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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 14
UVODNA IZJAVA 24

(24) Pomembno je zagotoviti, da so 
mehanizmi farmakovigilance primerni za 
obravnavanje posebnih primerov pri zbiranju 
podatkov o varnosti pri pediatrični 
populaciji, vključno s podatki o možnih 
dolgoročnih učinkih. Za ugotavljanje 
učinkovitosti pri pediatrični populaciji so 
lahko po pridobitvi dovoljenja potrebne 
dodatne študije. Zato je treba v zvezi z 
vlogami za dovoljenje za promet, ki 
vključujejo rezultate študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
raziskav, vpeljati dodatno zahtevo, in sicer, 
da mora vlagatelj prikazati, kako namerava 
zagotoviti dolgoročno spremljanje možnih 
neželenih učinkov uporabe zdravila in 
učinkovitosti pri pediatrični populaciji. 
Dodatno je treba, kadar obstojijo posebni 
razlogi za skrb, predvideti tudi možnost, da 

(24) Pomembno je zagotoviti, da so 
mehanizmi farmakovigilance primerni za 
obravnavanje posebnih primerov pri zbiranju 
podatkov o varnosti pri pediatrični 
populaciji, vključno s podatki o možnih 
dolgoročnih učinkih. Za ugotavljanje 
učinkovitosti pri pediatrični populaciji so 
lahko po pridobitvi dovoljenja potrebne 
dodatne študije. Zato je treba v zvezi z 
vlogami za dovoljenje za promet, ki 
vključujejo rezultate študij, izvedenih v 
skladu z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
raziskav, vpeljati dodatno zahtevo, in sicer, 
da mora vlagatelj prikazati, kako namerava 
zagotoviti dolgoročno spremljanje možnih 
neželenih učinkov uporabe zdravila in 
učinkovitosti pri pediatrični populaciji. 
Dodatno je treba, kadar obstojijo posebni 
razlogi za skrb, predvideti tudi možnost, da 
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se od vlagatelja zahteva, da predloži in 
izvaja sistem obvladovanja tveganja in/ali da 
izvede posebne študije po začetku trženja 
kot pogoj za pridobitev dovoljenja za 
promet.

se od vlagatelja zahteva, da predloži in 
izvaja sistem obvladovanja tveganja in/ali da 
izvede posebne študije po začetku trženja 
kot pogoj za pridobitev dovoljenja za 
promet.

Or. fr

Obrazložitev

Če so posebni razlogi za skrb, se mora od vlagatelja zahtevati, da predloži ustrezen načrt 
obvladovanja tveganja. Nadomestilo predloga spremembe 4.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 15
UVODNA IZJAVA 27

(27) Vloga za podaljšanje veljavnosti 
certifikata v skladu s to uredbo naj bo 
sprejemljiva samo, če je bil certifikat izdan v 
skladu z Uredbo (EGS) št. 1768/92.

(27) Vloga za podaljšanje veljavnosti 
certifikata v skladu s to uredbo naj bo 
sprejemljiva samo, če je bil certifikat izdan v 
skladu z Uredbo (EGS) št. 1768/92. Če pa se 
zaradi skrajšanja za pet let iz člena 13(1) te 
uredbe ne dodeli nobenega certifikata, se 
odobri nagrada v obliki 6 mesečnega 
dodatnega varstvenega certifikata.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe člena 52, odstavka 1 istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jolanta Dičkutė

Predlog spremembe 16
UVODNA IZJAVA 27

(27) Vloga za podaljšanje veljavnosti 
certifikata v skladu s to uredbo naj bo 
sprejemljiva samo, če je bil certifikat izdan v 
skladu z Uredbo (EGS) št. 1768/92.

(27) Vloga za podaljšanje veljavnosti 
certifikata v skladu s to uredbo naj bo 
sprejemljiva samo, če je bil certifikat izdan v 
skladu z Uredbo (EGS) št. 1768/92.Če pa 
zaradi skrajšanja za pet let iz člena 13(1) te 
uredbe ni na voljo nobenega certifikata, se 
odobri nagrada v obliki 6 mesečnega 



AM\604731SL.doc PE 370.256v01-00 3/21 AM\

SL

dodatnega varstvenega certifikata.

