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Návrh odporúčania do druhého čítania (PE 370.187v02-00)
Predkladá Françoise Grossetête
Lieky na pediatrické použitie,

Spoločná pozícia Rady (15763/3/05 – C6-0057/2006 – 2004/0217(COD) – pozmeňujúci akt)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 24

(24) Je nevyhnutné zabezpečiť 
prispôsobenie mechanizmov 
farmaceutického dozoru tak, aby spĺňali 
osobitné požiadavky, ktoré súvisia so 
zhromažďovaním bezpečnostných údajov o 
deťoch vrátane údajov o možných 
dlhodobých účinkoch. Účinnosť lieku pre 
detskú populáciu si môže následne povolení 
vyžiadať aj ďalšiu štúdiu. Preto by ďalšou 
požiadavkou pri žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh, ktorá obsahuje výsledky 
štúdií uskutočnených v súlade so 
schváleným výskumným pediatrickým 
plánom, mala byť povinnosť žiadateľa 
uviesť, ako navrhuje zabezpečiť dlhodobé 
sledovanie možných nepriaznivých reakcií 
na užívanie lieku a účinnosti v detskej 
populácii. Ak sa okrem toho vyskytne dôvod 

(24) Je nevyhnutné zabezpečiť 
prispôsobenie mechanizmov 
farmaceutického dozoru tak, aby spĺňali 
osobitné požiadavky, ktoré súvisia so 
zhromažďovaním bezpečnostných údajov o 
deťoch vrátane údajov o možných 
dlhodobých účinkoch. Účinnosť lieku pre 
detskú populáciu si môže následne po
povolení vyžiadať aj ďalšiu štúdiu. Preto by 
ďalšou požiadavkou pri žiadosti o povolenie 
na uvedenie na trh, ktorá obsahuje výsledky 
štúdií uskutočnených v súlade so 
schváleným výskumným pediatrickým 
plánom, mala byť povinnosť žiadateľa 
uviesť, ako navrhuje zabezpečiť dlhodobé 
sledovanie možných nepriaznivých reakcií 
na užívanie lieku a účinnosti v detskej 
populácii. Ak sa okrem toho vyskytne dôvod 
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na obavy, malo by sa zaviesť ustanovenie,
na základe ktorého možno žiadateľa 
požiadať o predloženie systému riadenia 
rizík a jeho vykonávanie a/alebo 
uskutočnenie špecifických štúdií po uvedení 
na trh ako podmienky vydávania povolenia 
na uvedenie na trh.

na obavy, žiadateľ predloží správu o systéme
riadenia rizík a jeho vykonávaní a/alebo 
uskutočnení špecifických štúdií po uvedení
na trh ako podmienku vydania povolenia na 
uvedenie na trh.

Or. fr

Odôvodnenie

Ak sa vyskytne dôvod na obavy, žiadatelia musia mať povinnosť predložiť vhodný plán 
riadenia rizík. Nahrádza PDN 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ODÔVODNENIE 27

(27) Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia 
udeleného podľa tohto nariadenia by mala 
byť prípustná, iba ak sa osvedčenie udeľuje 
podľa nariadenia (EHS) č. 1768/92.

(27) Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia 
udeleného podľa tohto nariadenia by mala 
byť prípustná, iba ak sa osvedčenie udeľuje 
podľa nariadenia (EHS) č. 1768/92. Ak však 
osvedčenie nie je k dispozícii z dôvodu 
skrátenia o päť rokov podľa článku 13 ods. 
1 tohto nariadenia, mala by sa poskytnúť 
odmena vo forme šesťmesačného 
dodatkového ochranného osvedčenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN týkajúceho sa článku 52 ods. 1 od toho istého autora. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jolanta Dičkutė

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ODÔVODNENIE 27

(27) Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia 
udeleného podľa tohto nariadenia by mala 
byť prípustná, iba ak sa osvedčenie udeľuje 
podľa nariadenia (EHS) č. 1768/92.

(27) Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia 
udeleného podľa tohto nariadenia by mala 
byť prípustná, iba ak sa osvedčenie udeľuje 
podľa nariadenia (EHS) č. 1768/92. Ak však 
osvedčenie nie je k dispozícii z dôvodu 
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skrátenia o päť rokov podľa článku 13 ods. 
1 tohto nariadenia, mala by sa poskytnúť 
odmena vo forme šesťmesačného 
dodatkového ochranného osvedčenia.

