovalo prohlášení o 



AM\604731CS.doc 7/21 PE 370.256v01-00

CS

souladu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu. V tomto případě se 
použije postup stanovený článkem 25 a 
rozhodnutí je závazné pro příslušné orgány. 
Žadatel rovněž může ve lhůtě stanovené 
článkem 25  požádat o výjimku.

Or. el

Odůvodnění

Návrh nařízení si klade za cíl další rozvoj léčivých přípravků pro pediatrické použití, zejména 
poskytováním odpovídajících podnětů, zajištěním vysoké kvality výzkumu a vhodných 
schvalovacích postupů pro tyto přípravky. Hlavní podmínkou podpory a rozvoje léčivých 
přípravků je skutečnost, že odpovídají obecným požadavkům pro udělení registrace v souladu 
s čl. 23 odst. 1. Pokud jde o léčivé přípravky, kterým byla udělena registrace na základě 
vzájemného uznávání nebo (decentralizovaného) vnitrostátního schvalovacího postupu, návrh 
nařízení požaduje, aby všechny vnitrostátní orgány sledovaly soulad s plánem, aniž by byla 
stanovena pevná lhůta pro přijetí rozhodnutí. V tomto případě je Pediatrický výbor 
nejvhodnější instancí pro přezkoumání souladu s pediatrickým plánem výzkumu. Bylo by 
žádoucí, aby tuto skutečnost podpořilo rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé přípravky, 
aniž by bylo nutné obdržet rozhodnutí všech členských států. 

Pozměňovací návrh je v souladu se změnami čl. 52 odst. 1 společného postoje navrženými 
Radou a s článkem 62 jednacího řádu EP.

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 23
ČL. 25 ODST. 3

3. Do 30 dnů od obdržení žádosti o 
přezkoumání podle odstavce 2 vydá 
Pediatrický výbor nové stanovisko, kterým 
potvrdí nebo pozmění své předchozí 
stanovisko, k čemuž jmenuje nového 
zpravodaje. Toto stanovisko se řádně 
odůvodní a odůvodnění přijatého závěru se 
přiloží k novému stanovisku, které je 
konečné.

3. Do 30 dnů od obdržení žádosti o 
přezkoumání podle odstavce 2 vydá 
Pediatrický výbor nové stanovisko, kterým 
potvrdí nebo pozmění své předchozí 
stanovisko, k čemuž jmenuje nového 
zpravodaje. Nový zpravodaj má možnost 
dotázat se přímo žadatele. Žadatel může 
rovněž navrhnout, že chce být dotázán. 
Zpravodaj informuje Pediatrický výbor 
písemně a v co nejkratší lhůtě o 
podrobnostech týkajících se styků s 
žadatelem. Toto stanovisko se řádně 
odůvodní a odůvodnění přijatého závěru se 
přiloží k novému stanovisku, které je 
konečné.
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Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj by měl vystupovat jako zástupce výboru a měl by jej informovat o stycích s 
žadatelem. (Pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 41 přijatý v prvním čtení dne 7. 
září 2005).

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 24
ČL. 28 ODST. 1 PODODSTAVEC 2

Je-li registrace udělena, uvedou se výsledky 
všech těchto studií v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalové 
informaci léčivého přípravku, pokud 
příslušný orgán považuje tyto informace za 
užitečné pro pacienta, a to bez ohledu na to, 
zda byly všechny dotyčné pediatrické 
indikace příslušným orgánem schváleny či 
nikoliv.

Je-li registrace udělena, uvedou se výsledky 
všech těchto studií v souhrnu údajů 
o přípravku a jsou shrnuty v příbalové 
informaci léčivého přípravku, pokud 
příslušný orgán považuje tyto informace za 
užitečné pro pacienta, a to bez ohledu na to, 
zda byly všechny dotyčné pediatrické 
indikace příslušným orgánem schváleny či 
nikoliv. Informace jsou uvedeny takovým 
způsobem, aby bylo možné jasně rozlišit 
mezi schválenými pediatrickými indikacemi 
a indikacemi neschválenými.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 43 přijatý v prvním čtení dne 7. září 2005.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 25
ČL. 28 ODST. 1 PODODSTAVEC 2

Je-li registrace udělena, uvedou se výsledky 
všech těchto studií v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalové 
informaci léčivého přípravku, pokud 
příslušný orgán považuje tyto informace za 
užitečné pro pacienta, a to bez ohledu na to, 
zda byly všechny dotyčné pediatrické 
indikace příslušným orgánem schváleny či 
nikoliv.