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje dodatnega varstvenega certifikata je sedaj na voljo za vsa nova zdravila ali 
razširitev linij zdravil, ki so zaščitena s podaljšanjem dodatnega varstvenega certifikata ali 
patentom, ki izpolnjuje pogoje za dodatni varstveni certifikat. Podaljšanje je povezano s 
trajanjem, določenim v skladu s členoma 13.1 in 13.2 Uredbe 1768/92 o dodatnem 
varstvenem certifikatu. V skladu s členom 13.1 je trajanje dodatnega varstvenega certifikata 
enako obdobju med datumom patentne prijave in datumom MA v Skupnosti, minus pet let. 
Tako je trajanje dodatnega varstvenega certifikata za nova zdravila, ki so se razvila in so 
prejela dovoljenje v manj kot petih letih, enako 0. Zdravila, ki imajo še vedno registrirano 
pravico za dodatni varstveni certifikat, njegovo trajanje pa je v skladu s členom 13.1 Uredbe 
1768/92 enako 0, pa tudi lahko koristijo podaljšanje dodatnega varstvenega certifikata, če 
poteka pediatrična raziskava. Člen 52 Skupnega stališča, ki spreminja Uredbo 1768/92 o 
dodatnem varstvenem certifikatu, ne rešuje jasno tega vprašanja in se mora spremeniti, tako, 
da razjasni, da se podeljuje podaljšanje dodatnega varstvenega certifikata, ne glede na 
njegovo dejansko trajanje, vključno z 0, ter tako izogne prihodnjim razpravam.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 17
UVODNA IZJAVA 35 A (novo)

(35a) Direktiva Sveta 76/769/EGS z dne 27. 
julija 1976 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi z 
omejitvami pri dajanju v promet in uporabi 
določenih nevarnih snovi in pripravkov1

prepoveduje trženje snovi za javno uporabo, 
ki so razvrščene kot kancerogene, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje v 
skupino 1 ali 2, v skladu z Direktivo Sveta 
67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o 
približevanju zakonov in drugih predpisov v 
zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi2.
________________

1UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 2005/90/ES (UL L 33, 4.2.2006, 
str. 28).
1UL L 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 
2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).
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Or. en

Obrazložitev

Novi predlog spremembe zaradi novega dejstva (člen 62 (2d)). Nedavne raziskave v Nemčiji 
so ugotovile uporabo snovi, ki je kot pomožna snov strupena za razmnoževanje v več kot 50 
zdravilih na recept in v prosti prodaji. V pravu Skupnosti je sprejet standard, da se za splošno 
uporabo ne prodajajo kot take ali v pripravkih snovi, ki so kancerogene, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje. Medtem, ko je bilo izvzetje iz te določbe za kozmetične proizvode 
odpravljeno, pa so zdravila še vedno izvzeta. Uporaba takih snovi kot učinkovin je lahko 
upravičena v posebnih primerih, ni pa upravičena za pomožne snovi, če so na voljo druge 
možnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 18
UVODNA IZJAVA 35 B (novo)

(35b) Glede na posebna tveganja, ki jih 
lahko snovi, razvrščene kot kancerogene, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje v 
skupino 1, 2 in 3 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS vsebujejo za zdravje ljudi, je 
njihova uporaba za zdravila kot sestavine 
pomožnih snovi ali sestavine zunanje 
zaščite prepovedana. Snov, ki je razvrščena 
v skupino 3, se lahko uporablja kot 
sestavina pomožnih snovi ali sestavina 
zunanje zaščite zdravil, če jo je ocenil 
Odbor za zdravila za humano uporabo in 
ugotovil, da je sprejemljiva za uporabo za 
zdravila. 

Or. en

Obrazložitev

Novi predlog spremembe zaradi novega dejstva (člen 62 (2d)). Nedavne raziskave v Nemčiji 
so ugotovile uporabo snovi, ki je razvrščena kot strupena za razmnoževanje kot pomožna snov 
v več kot 50 zdravilih na recept in v prosti prodaji. To je pripeljalo do povečane 
izpostavljenosti tej snovi. To je še posebej problematično za nosečnice, ker lahko poveča 
deformacije spolovil pri novorojenih dečkih. Prepovedati se mora uporaba snovi CMR 
(kancerogene, mutagene ali strupene za razmnoževanje) iz skupin 1 in 2 v pomožnih snoveh in 
zunanji zaščiti zdravil. Po analogiji s kozmetično zakonodajo so snovi CMR iz skupine 3 
lahko dovoljene le, če so ocenjene kot varne.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 19
ČLEN 5, ODSTAVEK 1

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
po svojih najboljših močeh prizadeva doseči 
soglasje na znanstveni podlagi. Če takega 
soglasja ni mogoče doseči, Odbor za 
pediatrijo sprejme mnenje, ki predstavlja 
stališče večine članov. V mnenju se 
navedejo različna stališča, vključno z 
njihovimi utemeljitvami.