Or. en

Odôvodnenie

Predĺženie dodatkového ochranného osvedčenia (ďalej len DOO) sa týka všetkých nových 
liekov alebo rozšírení existujúcich výrobkových radov liekov, ktoré sú chránené DOO alebo
patentom, ktorý oprávňuje na DOO.   Rozšírenie súvisí s dobou stanovenou podľa čl. 13 ods. 
1 a čl. 13 ods. 2 nariadenia 1768/92 o DOO.   Podľa čl. 13 ods. 1 je trvanie DOO rovné 
obdobiu medzi dátumom prihlásenia patentu a dátumom prvého povolenia na uvedenie na trh 
Spoločenstva skrátenému o päť rokov.  Trvanie DOO je vplyvom toho v prípade nových liečiv, 
ktoré boli vyvinuté a povolené za menej ako päť rokov, rovné 0.  Je zrejmé, že liečivá, ktoré sú 
ešte chránené patentom, ktorý oprávňuje na DOO, ale ktorých trvanie DOO bude rovné 0 
podľa čl. 13 ods. 1 nariadenia 1768/92, by mali mať tiež výhodu rozšírenia DOO, ak sa 
vykonal pediatrický výskum.   Článok 52 spoločnej pozície k návrhu nariadenia, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie 1768/92 o DOO nerieši túto otázku jednoznačne, a je ho preto 
potrebné zmeniť a doplniť tak, aby bolo zrejmé, že DOO sa udeľuje bez ohľadu na efektívne 
trvanie DOO, a to aj vrátane trvania rovného 0, a tak sa zamedzilo budúcim diskusiám. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ODÔVODNENIE 35 A (nové)

(35a) Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 
1976 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov vzťahujúcich sa na 
obmedzenia uvádzania na trh a používania 
niektorých nebezpečných látok a 
prípravkov1 zakazuje uvádzanie na trh pre 
verejnú spotrebu látok alebo prípravkov, 
ktoré obsahujú látky klasifikované ako 
karcinogénne, mutagénne alebo 
reprotoxické látky kategórie 1 alebo 2 v 
súlade so smernicou 67/548/EHS z 27. júna 
1967 o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych opatrení 
týkajúcich sa klasifikácie, balenia a 
označovania nebezpečných látok2.
________________

1 Ú.v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená smernicou 



AM\604731SK.doc PE 370.256v01-00 4/22 AM\

SK

Európskeho parlamentu a Rady 2005/90/ES (Ú.v. 
EÚ L 33, 4.2.2006, s. 28).
2 Ú.v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy 
zmenená a doplnená smernicou Komisie 
2004/73/ES (Ú.v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Nový PDN vzhľadom na novú skutočnosť (pravidlo 62 (2d)). Nedávny výskum v Nemecku 
odhalil používanie reprotoxickej látky ako pomocnej látky vo viac ako 50 liečivách na 
lekársky predpis a bez predpisu.  V práve Spoločenstva sa prijala norma nepredávať 
verejnosti karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické látky ako také alebo obsiahnuté v 
prípravkoch. Napriek tomu, že v prípade kozmetických výrobkov sa zabránilo výnimkám z 
tohto ustanovenia, liečivá majú stále výnimky. I keď môže byť odôvodnené použiť v 
osobitných prípadoch tieto látky ako účinné látky, neexistujú dôvody robiť to v prípade 
pomocných látok, a to aj preto, že sú dostupné ich alternatívy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ODÔVODNENIE 35 B (nové)

(35b) Z dôvodu toho, že látky klasifikované 
ako karcinogénne, mutagénne alebo 
reprotoxické látky kategórie 1, 2 alebo 3 v 
súlade so smernicou 67/548/EHS môžu 
predstavovať osobitné riziko pre ľudské 
zdravie, ich používanie v liečivách ako 
pomocných látok alebo zložiek vrchného 
obalu by sa malo zakázať. Látka 
klasifikovaná v kategórii 3 sa môže 
používať ako pomocná látka alebo zložka 
vrchného obalu liečiva, ak ju posúdil Výbor 
pre liečivá na humánne použitie a zistil, že 
jej použitie v liečive je vyhovujúce.

Or. en

Odôvodnenie

Nový PDN vzhľadom na novú skutočnosť (pravidlo 62 (2d)). Nedávny výskum v Nemecku 
odhalil používanie reprotoxickej látky ako pomocnej látky vo viac ako 50 liečivách na 
lekársky predpis a bez predpisu.  Veľmi to zvýšilo expozíciu voči tejto látke. Je to zvlášť 
problematické v prípade tehotných žien, pretože expozícia môže prispievať k nárastu 
genitálnych malformácií u novorodených chlapcov. Použitie CMR látok kategórie 1 a 2 ako 
pomocných látok alebo zložiek vrchného obalu liečiva by sa malo zakázať. Analogicky k 
právnym predpisom pre kozmetické látky by sa CMR látky kategórie 3 mali povoliť len vtedy, 
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ak sa vyhodnotilo, že sú bezpečné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 5 ODSEK 1

1. Pri príprave svojich stanovísk sa 
pediatrický výbor usiluje dosiahnuť vedecký 
konsenzus. Ak sa takýto konsenzus nedá 
dosiahnuť, prijme pediatrický výbor 
stanovisko, ktoré predstavuje stanovisko 
väčšiny členov. V stanovisku sa uvedú 
rozdielne názory spolu s dôvodmi, na 
ktorých sa zakladajú.