Je-li registrace udělena, uvedou se výsledky 
všech těchto studií v souhrnu údajů 
o přípravku a jsou shrnuty v příbalové 
informaci léčivého přípravku, pokud 
příslušný orgán považuje tyto informace za 
užitečné pro pacienta, a to bez ohledu na to, 
zda byly všechny dotyčné pediatrické 
indikace příslušným orgánem schváleny či 
nikoliv. Informace jsou uvedeny takovým 
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způsobem, aby bylo možné jasně rozlišit 
mezi schválenými pediatrickými indikacemi 
a indikacemi neschválenými.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 26
ČL. 28 ODST. 1 PODODSTAVEC 2

Je-li registrace udělena, uvedou se výsledky 
všech těchto studií v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalové informaci 
léčivého přípravku, pokud příslušný orgán 
považuje tyto informace za užitečné pro 
pacienta, a to bez ohledu na to, zda byly 
všechny dotyčné pediatrické indikace 
příslušným orgánem schváleny či nikoliv.

Je-li registrace udělena, uvedou se výsledky 
všech těchto studií v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalové informaci 
léčivého přípravku, pokud příslušný orgán 
považuje tyto informace za užitečné pro 
pacienta, a to bez ohledu na to, zda byly 
všechny dotyčné pediatrické indikace 
příslušným orgánem schváleny či nikoliv. 
Informace jsou uvedeny takovým 
způsobem, aby bylo možné jasně rozlišit 
mezi schválenými pediatrickými indikacemi 
a indikacemi neschválenými.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrh 43 přijatý v prvním čtení dne 7. září
2005.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 27
ČLÁNEK 33

Jestliže jsou léčivé přípravky na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrovány pro pediatrickou 
indikaci a jestliže již byly tyto přípravky 
uvedeny na trh s jinými indikacemi, uvede 
držitel registrace přípravek na trh se 
zohledněním dotyčné pediatrické indikace 
do dvou let ode dne registrace pediatrické 
indikace. Tyto lhůty se uvedou ve veřejně 
přístupném registru koordinovaném 

Jestliže jsou léčivé přípravky na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrovány pro pediatrickou 
indikaci a jestliže již byly tyto přípravky 
uvedeny na trh s jinými indikacemi, uvede 
držitel registrace přípravek na trh se 
zohledněním dotyčné pediatrické indikace 
do šesti měsíců ode dne registrace 
pediatrické indikace. Tyto lhůty se uvedou 
ve veřejně přístupném registru 
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agenturou. koordinovaném agenturou.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 28
ČLÁNEK 33

Jestliže jsou léčivé přípravky na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrovány pro pediatrickou 
indikaci a jestliže již byly tyto přípravky 
uvedeny na trh s jinými indikacemi, uvede 
držitel registrace přípravek na trh se 
zohledněním dotyčné pediatrické indikace 
do dvou let ode dne registrace pediatrické 
indikace. Tyto lhůty se uvedou ve veřejně 
přístupném registru koordinovaném 
agenturou.

Jestliže jsou léčivé přípravky na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrovány pro pediatrickou 
indikaci a jestliže již byly tyto přípravky 
uvedeny na trh s jinými indikacemi, uvede 
držitel registrace, je-li to možné, přípravek 
na trh se zohledněním dotyčné pediatrické 
indikace do jednoho roku ode dne registrace 
pediatrické indikace. Tyto lhůty se uvedou 
ve veřejně přístupném registru 
koordinovaném agenturou.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrh 46 přijatý v prvním čtení dne 7. září 
2005.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 29
ČLÁNEK 33

Jestliže jsou léčivé přípravky na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrovány pro pediatrickou 
indikaci a jestliže již byly tyto přípravky 
uvedeny na trh s jinými indikacemi, uvede 
držitel registrace přípravek na trh se 
zohledněním dotyčné pediatrické indikace 
do dvou let ode dne registrace pediatrické 
indikace. Tyto lhůty se uvedou ve veřejně 
přístupném registru koordinovaném 
agenturou.