1. Pri pripravi mnenj si Odbor za pediatrijo 
po svojih najboljših močeh prizadeva doseči 
soglasje na znanstveni podlagi. Če takega 
soglasja ni mogoče doseči, Odbor za 
pediatrijo sprejme mnenje, ki predstavlja 
stališče večine članov. V mnenju se 
navedejo različna stališča, vključno z 
njihovimi utemeljitvami. Mnenje se objavi.

Or. en

Obrazložitev

Deloma se ponovno vstavi predlog spremembe 22 iz prve obravnave, ki je bil sprejet 7. 
septembra 2005. Pomembno je zagotoviti objavo stališča Odbora za pediatrijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 20
ČLEN 5 A (novo)

Člen 5a
Člani Odbora za pediatrijo in njegovi 
strokovnjaki delujejo v javnem interesu in 
neodvisno. Ne smejo imeti finančnih ali 
drugih interesov v farmacevtski industriji, 
ki bi lahko vplivali na njihovo 
nepristranskost.
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.
Člani Odbora za pediatrijo in njegovi 
strokovnjaki se morajo na vsakem 
sestanku, ob upoštevanju dnevnega reda, 
izreči o posebnih interesih, ki bi lahko 
ovirali njihovo neodvisnost.
Člani Odbora za pediatrijo in njegovi 
strokovnjaki tudi po prenehanju svoje 
funkcije ne smejo razkriti nobenih 
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informacij, ki spadajo v obveznost poslovne 
skrivnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi člen 5 iz predloga Komisije, ki ga spreminja predlog spremembe 24 iz prve 
obravnave, ki je bil sprejet dne 7. septembra 2005. Bistveno je, da se izrecno določi, da mora 
član Odbora za pediatrijo delovati v javnem interesu ter da se izreče o neposrednih in 
posrednih interesih, ki so lahko povezani s farmacevtsko industrijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 21
ČLEN 23, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1 A (novo)

Zadevna država članica v tridesetih dneh 
samodejno prizna mnenje o skladnosti. 

Or. xm

Obrazložitev

Z vidika praktične uporabe te direktive je primerno, da se državam članicam določi rok za 
načrt pediatričnih raziskav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 22
ČLEN 23, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. Vlagatelj lahko tudi zahteva, da mnenje 
vključuje skladnost z dogovorjenim 
načrtom pediatričnih raziskav. V tem 
primeru se uporablja člen 25, sklep pa je za 
pristojne organe zavezujoč. Vlagatelj tudi 
lahko za rok iz četrtega odstavka člena 25 
zahteva odlog.

Or. el

Obrazložitev

Cilji predloga uredbe vključujejo nadaljnji razvoj pediatričnih zdravil, zlasti z zagotavljanjem 
ustreznih spodbud in visoko kakovostnih raziskav ter ustreznih postopkov odobritev za te 
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proizvode. Glavni pogoj promocije in razvoja zdravil je skladnost s splošnimi zahtevami v 
zvezi s postopki dovoljenja za promet v skladu s členom 23(1). Predlog uredbe zahteva, da 
nacionalni organi (brez uvajanja določenega roka za sprejetje odločitve) spremljajo 
skladnost za zdravila, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet z vzajemnim priznanjem 
ali (decentraliziranim) nacionalnim postopkom za odobritev. V tem primeru je Odbor za 
pediatrijo najustreznejši organ za preverjanje skladnosti s programom pediatričnih raziskav 
in bi zato bilo zaželeno, da bi to s sklepom odobrila Evropska agencija za zdravila in ne bi 
bila potrebna odločitev vseh držav članic.

Predlog spremembe se ujema s spremembo člena 52(1) skupnega stališča s strani Sveta in s 
členom 62 Poslovnika EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 23
ČLEN 25, ODSTAVEK 3

3. Odbor za pediatrijo v 30-ih dneh od 
prejema zahteve za ponovni pregled iz 
odstavka 2, potem ko imenuje novega 
poročevalca, izda novo mnenje, s katerim 
potrdi ali spremeni svoje predhodno mnenje. 
Mnenje se ustrezno utemelji in novemu 
mnenju, ki je dokončno, se priloži 
obrazložitev sprejete odločitve.