1. Pri príprave svojich stanovísk sa 
pediatrický výbor usiluje dosiahnuť vedecký 
konsenzus. Ak sa takýto konsenzus nedá 
dosiahnuť, prijme pediatrický výbor 
stanovisko, ktoré predstavuje stanovisko 
väčšiny členov. V stanovisku sa uvedú 
rozdielne názory spolu s dôvodmi, na 
ktorých sa zakladajú. Stanovisko sa 
zverejní.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné obnovenie PDN 22 z prvého čítania schváleného 7. septembra 2005. Je dôležité 
zabezpečiť, aby sa stanovisko pediatrického výboru zverejňovalo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 5 A (nový)

Článok 5a
Členovia pediatrického výboru a jeho 
odborníci sa zaviažu konať vo verejnom 
záujme a nezávislým spôsobom. Nesmú 
mať finančné alebo iné záujmy vo 
farmaceutickom priemysle, ktoré by mohli 
ovplyvniť ich nestrannosť.
Všetky priame alebo nepriame záujmy, 
ktoré by mohli súvisieť s farmaceutickým 
priemyslom sa zapíšu do registra agentúry, 
ktorý je k dispozícii verejnosti. Register sa 
každoročne aktualizuje.
Členovia pediatrického výboru a jeho 
odborníci musia na každom stretnutí 
oznámiť všetky špecifické záujmy, ktoré 
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možno považovať za záujmy predstavujúce 
konflikt s ich nezávislosťou v súvislosti 
s bodmi agendy. 
Od členov pediatrického výboru a jeho 
odborníkov sa môže žiadať aj po ukončení 
ich povinností, aby zachovali mlčanlivosť 
o takých informáciách, ktoré sa týkajú 
povinnosti zachovávať profesionálne 
tajomstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Obnovenie článku 5 návrhu Komisie tak, ako bol zmenený a doplnený pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom 24 v prvom čítaní prijatom 7. septembra 2005.  Je dôležité explicitne 
uviesť, že člen pediatrického výboru by mal konať vo verejnom záujme a deklarovať všetky 
priame a nepriame záujme, ktoré prípadne má vo farmaceutickom priemysle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Ouzký

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 23 ODSEK 1 PODODSEK 1 A (nový)

Príslušný členský štát do tridsiatich dní 
automaticky uzná skutočnosť, že sa zistil 
súlad s plnením plánu.

Or. xm

Odôvodnenie

Z pohľadu praktického uplatňovania smernice je vhodné stanoviť pre členské štáty termín na 
schválenie výskumných  pediatrických plánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 23 ODSEK 3 a (nový)

3a. Žiadateľ môže taktiež žiadať, aby 
stanovisko obsahovalo vyhlásenie o súlade 
so schváleným výskumným pediatrickým 
plánom a v tom prípade sa uplatní postup 
podľa článku 25 a rozhodnutie je pre 
zodpovedné orgány záväzné. Žiadateľ môže 
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žiadať v výnimku, pokiaľ ide o dobu 
uvedenú vo štvrtom odseku článku 25.

Or. el

Odôvodnenie

Ciele návrhu nariadenia zahŕňajú ďalší vývoj liekov na pediatrické použitie, a to najmä 
zabezpečením primeraných stimulov, vysokej kvality výskumu a vhodných postupov 
schvaľovania týchto látok. Základnou podmienkou podpory a vývoja liečiv je súlad so 
všeobecnými požiadavkami týkajúcimi sa postupov schvaľovania v súlade s článkom 23 ods. 
1. Pokiaľ ide o lieky, ktorým sa udelilo povolenie na uvedenie na trh na základe vzájomného 
uznania alebo (decentralizovaného) vnútroštátneho schvaľovania, návrh nariadenia vyžaduje, 
aby súlad monitorovali všetky vnútroštátne orgány, avšak bez toho, aby určil termíny na 
vydanie rozhodnutia. V tomto prípade je pediatrický výbor najvhodnejším orgánom, aby 
posúdil súlad s výskumným pediatrickým plánom a najvhodnejšie by bolo, keby to potvrdilo 
rozhodnutie Európskej agentúry pre lieky bez toho, aby bolo potrebné získať rozhodnutia 
všetkých členských štátov.  

PDN je v súlade s úpravami, ktoré Rada vykonala v čl. 52 ods. 1 spoločnej pozície a v súlade 
s článkom 62 rokovacieho poriadku EP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 25 ODSEK 3 

3. Do 30 dní od prijatia žiadosti o opätovné 
preskúmanie podľa odseku 2 vydá 
pediatrický výbor po vymenovaní nového 
spravodajcu nové stanovisko, ktorým sa 
potvrdí alebo opraví svoje predchádzajúce 
stanovisko. Toto stanovisko musí byť riadne 
odôvodnené a dôvody záveru, ku ktorému sa 
dospelo, sa priložia k novému stanovisku, 
ktoré sa stáva konečným.