Jestliže jsou léčivé přípravky na základě 
dokončení schváleného plánu pediatrického 
výzkumu registrovány pro pediatrickou 
indikaci a jestliže již byly tyto přípravky 
uvedeny na trh s jinými indikacemi, uvede 
držitel registrace, je-li to možné, přípravek 
na trh se zohledněním dotyčné pediatrické 
indikace do jednoho roku a nejpozději 
do dvou let ode dne registrace pediatrické 
indikace. Tyto lhůty se uvedou ve veřejně 
přístupném registru koordinovaném 
agenturou.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrh 46 přijatý v prvním čtení dne 7. září 
2005. S ohledem na významnou podporu, které se dostává průmyslu s cílem dokončit plán 
pediatrického výzkumu, by léčivé přípravky schválené pro pediatrickou indikaci měly být 
uvedeny na trh co nejdříve.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 30
ČL. 34 ODST. 2 PODODSTAVEC 1 

2. Je-li zvláštní důvod k obavám, může 
příslušný orgán požadovat jakožto 
podmínku pro udělení registrace, aby byl 
vytvořen systém řízení rizik nebo aby byly 
po uvedení na trh provedeny zvláštní studie 
a předloženy k přezkoumání. Systém řízení 
rizik zahrnuje soubor farmakovigilančních 
činností a opatření určených ke stanovení, 
posouzení, předcházení nebo minimalizaci 
rizik souvisejících s léčivými přípravky, 
včetně posuzování účinnosti takových 
opatření.

2. Podmínkou pro udělení registrace je 
vytvoření systému řízení rizik žadatelem. 
Je-li to nutné, může příslušný orgán 
požadovat, aby byly provedeny zvláštní 
studie. Systém řízení rizik zahrnuje soubor 
farmakovigilančních činností a opatření 
určených ke stanovení, posouzení, 
předcházení nebo minimalizaci rizik 
souvisejících s léčivými přípravky, včetně 
posuzování účinnosti takových opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 47 přijatý v prvním čtení dne 7. září 2005.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 31
ČL. 34 ODST. 2 PODODSTAVEC 1 

2. Je-li zvláštní důvod k obavám, může 
příslušný orgán požadovat jakožto 
podmínku pro udělení registrace, aby byl 
vytvořen systém řízení rizik nebo aby byly 
po uvedení na trh provedeny zvláštní studie 
a předloženy k přezkoumání. Systém řízení 
rizik zahrnuje soubor farmakovigilančních 
činností a opatření určených ke stanovení, 

2. Podmínkou pro udělení registrace je 
vytvoření systému řízení rizik žadatelem. 
Je-li to nutné, může příslušný orgán 
požádat, aby byly provedeny zvláštní studie.
Systém řízení rizik zahrnuje soubor 
farmakovigilančních činností a opatření 
určených ke stanovení, posouzení, 
předcházení nebo minimalizaci rizik 
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posouzení, předcházení nebo minimalizaci 
rizik souvisejících s léčivými přípravky, 
včetně posuzování účinnosti takových 
opatření.

souvisejících s léčivými přípravky, včetně 
posuzování účinnosti takových opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 47 přijatý v prvním čtení dne 7. září 2005. 
Vždy by být zaveden systém řízení rizik pro léčivé přípravky pro pediatrické použití. 

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 32
ČL. 34 ODST. 2A (nový)

2a. Kromě ustanovení uvedených v 
odstavcích 1 a 2 platí ustanovení o 
farmakovigilanci stanovená nařízením (ES) 
č. 726/2004 a směrnicí 2001/83/ES pro 
udělení registrace léčivým přípravkům, 
které obsahují jednu pediatrickou indikaci.

Or. fr

Odůvodnění

V kontextu „zlepšení tvorby právních předpisů“ by mělo být odkázáno na zásady, které již 
byly přijaty jinými právními předpisy a které platí rovněž v rámci tohoto nařízení, zejména 
pokud jde o farmakovigilanci. Nahrazuje pozměňovací návrh 9.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 33
ČL. 34 ODST. 2A (nový)

2a. Farmakovigilanční údaje o 
nežádoucích efektech zjištěných před  
uvedením přípravku na trh a po něm jsou 
shromažďovány v rejstříku, který je 
přístupný veřejnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 83rev přijatý v prvním čtení dne 7. září 2005. 
Je velmi důležité, aby farmakovigilanční údaje byly shromažďovány v rejstříku, který je 
přístupný veřejnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Marios Matsakis