3. Odbor za pediatrijo v 30-ih dneh od 
prejema zahteve za ponovni pregled iz 
odstavka 2, potem ko imenuje novega 
poročevalca, izda novo mnenje, s katerim 
potrdi ali spremeni svoje predhodno mnenje. 
Poročevalec mora imeti možnost 
neposrednega zaslišanja vlagatelja. Tudi 
vlagatelj lahko predlaga zaslišanje. 
Poročevalec takoj pisno obvesti Odbor za 
pediatrijo o podrobnostih stikov z 
vlagateljem. Mnenje se ustrezno utemelji in 
novemu mnenju, ki je dokončno, se priloži 
obrazložitev sprejete odločitve.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec deluje kot predstavnik Odbora in ga obvešča o stikih z vlagateljem. (Ponovno se 
vstavi predlog spremembe 41, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 2005).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 24
ČLEN 28, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje izdano, se rezultati vseh teh 
študij, ne glede na to, ali je pristojni organ 
odobril vse zadevne pediatrične indikacije, 

Če je dovoljenje izdano, se rezultati vseh teh 
študij, ne glede na to, ali je pristojni organ 
odobril vse zadevne pediatrične indikacije, 
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vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to potrebno, v navodilo za 
uporabo zdravila, pod pogojem, da pristojni 
organ meni, da so informacije koristne za 
bolnike.

vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in zberejo v navodilo za uporabo 
zdravila, pod pogojem, da pristojni organ 
meni, da so informacije koristne za bolnike. 
Informacija mora biti pripravljena tako, da 
jasno loči podatke o pediatričnih 
indikacijah, ki so bile odobrene, in o tistih, 
ki niso bile odobrene.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 43, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 2005.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 25
ČLEN 28, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje izdano, se rezultati vseh teh 
študij, ne glede na to, ali je pristojni organ 
odobril vse zadevne pediatrične indikacije, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to potrebno, v navodilo za 
uporabo zdravila, pod pogojem, da pristojni 
organ meni, da so informacije koristne za 
bolnike.

Če je dovoljenje izdano, se rezultati vseh teh 
študij, ne glede na to, ali je pristojni organ 
odobril vse zadevne pediatrične indikacije, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in zberejo v navodilo za uporabo 
zdravila, pod pogojem, da pristojni organ 
meni, da so informacije koristne za bolnike. 
Informacija mora biti pripravljena tako, da 
jasno loči podatke o pediatričnih 
indikacijah, ki so bile odobrene, in o tistih, 
ki niso bile odobrene.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 26
ČLEN 28, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje izdano, se rezultati vseh teh 
študij, ne glede na to, ali je pristojni organ 
odobril vse zadevne pediatrične indikacije, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to potrebno, v navodilo za 
uporabo zdravila, pod pogojem, da pristojni 
organ meni, da so informacije koristne za 

Če je dovoljenje izdano, se rezultati vseh teh 
študij, ne glede na to, ali je pristojni organ 
odobril vse zadevne pediatrične indikacije, 
vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to potrebno, v navodilo za 
uporabo zdravila, pod pogojem, da pristojni 
organ meni, da so informacije koristne za 
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bolnike. bolnike. Informacija mora biti pripravljena 
tako, da jasno loči podatke o pediatričnih 
indikacijah, ki so bile odobrene, in o tistih, 
ki niso bile odobrene.

Or. en

Obrazložitev

Deloma se ponovno vstavi predlog spremembe 43, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 
2005.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 27
ČLEN 33

Kadar so zdravila po izvedbi dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav odobrena za 
pediatrično indikacijo in so ta zdravila že 
dana v promet z drugimi indikacijami, 
imetnik dovoljenja za promet v dveh letih po 
datumu odobritve pediatrične indikacije da 
zdravilo v promet z upoštevanjem 
pediatrične indikacije. Register, ki ga 
usklajuje Agencija in je na voljo javnosti, 
vsebuje podatke o rokih.