3. Do 30 dní od prijatia žiadosti o opätovné 
preskúmanie podľa odseku 2 vydá 
pediatrický výbor po vymenovaní nového 
spravodajcu nové stanovisko, ktorým sa 
potvrdí alebo opraví svoje predchádzajúce 
stanovisko. Spravodajca musí mať 
možnosť priamo vypočuť žiadateľa. 
Žiadateľ sám tiež môže požiadať o 
vypočutie. Spravodajca bezodkladne 
informuje výbor písomnou formou o 
podrobnostiach kontaktu so žiadateľom. 
Toto stanovisko musí byť riadne 
odôvodnené a dôvody záveru, ku ktorému sa 
dospelo, sa priložia k novému stanovisku, 
ktoré sa stáva konečným.

Or. en



AM\604731SK.doc PE 370.256v01-00 8/22 AM\

SK

Odôvodnenie

Spravodajca vystupuje ako zástupca výboru a informuje ho o kontakte so žiadateľom. 
(Opätovne zaraďuje PDN 41 schválený v prvom čítaní 7. septembra 2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 28 ODSEK 1 PODODSEK 2 

V prípade vydania povolenia sa musia 
výsledky všetkých týchto štúdií uvádzať v 
súhrne charakteristických vlastností lieku a
prípadne i v písomnej informácii pre 
používateľov lieku, za predpokladu, že 
príslušný orgán pokladá informácie o tom, či 
uvedené pediatrické indikácie príslušný 
orgán schválil alebo nie, za užitočné pre 
pacientov.

V prípade vydania povolenia sa musia 
výsledky všetkých týchto štúdií uvádzať v 
súhrne charakteristických vlastností lieku a
súhrnne i v písomnej informácii pre 
používateľov lieku, za predpokladu, že 
príslušný orgán pokladá informácie o tom, či 
uvedené pediatrické indikácie príslušný 
orgán schválil alebo nie, za užitočné pre 
pacientov. Informácie sa musia podať 
takým spôsobom, aby sa dali jasne odlíšiť 
pediatrické indikácie, ktoré boli schválené a 
ktoré nie.

Or. fr

Odôvodnenie

(Opätovne zaraďuje PDN 43 schválený v prvom čítaní 7. septembra 2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 28 ODSEK 1 PODODSEK 2 

V prípade vydania povolenia sa musia 
výsledky všetkých týchto štúdií uvádzať v 
súhrne charakteristických vlastností lieku a 
prípadne i v písomnej informácii pre 
používateľov lieku, za predpokladu, že 
príslušný orgán pokladá informácie o tom, či 
uvedené pediatrické indikácie príslušný 
orgán schválil alebo nie, za užitočné pre 
pacientov.

V prípade vydania povolenia sa musia 
výsledky všetkých týchto štúdií uvádzať v 
súhrne charakteristických vlastností lieku a
súhrnne i v písomnej informácii pre 
používateľov lieku, za predpokladu, že 
príslušný orgán pokladá informácie o tom, či 
uvedené pediatrické indikácie príslušný 
orgán schválil alebo nie, za užitočné pre 
pacientov. Informácie sa musia podať 
takým spôsobom, aby sa dali jasne odlíšiť 
pediatrické indikácie, ktoré boli schválené a 
ktoré nie.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 28 ODSEK 1 PODODSEK 2 

V prípade vydania povolenia sa musia 
výsledky všetkých týchto štúdií uvádzať v 
súhrne charakteristických vlastností lieku a 
prípadne i v písomnej informácii pre 
používateľov lieku, za predpokladu, že 
príslušný orgán pokladá informácie o tom, či 
uvedené pediatrické indikácie príslušný 
orgán schválil alebo nie, za užitočné pre 
pacientov.

V prípade vydania povolenia sa musia 
výsledky všetkých týchto štúdií uvádzať v 
súhrne charakteristických vlastností lieku a 
prípadne i v písomnej informácii pre 
používateľov lieku, za predpokladu, že 
príslušný orgán pokladá informácie o tom, či 
uvedené pediatrické indikácie príslušný 
orgán schválil alebo nie, za užitočné pre 
pacientov. Informácie sa musia podať 
takým spôsobom, aby sa dali jasne odlíšiť 
pediatrické indikácie, ktoré boli schválené a 
ktoré nie.

Or. en

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné zaradenie PDN 43 z prvého čítania schváleného 7. septembra 2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 33

Ak sa po dokončení schváleného 
výskumného pediatrického plánu lieky 
povolia pre pediatrickú indikáciu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh na iné indikácie, 
musí držiteľ povolenia na uvedenie na trh do 
dvoch rokov odo dňa, keď získal povolenie 
na pediatrickú indikáciu, uviesť liek na trh,
pričom zohľadnení pediatrickú indikáciu. V 
registri, ktorý koordinuje agentúra a ktorý je 
prístupný verejnosti, sa tieto termíny 
uvádzajú.