Pozměňovací návrh 34
ČLÁNEK 34A (nový)

Článek 34a
Farmakovigilanční údaje o nežádoucích 
efektech zjištěných před  uvedením
přípravku na trh a po něm jsou 
shromažďovány v rejstříku, který je 
přístupný veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 35
ČL. 35 ODST. 2A (nový)

Farmakovigilanční údaje o nežádoucích 
efektech zjištěných před  uvedením
přípravku na trh a po něm jsou 
shromažďovány v rejstříku, který je 
přístupný veřejnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 83 přijatý v prvním čtení dne 7. září 2005.

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 36
ČL. 36 ODST. 2

2. Pro účely použití odstavce 1 tohoto článku 
se do rozhodnutí o registraci začlení 

2. Pro účely použití odstavce 1 tohoto 
článku se do rozhodnutí o registraci začlení 
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prohlášení uvedené v čl. 28 odst. 3. prohlášení uvedené v čl. 28 odst. 3 a 
rozhodnutí obsažené v prohlášení 
uvedeném v čl. 23 odst. 3a.

Or. el

Odůvodnění

Nezbytné změny s ohledem na pozměňovací návrh k článku 23 (viz tento předcházející 
pozměňovací návrh). Pozměňovací návrh je v souladu se změnami čl. 52 odst. 1 společného 
postoje navrženými Radou a s článkem 62 jednacího řádu EP.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 37
ČL. 36 ODST. 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který opravňuje k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky označené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 
141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který opravňuje k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky označené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000
nebo na přípravky, jejichž účinné látky již 
jsou patentovány v rámci patentu 
chránícího stejné pediatrické použití nebo 
stejné složení nebo které mají jinou formu 
výlučnosti údajů nebo výlučnosti 
obchodního využití pro stejné pediatrické 
použití v Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh přebírá pozměňovací návrh 52 přijatý v prvním čtení dne 7. září 2005. 
Náhrada podle článku 36 není nezbytná, pokud dodatkové ochranné osvědčení pro složení se 
stejným pediatrickým použitím poskytuje výlučnost obchodního využití.

Pozměňovací návrh, který předložil Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 38
ČL. 36 ODST. 4
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4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který opravňuje k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky označené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 
141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který opravňuje k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky označené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000
nebo na přípravky, jejichž účinné látky již 
jsou patentovány v rámci patentu 
chránícího stejné pediatrické použití nebo 
stejné složení.

Or. en

Odůvodnění

Náhrada podle článku 36 není nezbytná, pokud dodatkové ochrané osvědčení pro složení se 
stejným pediatrickým použitím poskytuje výlučnost obchodního využití. Nepřijetí tohoto 
pozměňovacího návrhu povede ke zbytečnému rozšíření ochrany na přípravky pro dospělé a k 
nárůstu celkových nákladů z rozpočtu určených pro zdravotnictví.

Pozměňovací návrh, který předložila Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 39
ČL. 36 ODST. 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který opravňuje k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky označené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 
141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který opravňuje k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky označené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000
nebo na přípravky, jejichž účinné látky již 
jsou patentovány v rámci patentu 
chránícího stejné pediatrické použití nebo 
stejné složení.

Or. en

Odůvodnění

Náhrada podle článku 36 není nezbytná, pokud dodatkové ochrané osvědčení pro složení se 
stejným pediatrickým použitím poskytuje výlučnost obchodního využití. Nepřijetí tohoto 
pozměňovacího návrhu povede ke zbytečnému rozšíření ochrany na přípravky pro dospělé a k 
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nárůstu celkových nákladů z rozpočtu určených pro zdravotnictví.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 40
ČL. 36 ODST. 4

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který opravňuje k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky označené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 
141/2000.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí na přípravky, 
které jsou chráněny dodatkovým ochranným 
osvědčením podle nařízení (EHS) č. 1768/92 
nebo patentem, který opravňuje k udělení 
dodatkového ochranného osvědčení. 
Nepoužijí se na léčivé přípravky označené 
jako léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění podle nařízení (ES) č. 141/2000
nebo na přípravky, jejichž účinné látky již 
jsou patentovány v rámci patentu 
chránícího stejné pediatrické použití nebo 
stejné složení.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh částečně přebírá pozměňovací návrh 52 přijatý v prvním čtení dne 7. září 
2005.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 41
ČL. 45 ODST. 3A (nový)

3a. Komise vypracuje pokyny s cílem 
stanovit hodnotící kritéria pro význam 
studií provedených podle odstavce 3 a při 
jejich vypracovávání vede konzultaci s 
agenturou.