Kadar so zdravila po izvedbi dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav odobrena za 
pediatrično indikacijo in so ta zdravila že 
dana v promet z drugimi indikacijami, 
imetnik dovoljenja za promet v šestih 
mesecih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da zdravilo v promet z
upoštevanjem pediatrične indikacije. 
Register, ki ga usklajuje Agencija in je na 
voljo javnosti, vsebuje podatke o rokih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 28
ČLEN 33

Kadar so zdravila po izvedbi dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav odobrena za 
pediatrično indikacijo in so ta zdravila že 
dana v promet z drugimi indikacijami, 
imetnik dovoljenja za promet v dveh letih po 
datumu odobritve pediatrične indikacije da 
zdravilo v promet z upoštevanjem 
pediatrične indikacije. Register, ki ga 
usklajuje Agencija in je na voljo javnosti, 

Kadar so zdravila po izvedbi dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav odobrena za 
pediatrično indikacijo in so ta zdravila že 
dana v promet z drugimi indikacijami, 
imetnik dovoljenja za promet, če je mogoče
v enem letu po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da zdravilo v promet z 
upoštevanjem pediatrične indikacije. 
Register, ki ga usklajuje Agencija in je na 
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vsebuje podatke o rokih. voljo javnosti, vsebuje podatke o rokih.

Or. fr

Obrazložitev

Deloma se ponovno vstavi predlog spremembe 46, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 
2005.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 29
ČLEN 33

Kadar so zdravila po izvedbi dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav odobrena za 
pediatrično indikacijo in so ta zdravila že 
dana v promet z drugimi indikacijami, 
imetnik dovoljenja za promet v dveh letih po 
datumu odobritve pediatrične indikacije da 
zdravilo v promet z upoštevanjem 
pediatrične indikacije. Register, ki ga 
usklajuje Agencija in je na voljo javnosti, 
vsebuje podatke o rokih.

Kadar so zdravila po izvedbi dogovorjenega 
načrta pediatričnih raziskav odobrena za 
pediatrično indikacijo in so ta zdravila že 
dana v promet z drugimi indikacijami, 
imetnik dovoljenja za promet, kadar je to 
mogoče v enem letu in najkasneje v dveh 
letih po datumu odobritve pediatrične 
indikacije da zdravilo v promet z 
upoštevanjem pediatrične indikacije. 
Register, ki ga usklajuje Agencija in je na 
voljo javnosti, vsebuje podatke o rokih.

Or. en

Obrazložitev

Deloma se ponovno vstavi predlog spremembe 46, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 
2005. Zaradi znatnih spodbud, danih industriji za dokončanje načrta pediatričnih raziskav, 
morajo biti zdravila, odobrena za pediatrično indikacijo, dana na trg kakor hitro je mogoče.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 30
ČLEN 34, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

2. Če obstaja poseben razlog za 
zaskrbljenost, 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 

2. Za odobritev dovoljenja za promet za 
pediatrično indikacijo mora zadevno 
podjetje vzpostaviti sistem obvladovanja 
tveganja. Če je potrebno, lahko pristojni 
organ zahteva, da se izvedejo posebne 
študije. Sistem obvladovanja tveganja 
obsega sklop dejavnosti in intervencij, 
namenjenih preprečitvi ali minimalizaciji 
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farmakovigilence in intervencij, namenjenih 
identifikaciji, opisu, preprečevanju ali 
zmanjševanju tveganj, povezanih z zdravili, 
vključno z oceno učinkovitosti teh 
intervencij.

tveganj, povezanih z zdravili, vključno z 
oceno učinkovitosti teh intervencij.

Or. fr

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 47 iz prve obravnave, ki je bil sprejet 7. septembra 2005.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 31
ČLEN 34, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 1

2. Če obstaja poseben razlog za 
zaskrbljenost, 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 
farmakovigilence in intervencij, namenjenih 
identifikaciji, opisu, preprečevanju ali 
zmanjševanju tveganj, povezanih z zdravili, 
vključno z oceno učinkovitosti teh 
intervencij.

2. Pogoj za odobritev dovoljenja za promet 
za pediatrično indikacijo je, da zadevno 
podjetje vzpostavi sistem obvladovanja 
tveganja. Če je potrebno, lahko pristojni 
organ zahteva, da se izvedejo posebne 
študije. Sistem obvladovanja tveganja 
obsega sklop dejavnosti farmakovigilence in 
intervencij, namenjenih identifikaciji, opisu, 
preprečevanju ali zmanjševanju tveganj, 
povezanih z zdravili, vključno z oceno 
učinkovitosti teh intervencij.