Ak sa po dokončení schváleného 
výskumného pediatrického plánu lieky 
povolia pre pediatrickú indikáciu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh na iné indikácie, 
musí držiteľ povolenia na uvedenie na trh do 
šiestich mesiacov odo dňa, keď získal 
povolenie na pediatrickú indikáciu, uviesť 
liek na trh, pričom zohľadní pediatrickú 
indikáciu. V registri, ktorý koordinuje 
agentúra a ktorý je prístupný verejnosti, sa 
tieto termíny uvádzajú.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 33

Ak sa po dokončení schváleného
výskumného pediatrického plánu lieky 
povolia pre pediatrickú indikáciu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh na iné indikácie, 
musí držiteľ povolenia na uvedenie na trh do 
dvoch rokov odo dňa, keď získal povolenie 
na pediatrickú indikáciu, uviesť liek na trh,
pričom zohľadnení pediatrickú indikáciu. V 
registri, ktorý koordinuje agentúra a ktorý je 
prístupný verejnosti, sa tieto termíny 
uvádzajú.

Ak sa po dokončení schváleného 
výskumného pediatrického plánu lieky 
povolia pre pediatrickú indikáciu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh na iné indikácie, 
musí držiteľ povolenia na uvedenie na trh do 
jedného roka, pokiaľ je to možné, odo dňa, 
keď získal povolenie na pediatrickú 
indikáciu, uviesť liek na trh,
pričom zohľadní pediatrickú indikáciu. V 
registri, ktorý koordinuje agentúra a ktorý je 
prístupný verejnosti, sa tieto termíny 
uvádzajú.

Or. fr

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné zaradenie PDN 46 z prvého čítania schváleného 7. septembra 2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 33

Ak sa po dokončení schváleného 
výskumného pediatrického plánu lieky 
povolia pre pediatrickú indikáciu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh na iné indikácie, 
musí držiteľ povolenia na uvedenie na trh do 
dvoch rokov odo dňa, keď získal povolenie 
na pediatrickú indikáciu, uviesť liek na trh, 
pričom zohľadnení pediatrickú indikáciu. V 
registri, ktorý koordinuje agentúra a ktorý je 
prístupný verejnosti, sa tieto termíny 
uvádzajú.

Ak sa po dokončení schváleného 
výskumného pediatrického plánu lieky 
povolia pre pediatrickú indikáciu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh na iné indikácie, 
musí držiteľ povolenia na uvedenie na trh do 
jedného roka, pokiaľ je to možné, a 
najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď 
získal povolenie na pediatrickú indikáciu, 
uviesť liek na trh, pričom zohľadní
pediatrickú indikáciu. V registri, ktorý 
koordinuje agentúra a ktorý je prístupný 
verejnosti, sa tieto termíny uvádzajú.

Or. en
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Odôvodnenie

Čiastočné opätovné zaradenie PDN 46 z prvého čítania schváleného 7. septembra 2005. 
Pretože priemyslu sa dostávajú značné stimuly na ukončenie výskumných pediatrických 
plánov, lieky schválené na pediatrické indikácie by sa mali dostávať na trh čo najskôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 34 ODSEK 2 PODODSEK 1

2. Vo zvlášť citlivých prípadoch môže 
príslušný orgán podmieniť vydanie 
povolenia na uvedenie na trh zavedením
systému riadenia rizík alebo uskutočnením 
osobitných štúdií po uvedení na trh a ich 
predložením na preskúmanie. Systém 
riadenia rizík obsahuje súhrn činností 
farmakobdelosti a zásahov určených na 
identifikáciu, charakteristiku rizík a na ich
predchádzanie alebo ich minimalizáciu vo 
vzťahu k liekom vrátane hodnotenia 
účinnosti týchto zásahov.

2. Vydanie povolenia na uvedenie na trh
lieku na pediatrickú indikáciu je 
podmienené tým, že príslušná firma zavedie 
systém riadenia rizík. Ak je to potrebné, 
príslušný úrad môže tiež vyžadovať 
uskutočnenie osobitných štúdií. Systém 
riadenia rizík obsahuje súhrn činností 
farmaceutického dozoru a zásahov určených 
na identifikáciu, charakterizáciu, 
predchádzanie alebo minimalizáciu rizík vo 
vzťahu k liekom vrátane hodnotenia 
účinnosti týchto zásahov.

Or. fr

Odôvodnenie

(Opätovne zaraďuje PDN 47 schválený v prvom čítaní 7. septembra 2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 34 ODSEK 2 PODODSEK 1

2. Vo zvlášť citlivých prípadoch môže 
príslušný orgán podmieniť vydanie 
povolenia na uvedenie na trh zavedením
systému riadenia rizík alebo uskutočnením 
osobitných štúdií po uvedení na trh a ich 
predložením na preskúmanie. Systém 
riadenia rizík obsahuje súhrn činností 
farmakobdelosti a zásahov určených na 
identifikáciu, charakteristiku rizík a na ich
predchádzanie alebo ich minimalizáciu vo 
vzťahu k liekom vrátane hodnotenia 

2. Vydanie povolenia na uvedenie na trh
lieku na pediatrickú indikáciu je 
podmienené tým, že príslušná firma zavedie 
systém riadenia rizík. Ak je to potrebné, 
príslušný úrad môže tiež vyžadovať 
uskutočnenie osobitných štúdií. Systém 
riadenia rizík obsahuje súhrn činností 
farmaceutického dozoru a zásahov určených 
na identifikáciu, charakterizáciu, 
predchádzanie alebo minimalizáciu rizík vo 
vzťahu k liekom vrátane hodnotenia 
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účinnosti týchto zásahov. účinnosti týchto zásahov.