Or. fr

Odůvodnění

V tomto případě je na Komisi, aby na základě vědeckých odborných posudků poskytnutých 
agenturou rozhodla, které studie jsou nezbytné a podstatné. Nahrazuje pozměňovací návrh
12.
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 42
ČL. 52 ODST. 1 

Čl. 1 písm. e) nařízení (EHS) č. 1768/92

„e) „žádostí o prodloužení doby platnosti“ 
žádost o prodloužení doby platnosti 
osvědčení podle čl. 13 odst. 3 tohoto 
nařízení a článku 36 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. .../... ze dne … o 
léčivých přípravcích pro pediatrické použití;

„e) „žádostí o prodloužení doby platnosti“ 
žádost o prodloužení doby platnosti 
osvědčení podle čl. 13 odst. 3 tohoto 
nařízení a článku 36 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. .../... ze dne … o 
léčivých přípravcích pro pediatrické použití; 
v případě, že čl. 13 odst. 1 nevytváří nárok 
na přesně stanovenou dobu, se „žádostí o 
prodloužení doby platnosti“ rozumí žádost
o prodloužení doby platnosti o šest měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Stávající znění umožňuje prodloužení doby platnosti pro přípravky chráněné SPC pouze o šest 
měsíců. Mnoho léků bylo schváleno v době kratší než pět let s ohledem na jejich zásadní 
terapeutický význam a prodloužení platnosti SPC se jich tudíž netýká. Podle stávajícího znění 
nesplňují požadavky pro prodloužení pediatrického použití. V praxi může tato skutečnost 
znamenat, že nebudou provedeny pediatrické klinické testy těchto přípravků – neprodloužení 
ochrany pro přípravky objevené v nedávné době může znamenat, že na trh nebudou uvedeny 
léky, které mohou zachránit životy. Tento pozměňovací návrhy by významně posílil smysl 
nařízení prostřednictvím zvýšení počtu pediatrických klinických testů, zejména u léků , které 
mohou zachránit životy.

Pozměňovací návrh, který předložila Jolanta Dičkutė

Pozměňovací návrh 43
ČL. 52 ODST. 1 

Čl. 1 písm. e) nařízení (EHS) č. 1768/92

„e) „žádostí o prodloužení doby platnosti“ 
žádost o prodloužení doby platnosti 
osvědčení podle čl. 13 odst. 3 tohoto 
nařízení a článku 36 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. .../... ze dne … o 
léčivých přípravcích pro pediatrické použití

„e) „žádostí o prodloužení doby platnosti“ 
žádost o prodloužení doby platnosti 
osvědčení podle čl. 13 odst. 3 tohoto 
nařízení a článku 36 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. .../... ze dne … o 
léčivých přípravcích pro pediatrické použití; 
v případě, že čl. 13 odst. 1 nevytváří nárok 
na přesně stanovenou dobu, se „žádostí o 
prodloužení doby platnosti“ rozumí žádost 
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o prodloužení doby platnosti o šest měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 27 od stejného autora.

Pozměňovací návrh, který předložili Holger Krahmer a Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 44
ČL. 52 ODST. 2 

Čl. 7 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1768/92

4. Žádost o prodloužení doby platnosti již 
uděleného osvědčení se podává nejpozději 
dva roky před uplynutím doby platnosti 
osvědčení.

4. Žádost o prodloužení doby platnosti již 
uděleného osvědčení se podává nejpozději 
šest měsíců před uplynutím doby platnosti 
osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta pro předložení žádosti o prodloužení doby platnosti dodatkového ochranného 
osvědčení (SPC) stanovená čl. 52 odst. 2 by měla být zkrácena ze dvou let na šest měsíců před 
uplynutím doby platnosti původního osvědčení: existuje řada případů, kdy lze pediatrické 
klinické testy dokončit až v pozdním stadiu životního cyklu přípravku. Ve většině případů by 
provádění pediatrických studií bez jasných a přesných informací o účinnosti a bezpečnosti 
léčivého přípravku v dospělosti (protireakce, contraindikace a interakce s jinými léky...) 
nebylo eticky odůvodněné, protože studie by řádně nezajistily bezpečnost dětí. Nicméně by 
bylo vhodné zkrátit lhůtu pro předložení žádosti o prodloužení doby SPC ze dvou let na šest 
měsíců s cílem přimět žadatele, aby ve studiích pokračoval a ab yvýzkumnému období 
přikládal co největší význam.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 45
ČL. 52 ODST. 2 