Or. en

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 47 iz prve obravnave, ki je bil sprejet 7. septembra 2005. Vedno 
mora obstajati primeren sistem obvladovanja tveganja za zdravila za pediatrične indikacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 32
ČLEN 34, ODSTAVEK 2 A (novo)
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2a. Poleg določb iz 1. in 2. odstavka, je 
treba pri dovoljenjih za promet zdravil s 
pediatrično indikacijo upoštevati tudi 
določbe o farmakovigilenci, navedene v 
Uredbi (ES) št. 726/2004 in Direktivi 
2001/83/ES.

Or. fr

Obrazložitev

V okviru "boljše pravne ureditve" je treba upoštevati načela, že sprejeta v drugih 
zakonodajah, ki jih je treba izvajati v skladu s to uredbo, predvsem v zvezi s farmavigilenco.
Nadomesti predlog spremembe 9.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 33
ČLEN 34, ODSTAVEK 2 A (novo)

2a. Farmakovigilančne podatke o neželenih 
učinkih, prijavljenih pred ali po začetku 
trženja, se vnese v register, ki je na voljo 
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 83rev, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 2005. Da 
so farmakovigilančni podatki zbrani v registru, ki je na voljo javnosti, je bistvenega pomena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 34
ČLEN 34 A (novo)

Člen 34a
Farmakovigilančne podatke o neželenih 
učinkih, prijavljenih pred ali po začetku 
trženja, se vnese v register, ki je na voljo 
javnosti.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

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

Farmakovigilančne podatke o neželenih 
učinkih, prijavljenih pred ali po začetku 
trženja, se vnese v register, ki je na voljo 
javnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 83, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 2005.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 36
ČLEN 36, ODSTAVEK 2

2. Vključitev izjave iz člena 28(3) v 
dovoljenje za promet se uporablja za namen 
uporabe odstavka 1 tega člena.

2. Vključitev izjave iz člena 28(3) v 
dovoljenje za promet in odločitev v izjavi iz 
člena 23(3a) se uporablja za namen uporabe 
odstavka 1 tega člena.

Or. el

Obrazložitev

Sprememba potrebna zaradi predloga spremembe člena 23 (glej prejšnji zadevni predlog 
spremembe). Predlog spremembe se ujema s spremembo člena 52(1) skupnega stališča s 
strani Sveta in s členom 62 poslovnika EP.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 37
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. 1786/92, 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. 1786/92, 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 zdravilne učinkovine so že imele 
koristi od patenta, ki pokriva isto 
pediatrično uporabo ali formulacijo, 
oziroma so prejeli katero koli obliko 
podatkovne ali tržne ekskluzivnosti za 
enako pediatrično uporabo v EU.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe 52, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 2005. 
Dodatna nagrada na podlagi člena 36 ni potrebna, kadar sekundarni patenti, ki se nanašajo 
na isto pediatrično uporabo ali formulacijo, že omogočajo tržno ekskluzivnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 38
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. 1786/92, 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. 1786/92, 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 zdravilne učinkovine so že imele
koristi od patenta, ki pokriva isto 
pediatrično uporabo ali formulacijo.

Or. en

Obrazložitev

Dodatna nagrada na podlagi člena 36 ni potrebna, kadar sekundarni patenti, ki se nanašajo 
na isto pediatrično uporabo ali formulacijo, že omogočajo tržno ekskluzivnost. Če ta predlog 
spremembe ne bo sprejet, bo prišlo do dodelitve nepotrebne dodatne zaščite za proizvode za 
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odrasle in porasta skupnih stroškov zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 39
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. 1786/92, 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. 1786/92, 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 zdravilne učinkovine so že imele 
koristi od patenta, ki pokriva isto 
pediatrično uporabo ali formulacijo.

Or. en

Obrazložitev

Dodatna nagrada na podlagi člena 36 ni potrebna, kadar sekundarni patenti, ki se nanašajo 
na isto pediatrično uporabo ali formulacijo, že omogočajo tržno ekskluzivnost. Če ta predlog 
spremembe ne bo sprejet, bo prišlo do dodelitve nepotrebne dodatne zaščite za proizvode za 
odrasle in porasta skupnih stroškov zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Ferreira

Predlog spremembe 40
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. 1786/92, 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. 1786/92, 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 zdravilne učinkovine so že imele 
koristi od patenta, ki pokriva isto 
pediatrično uporabo ali formulacijo.