Or. en

Odôvodnenie

(Opätovne zaraďuje PDN 47 schválený v prvom čítaní 7. septembra 2005). V prípade liekov 
na pediatrické použitie by mal vždy byť zavedený systém riadenia rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
ČLÁNOK 34 ODSEK 2 A (nový)

2a. Na povolenia na uvedenie na trh liekov, 
ktoré majú aj pediatrickú indikáciu, sa 
okrem ustanovení odsekov 1 a 2 musia tiež 
uplatňovať ustanovenia o farmaceutickom 
dozore stanovené v nariadení (ES) č. 
726/2004 a v smernici 2001/83/ES.

Or. fr

Odôvodnenie

V kontexte zásady lepšej tvorby právnych predpisov by bolo potrebné uviesť odkaz na 
pravidlá prijaté v iných právnych predpisoch, ktoré sa musia uplatňovať v tomto nariadení, 
najmä pokiaľ ide o farmaceutický dozor. Nahrádza PDN 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 34 ODSEK 2 A (nový)

2a. Farmakologické údaje o vedľajších 
reakciách hlásených pred predajom a počas 
neho sa zhromažďujú v registri, ktorý je 
prístupný verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

(Opätovne zaraďuje PDN 83rev schválený v prvom čítaní 7. septembra 2005). Je veľmi 
dôležité, aby sa  farmakologické údaje zhromažďovali v registri, ktorý je prístupný verejnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 34 A (nový)

Článok 34a
Farmakologické údaje o vedľajších 
účinkoch hlásených pred predajom a počas 
neho sa zhromažďujú v registri, ktorý je 
prístupný verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 35 ODSEK 2 A (nový)

Farmakologické údaje o vedľajších 
reakciách hlásených pred predajom a počas 
neho sa zhromažďujú v registri, ktorý je 
prístupný verejnosti.

Or. fr

Odôvodnenie

(Opätovne zaraďuje PDN 83 schválený v prvom čítaní 7. septembra 2005).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Antonios Trakatellis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 36 ODSEK 2

2. Zahrnutie vyhlásenia uvedeného v článku 
28 ods. 3 do povolenia na uvedenie na trh sa 
využije na účely uplatnenia odseku 1 tohto 
článku.

2. Zahrnutie vyhlásenia uvedeného v článku 
28 ods. 3 a rozhodnutia z vyhlásenia 
uvedeného v článku 23 ods. 3a do povolenia 
na uvedenie na trh sa využije na účely 
uplatnenia odseku 1 tohto článku.

Or. el
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Odôvodnenie

Zmena potrebná vzhľadom na PDN k článku 23 (pozri tento predchádzajúci PDN). PDN je v 
súlade s úpravami, ktoré Rada vykonala v čl. 52 ods. 1 spoločnej pozície a v súlade s článkom 
62 rokovacieho poriadku EP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 36 ODSEK 4

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, 
ktoré sú chránené dodatkovým ochranným 
osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 
udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, 
ktoré sú chránené dodatkovým ochranným 
osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 
udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000 alebo na 
lieky, ktorých účinná látka má už výhodu 
ochrany patentom chrániacim rovnaké 
pediatrické použitie alebo formuláciu alebo 
získala inú formu exkluzivity údajov alebo 
exkluzivity na trhu na rovnaké pediatrické 
použitie v EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

(Opätovne zaraďuje PDN 52 schválený v prvom čítaní 7. septembra 2005). Dodatočná 
odmena podľa článku 36 nie je potrebná v prípadoch, keď sekundárne patenty týkajúce sa 
rovnakého pediatrického použitia alebo formulácie už zaručujú exkluzivitu na trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Adamos Adamou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ČLÁNOK 36 ODSEK 4

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, 
ktoré sú chránené dodatkovým ochranným 
osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 
udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, 
ktoré sú chránené dodatkovým ochranným 
osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 
udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000 alebo na 
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lieky, ktorých účinná látka má už výhodu 
ochrany patentom chrániacim rovnaké 
pediatrické použitie alebo formuláciu.

Or. en

Odôvodnenie

Dodatočná odmena podľa článku 36 nie je potrebná v prípadoch, keď sekundárne patenty 
týkajúce sa rovnakého pediatrického použitia alebo formulácie už zaručujú exkluzivitu na 
trhu.  Ak by sa neprijal tento PDN, výsledkom by bolo udelenie nenáležitého rozšírenia 
ochrany na zrelý výrobok a tým zvýšenie celkových nákladov v zdravotníckych rozpočtoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mojca Drčar Murko

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 36 ODSEK 4

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, 
ktoré sú chránené dodatkovým ochranným 
osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 
udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, 
ktoré sú chránené dodatkovým ochranným 
osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 
udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000 alebo na 
lieky, ktorých účinná látka má už výhodu 
ochrany patentom chrániacim rovnaké 
pediatrické použitie alebo formuláciu.