Čl. 7 odst. 4 a (nový) nařízení (EHS) č. 1768/92

4a. Bez ohledu na ustanovení odstavce 4 
musí být během pěti let ode dne, kdy 
vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. .../...+, 
žádost o prodloužení platnosti již uděleného 
osvědčení podána nejpozději šest měsíců
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před uplynutím doby platnosti osvědčení.

Or. xm

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že existují lékařské přípravky, které jsou patentově chráněny a jejichž 
ochrana přestane být platná během dvou let ode dne přijetí směrnice, musí být rovněž možné 
požádat o prodloužení patentové ochrany těchto léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 46
ČL. 54 ODST. 1A (nový) 

Čl. 117 odst. 1 písm. da) (nové) směrnice 2001/83/ES

V čl. 117 odst. 1 směrnice 2001/83/ES se 
doplňuje následující písmeno:
„da) obsahuje jako pomocné nebo potahové 
látky látky, které jsou klasifikovány jako
karcinogenní, mutagenní a toxické pro 
reprodukci (CMR) v kategoriích uvedených 
v příloze I směrnice 67/548/EHS.
______

1 Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES 
(Úř. věst. L 152, 30.4.2004, s. 1).“

Or. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh zohledňující novou skutečnost (čl. 62 odst. 2 písm. d)). Nedávný 
průzkum v Německu ukázal, že látky toxické pro reprodukci (CMR) jsou užívány jako 
pomocné látky ve více než 50 léčivých přípravcích v rámci přípravků vydávaných na lékařský 
předpis nebo ve volném prodeji. Lékařské přípravky obsahující látky CMR ve formě 
pomocných nebo potahových látek by měly být staženy z trhu. Pro danou léčbu existují 
alternativní léčivé přípravky. Výrobci by poté mohli požádat o změnu registrace a mohli by 
dále prodávat upravené léčivé přípravky, které neobsahují látky CMR ve formě pomocných 
nebo potahových látek. Alternativní látky jsou snadno dostupné a používají se.

Pozměňovací návrh, který předložila Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 47
ČL. 54 ODST. 1B (nový) 
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Příloha 1 bod 3.2.2.4 písm. a) směrnice 2001/83/ES

V příloze I bodu 3.2.2.4 písm. a) směrnice
2001/83/ES se vkládá následující odstavec:

„Látky klasifikované jako karcinogenní, 
mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR) 
v kategoriích 1, 2 a 3 podle směrnice
67/548/EHS nesmějí být používány jako 
pomocné látky nebo potahové látky v 
léčivých přípravcích. Látka klasifikovaná v 
kategorii 3 může být použita jako pomocná 
nebo potahová látka v léčivých přípravcích, 
pokud byla vyhodnocena Výborem pro 
humánní léčivé přípravky a pokud bylo 
schváleno její používání v léčivých 
přípravcích.
______

1 Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/73/ES 
(Úř. věst. 152, 30.4.2004, s. 1).“

Or. en

Odůvodnění

Nový pozměňovacíí návrh zohledňující novou skutečnost (čl. 62 odst. 2 písm. d)). Nedávný 
průzkum v Německu ukázal, že látky toxické pro reprodukci (CMR) jsou užívány jako 
pomocné látky ve více než 50 léčivých přípravcích v rámci přípravků vydávaných na lékařský 
předpis nebo volně. Expozice těmto látkám je velmi vysoká a představuje nebezpečí zejména 
pro těhotné ženy, protože může vést ke zvýšenému výskytu malformaci genitálií, který lze 
sledovat u novorozenců mužského pohlaví. Je nezbytné předejít tomu, aby se v budoucnu látky 
CMR používaly ve formě pomocných nebo potahových látek. Při kontrole pomocných látek je 
třeba nicméně upřesnit, že takové látky nesmějí být používány.