Or. fr
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Obrazložitev

Deloma se ponovno vstavi predlog spremembe 52, sprejet v prvi obravnavi 7. septembra 
2005.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 41
ČLEN 45, ODSTAVEK 3 A (novo)

3a. V posvetovanju z agencijo Komisija 
pripravi smernice za določitev ocenjevalnih 
meril za pomen študij za namene uporabe 
odstavka 3.

Or. fr

Obrazložitev

V zvezi s tem mora Komisija, na podlagi strokovnega znanja in izkušenj, odločiti, katere 
študije so potrebne in/ali ustrezne. Nadomesti predlog spremembe 12.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 42
ČLEN 52, TOČKA 1

Člen 1, točka (e) (Uredba (EGS) št. 1768/92)

"e) 'prijava za podaljšanje veljavnosti' je 
prijava za podaljšanje veljavnosti certifikata 
v skladu s členom 13(3) te uredbe in členom 
36 Uredbe (ES) št. …/…+ Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne...o zdravilih za 
pediatrično uporabo*.

"e) 'prijava za podaljšanje veljavnosti' je 
prijava za podaljšanje veljavnosti certifikata 
v skladu s členom 13(3) te uredbe in členom 
36 Uredbe (ES) št. …/…+ Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne...o zdravilih za 
pediatrično uporabo*. v primeru, ko 
člen 13(1) te uredbe ne dovoljuje novega 
obdobja zaščite, 'prijava za podaljšanje 
veljavnosti' pomeni prijavo za certifikat, ki 
bo veljal šest mesecev.

Or. en
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Obrazložitev

Sedanje besedilo omogoča le šestmesečno podaljšanje za proizvode, ki so zaščiteni z 
dodatnim varstvenim certifikatom. Veliko zdravil je zaradi njihovega ključnega terapevtskega 
pomena potrjenih v manj kot petih letih in zato niso deležna podaljšanja dodatnega 
varstvenega certifikata. V skladu s sedanjim besedilom ne bi izpolnjevali pogojev za 
podaljšanje pediatrične uporabe. V praksi bi to oviralo pediatrične klinične preskuse za te 
proizvode – preprečevanje podaljšane zaščite za "hitre" proizvode bi lahko oviralo uvedbo 
zdravil, ki rešujejo življenja. Ta predlog spremembe bi v veliki meri okrepil učinek te uredbe, 
s povečanjem števila pediatričnih kliničnih preskusov, zlasti za zdravila, ki rešujejo življenja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jolanta Dičkutė

Predlog spremembe 43
ČLEN 52, TOČKA 1

Člen 1, točka (e) (Uredba (EGS) št. 1768/92)

"e) 'prijava za podaljšanje' veljavnosti je 
prijava za podaljšanje veljavnosti certifikata 
v skladu s členom 13(3) te uredbe in členom 
36 Uredbe (ES) št. …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne...o zdravilih za 
pediatrično uporabo*.

"e) 'prijava za podaljšanje' veljavnosti je 
prijava za podaljšanje veljavnosti certifikata 
v skladu s členom 13(3) te uredbe in členom 
36 Uredbe (ES) št. …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne...o zdravilih za 
pediatrično uporabo*. v primeru, ko 
člen 13(1) te uredbe ne dovoljuje novega 
obdobja zaščite, 'prijava za podaljšanje 
veljavnosti' pomeni prijavo za certifikat, ki 
bo veljal šest mesecev

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe uvodne izjave 27 istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Holger Krahmer in Frédérique Ries

Predlog spremembe 44
ČLEN 52, TOČKA 2

Člen 7, odstavek 4 (Uredba (EGS) št. 1768/92)

4. Prijava za podaljšanje veljavnosti že 
izdanega certifikata se vloži najpozneje dve 

4. Prijava za podaljšanje veljavnosti že 
izdanega certifikata se vloži najpozneje šest 
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leti pred iztekom veljavnosti certifikata. mesecev pred iztekom veljavnosti 
certifikata.