Or. en

Odôvodnenie

Dodatočná odmena podľa článku 36 nie je potrebná v prípadoch, keď sekundárne patenty 
týkajúce sa rovnakého pediatrického použitia alebo formulácie už zaručujú exkluzivitu na 
trhu.  Ak by sa neprijal tento PDN, výsledkom by bolo udelenie nenáležitého rozšírenia 
ochrany na zrelý výrobok a tým zvýšenie celkových nákladov v zdravotníckych rozpočtoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anne Ferreira

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 36 ODSEK 4

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, 
ktoré sú chránené dodatkovým ochranným 

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú na lieky, 
ktoré sú chránené dodatkovým ochranným 
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osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 
udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000.

osvedčením podľa nariadenia (EHS) č. 
1768/92 alebo patentom, ktorý oprávňuje na 
udelenie dodatkového ochranného 
osvedčenia. Neuplatňujú na lieky označené 
ako lieky určené na ojedinelé ochorenia 
podľa nariadenia (ES) č. 141/2000 alebo na 
lieky, ktorých účinná látka má už výhodu 
ochrany patentom chrániacim rovnaké 
pediatrické použitie alebo formuláciu.

Or. fr

Odôvodnenie

Čiastočné opätovné zaradenie PDN 52 z prvého čítania schváleného 7. septembra 2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 45 ODSEK 3 A (nový)

3a. Komisia po konzultácii s agentúrou 
vypracuje usmernenia s cieľom stanoviť 
kritériá hodnotenia významu štúdií na 
účely uplatňovania odseku 3.

Or. fr

Odôvodnenie

V tejto súvislosti je na Komisii, aby rozhodla na základe vedeckej expertízy agentúry, ktoré 
štúdie sa považujú za potrebné a/alebo relevantné. Nahrádza PDN 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 52 BOD 1

Článok 1 bod e (Nariadenie (EHS) č. 1768/92)

"(e) „Žiadosť o predĺženie trvania“ je 
žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia 
podľa článku 13 ods. 3 tohto nariadenia a 
článku 36 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. …/…+ z … o 
liekoch na pediatrické použitie *;

„(e) „Žiadosť o predĺženie trvania“ je 
žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia 
podľa článku 13 ods. 3 tohto nariadenia a 
článku 36 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. …/…+ z … o 
liekoch na pediatrické použitie ; v prípade , 
ak obdobie podľa článku 13 ods. 1 tohto 



AM\604731SK.doc PE 370.256v01-00 17/21 AM\

SK

nariadenia nie je kladné, „žiadosť o 
predĺženie trvania“ je žiadosť o udelenie 
osvedčenia platného šesť mesiacov.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné znenie umožňuje len predĺženie o 6 mesiacov pre produkty chránené dodatkovým 
ochranným osvedčením (DOO). Veľa liekov sa schváli za menej ako päť rokov z dôvodu ich 
veľkého terapeutického významu, a tak nemajú výhodu predĺženia prostredníctvom DOO.  
Podľa súčasného znenia by nemali právo na predĺženie pre pediatrické využitie. Praktickým 
výsledkom by bolo, že by to mohlo odradiť od vykonávania pediatrických klinických testov 
týchto produktov – zabránenie predĺženiu ochrany produktov rýchleho vývoja by mohlo 
spomaliť zavádzanie život zachraňujúcich liekov. Tento PDN by veľmi zvýšil účelnosť tohto 
nariadenia tým, že by zvýšil počet pediatrických klinických testov, a to najmä v prípade život 
zachraňujúcich liekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jolanta Dičkutė

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ČLÁNOK 52 BOD 1

Článok 1 bod e (Nariadenie (EHS) č. 1768/92)

"(e) „Žiadosť o predĺženie trvania“ je 
žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia 
podľa článku 13 ods. 3 tohto nariadenia a 
článku 36 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. …/…+ z … o 
liekoch na pediatrické použitie *;

„(e) „Žiadosť o predĺženie trvania“ je 
žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia 
podľa článku 13 ods. 3 tohto nariadenia a 
článku 36 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. …/…+ z … o 
liekoch na pediatrické použitie ; v prípade , 
ak obdobie podľa článku 13 ods. 1 tohto 
nariadenia nie je kladné, „žiadosť o 
predĺženie trvania“ je žiadosť o udelenie 
osvedčenia platného šesť mesiacov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri PDN k odôvodneniu 27 od toho istého autora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Holger Krahmer, Frédérique Ries

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ČLÁNOK 52 BOD 2
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Článok 7 odsek 4 (Nariadenie (EHS) č. 1768/92)

4. Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia, 
ktoré už bolo udelené, sa podáva najneskôr
dva roky pred koncom platnosti osvedčenia.