Or. en

Obrazložitev

Rok za prijavo za podaljšanje dodatnega varstvenega certifikata iz člena 52(2) mora biti 
skrajšan z dveh let na šest mesecev pred iztekom veljavnosti prvotnega certifikata: v mnogih 
primerih so pediatrični klinični preskusi lahko končani šele v kasnejši fazi življenjskega cikla 
proizvoda. V večini primerov izvajanje pediatričnih študij brez jasnih in natančnih podatkov o 
učinkovitosti in varnosti zdravil pri odraslih (neželeni učinki, kontraindikacije, medsebojno 
vplivanje z drugimi zdravili...) ne bi bilo opravičljivo z etičnega vidika in bi ogrožalo varnost 
otrok, ki bi sodelovali v študijah. Zato bi bilo priporočljivo, da se obdobje za prijavo za 
podaljšanje dodatnega varstvenega certifikata skrajša z dveh let na šest mesecev, da bi 
spodbudili, da prosilec nadaljuje s študijami, in obenem kar najbolj podaljšali obdobje 
raziskav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 45
ČLEN 52, TOČKA 2

Člen 7, odstavek 4 a (novo) (Uredba (EGS) št. 1768/92)

4a. Ne glede na odstavek 4, se pet let po 
začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. .../...+, 
prijavo za podaljšanje veljavnosti že 
izdanega certifikata vloži najpozneje šest 
mesecev pred iztekom veljavnosti 
certifikata.

Or. xm

Obrazložitev

Ker obstajajo zdravila, ki jim bo patentna zaščita potekla v dveh letih po sprejetju direktive, 
mora obstajati možnost, da se zaprosi za podaljšanje trajanja patentne zaščite za ta zdravila.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 46
ČLEN 54, ODSTAVEK 1 A (novo)
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Člen 117, odstavek 1, točka (d a) (novo) (Direktiva 2001/83/ES)

V členu 117(1) Direktive 2001/83/EGS se 
doda naslednji odstavek:
"(da) zdravilo vsebuje snovi, ki so 
kancerogene, strupene ali mutagene za 
razmnoževanje, kot so navedene v Prilogi I 
Direktive 67/584/EGS1, kot sestavine 
pomožnih snovi ali sestavine zunanje 
zaščite.
______

1 UL L 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 
2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1)."

Or. en

Obrazložitev

Novi predlog spremembe zaradi novega dejstva (člen 62 (2d)). Nedavne raziskave v Nemčiji 
so pokazale, da se v več kot 50 zdravilih na recept in v prosti prodaji kot pomožno snov 
uporablja snov, ki je razvrščena kot strupena za razmnoževanje. Zdravila, ki vsebujejo snovi 
CMR v pomožni snovi ali zunanji zaščiti, bi morala biti umaknjena s trga. Za isto zdravljenje 
so na voljo druga zdravila. Proizvajalci bi lahko zaprosili za spremembo dovoljenja, da bi 
lahko nadaljevali s prodajo spremenjenega zdravila, ki ne vsebuje snovi CMR v pomožni 
snovi in zunanji zaščiti. Na voljo so druge ustrezne snovi, ki so že v uporabi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Hiltrud Breyer
Predlog spremembe 47

ČLEN 54, ODSTAVEK 1 B (novo)
Priloga I, točka 3.2.2.4 (a) (Direktiva 2001/83/ES)

V Prilogi I, se točki 3.2.2.4 Direktive 
2001/83/ES doda naslednji odstavek:

"Snovi, ki so razvrščene kot kancerogene, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje v 
skupino 1, 2 in 3 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS1, se ne sme uporabljati za 
sestavine pomožnih snovi ali zunanje 
zaščite zdravil. Snov iz skupine 3 se lahko 
uporablja, če jo je ocenil Odbor za zdravila 
za humano uporabo in ugotovil, da je 
sprejemljiva za uporabo za zdravila.
______
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1 UL L 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 
2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1)."

Or. en

Obrazložitev

Novi predlog spremembe zaradi novega dejstva (člen 62 (2d)). Nedavne raziskave v Nemčiji 
so pokazale, da se v več kot 50 zdravilih na recept in v prosti prodaji kot pomožno snov 
uporablja snov, ki je razvrščena kot strupena za razmnoževanje. To je pripeljalo do povečane 
izpostavljenosti tej snovi. To je posebej problematično za nosečnice, ker lahko poveča 
deformacije spolnih organov pri novorojenih dečkih. V bodoče se je nujno treba izogibati 
uporabi snovi CMR za pomožne snovi ali za zunanjo zaščito. Zato mora biti pri nadzoru 
pomožnih snovi natančno opredeljeno, da se takih snovi ne sme uporabljati.