4. Žiadosť o predĺženie trvania osvedčenia, 
ktoré už bolo udelené, sa podáva najneskôr
šesť mesiacov pred koncom platnosti 
osvedčenia.

Or. en

Odôvodnenie

Lehota pre žiadosť o predĺženie dodatkového ochranného osvedčenia (DOO) stanoveného v 
článku 52 ods. 2 by sa mala skrátiť z dvoch rokov na šesť mesiacov pred koncom platnosti 
osvedčenia:  existuje veľa prípadov, v ktorých sa pediatrické klinické testy nedajú ukončiť 
skôr ako v neskorom štádiu životného cyklu výrobku. Vo väčšine prípadov by uskutočnenie 
pediatrických štúdií bez jasných a presných informácií o účinnosti a bezpečnosti liekov u 
dospelých (nepriaznivé reakcie, kontraindikácie a interakcie s inými liekmi, ...) nebolo eticky 
správne a zabránilo by tomu, aby sa náležite zaistila bezpečnosť detí, ktoré sa zúčastňujú 
štúdií. Preto by bolo vhodné skrátiť lehotu na žiadosť o predĺženie DOO z dvoch rokov na 
šesť mesiacov, aby to stimulovalo žiadateľa pokračovať v štúdiách a súčasne maximalizovať 
obdobie výskumu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Miroslav Ouzký

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 52 BOD 2

Článok 7 odsek 4 a (nový) (Nariadenie (EHS) č. 1768/92)

4a. Bez ohľadu na odsek 4 päť rokov po 
nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 
.../...+ je žiadosť o predĺženie trvania už 
udeleného osvedčenia potrebné podať 
najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím 
platnosti osvedčenia.

Or. xm

Odôvodnenie

Keďže existujú lieky, ktorých patentová ochrana skončí do dvoch rokov po prijatí smernice, 
musí byť možné požiadať o predĺženie patentovej ochrany týchto liekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 54 BOD 1 A (nový)
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Článok 117 odsek 1 bod d a  (nový) (Smernica 2001/83/ES)

V článku 117 ods. 1 smernice 2001/83/ES 
sa dopĺňa tento bod:
„(da) obsahuje látky z kategórie 
karcinogénnych, mutagénnych alebo 
reprotoxických látok uvedených na 
zozname v prílohe I k smernici 
67/548/EHS1 ako pomocné látky alebo 
zložky vrchného obalu lieku.
______

1 Ú.v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy 
zmenená a doplnená smernicou Komisie 
2004/73/ES (Ú.v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).“

Or. en

Odôvodnenie

Nový PDN vzhľadom na novú skutočnosť (pravidlo 62 (2d)). Nedávny výskum v Nemecku 
odhalil používanie reprotoxickej látky ako pomocnej látky vo viac ako 50 liečivách na 
lekársky predpis a bez predpisu.  Lieky obsahujúce CMR látky by sa mali stiahnuť z trhu. Pre 
rovnakú liečbu existujú alternatívne lieky. Výrobcovia by potom mohli požiadať o zmenu 
povolenia tak, aby mohli pokračovať v predaji pozmeneného lieku, ktorý neobsahuje CMR 
látky ako pomocné látky alebo zložky vrchného obalu lieku. Alternatívne látky sú široko 
dostupné a používajú sa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Hiltrud Breyer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 54 BOD 1 B (nový)

Príloha 1 bod 3.2.2.4 a (Smernica 2001/83/ES)

V prílohe I bod 3.2.2.4 (a) smernice 
2001/83/ES sa dopĺňa tento odsek:

„Látky klasifikované ako karcinogénne, 
mutagénne alebo reprotoxické kategórie 1, 
2 a 3 podľa smernice 67/548/EHS1 sa 
nesmú používať ako pomocné látky alebo 
zložky vrchného obalu lieku. Látka 
kategórie 3 sa môže použiť v prípade, ak ju 
posúdil Výbor pre liečivá na humánne 
použitie a zistil, že jej použitie v liečive je 
vyhovujúce.
______

1 Ú.v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy 
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zmenená a doplnená smernicou Komisie 
2004/73/ES (Ú.v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).“

Or. en

Odôvodnenie

Nový PDN vzhľadom na novú skutočnosť (pravidlo 62 (2d)). Nedávny výskum v Nemecku 
odhalil používanie reprotoxickej látky ako pomocnej látky vo viac ako 50 liečivách na 
lekársky predpis a bez predpisu.  Veľmi to zvýšilo expozíciu voči tejto látke. Je to zvlášť 
problematické v prípade tehotných žien, pretože expozícia môže prispievať k nárastu 
genitálnych malformácií u novorodených chlapcov. Je dôležité, aby sa v budúcnosti  
zabránilo používaniu CMR látok ako pomocných látok alebo zložiek vrchného obalu lieku. 
Pre kontrolu pomocných látok je preto potrebné určiť, že takéto látky sa nesmú používať.


