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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro 
pediatrické použití, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/83/ES 
a nařízení (ES) č. 726/2004
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0599)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0159/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Cílem tohoto nařízení je zvýšit vývoj 
dětských léčivých přípravků, zajistit, aby 
byly léčivé přípravky používané k léčbě 
dětí podrobovány vysoce kvalitnímu, 
etickému výzkumu a aby byly řádně 
registrovány pro použití u dětí, a zlepšit 
kvalitu dostupných informací o použití 
léčivých přípravků u různých podskupin 
pediatrické populace. Těchto cílů by mělo 
být dosaženo, aniž by byly děti 
podrobovány nadbytečným klinickým 
hodnocením a aniž by byla zdržována 

(4) Cílem tohoto nařízení je zvýšit vývoj 
dětských léčivých přípravků a jejich 
dostupnost a zajistit, aby byly léčivé 
přípravky používané k léčbě dětí 
podrobovány vysoce kvalitnímu, etickému 
výzkumu a aby byly řádně registrovány pro 
použití u dětí, a zlepšit kvalitu dostupných 
informací o použití léčivých přípravků 
u různých podskupin pediatrické populace. 
Těchto cílů by mělo být dosaženo, aniž by 
byly děti podrobovány nadbytečným 
klinickým hodnocením a aniž by byla 

  
1 Úř. věst. C xx, X.X.2005, s. xx.
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registrace léčivých přípravků pro jiné 
populace.

zdržována registrace léčivých přípravků 
pro jiné populace.

Odůvodnění

Les nouveaux médicaments pédiatriques devront être disponibles dans les meilleurs délais 
dans tous les Etats membres.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, 
aby se vývoj léčivých přípravků pro děti 
stal nedílnou součástí vývoje léčivých 
přípravků pro děti, začleněného do 
vývojového programu pro dospělé. Proto 
by měly být plány pediatrického výzkumu 
předkládány v rané fázi v průběhu vývoje 
přípravku, aby byl před předložením 
žádostí o registraci čas na provedení 
potřebných studií u dětí.

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, 
aby se vývoj léčivých přípravků pro děti 
stal nedílnou součástí vývoje léčivých 
přípravků pro děti, začleněného do 
vývojového programu pro dospělé. Proto 
by měly být plány pediatrického výzkumu 
předkládány v rané fázi v průběhu vývoje 
přípravku, aby byl před předložením 
žádostí o registraci, pokud je to možné, čas 
na provedení potřebných studií u dětí.

Odůvodnění

Il s'agit ici, comme stipulé dans l'article 21 du présent règlement, de ne pas retarder la 
demande d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en 
prenant en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur 
devra se soumettre.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Stávající postupy pro registraci 
humánních léčivých přípravků by se 
neměly měnit. Z požadavku na předkládání 
výsledků studií prováděných u dětí podle 
schváleného plánu pediatrického výzkumu 
však vyplývá, že příslušné orgány by měly 
kontrolovat shodu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu a veškerá
prominutí a odklady v rámci stávající fáze 
ověřování platnosti žádosti o registraci. 
Posuzování bezpečnosti, kvality a účinnosti 

(15) Stávající postupy pro registraci 
humánních léčivých přípravků by se 
neměly měnit. Z požadavku na předkládání 
výsledků studií prováděných u dětí podle 
schváleného plánu pediatrického výzkumu 
však vyplývá, že příslušné orgány by měly 
kontrolovat shodu se schváleným plánem 
pediatrického výzkumu a veškerá 
prominutí a odklady v rámci stávající fáze 
ověřování platnosti žádosti o registraci. 
Posuzování bezpečnosti, kvality a účinnosti 
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léčivých přípravků pro děti a udělování 
registrací by mělo zůstat v působnosti 
příslušných orgánů. Mělo by být zavedeno
opatření umožňující vyžádat si od 
Pediatrického výboru stanovisko týkající se 
shody a stanovisko týkající se bezpečnosti, 
kvality a účinnosti léčivého přípravku 
u dětí.

léčivých přípravků pro děti a udělování 
registrací by mělo zůstat v působnosti 
příslušných orgánů. Je třeba vyžádat si od 
Pediatrického výboru stanovisko týkající se 
shody a stanovisko týkající se bezpečnosti, 
kvality a účinnosti léčivého přípravku 
u dětí.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již uveden na trh pro jiné indikace, měl by 
být držitel registrace povinen uvést 
přípravek na trh se zohledněním informací 
týkajících se pediatrického použití do dvou
let po datu schválení takové indikace. 
Tento požadavek by se měl vztahovat 
pouze na již registrované přípravky a nikoli 
na léčivé přípravky registrované 
prostřednictvím registrace pro pediatrické 
použití.

(21) V případě, že schválený plán 
pediatrického výzkumu vedl k registraci 
pediatrické indikace u přípravku, který byl 
již uveden na trh pro jiné indikace, měl by 
být držitel registrace povinen uvést 
přípravek na trh se zohledněním informací 
týkajících se pediatrického použití do tří let 
po datu schválení takové indikace. Tento 
požadavek by se měl vztahovat pouze 
na již registrované přípravky a nikoli na 
léčivé přípravky registrované 
prostřednictvím registrace pro pediatrické 
použití. Příslušný orgán může za 
výjimečných okolností a z důvodu 
ohrožení veřejného zdraví povolit výjimku 
od této lhůty. Tato odchylka musí být 
řádně odůvodněna.

Odůvodnění

Il s'agit, au niveau de la durée, de rendre compatible ce règlement avec la directive 2004/27 
modifiant la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain. Il convient également de tenir compte d'éventuelles circonstances 
exceptionnelles qui peuvent justifier un report.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 

(24) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
splněna veškerá opatření obsažená 
ve schváleném plánu pediatrického 
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výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech a že informace 
o přípravku obsahují příslušné informace 
o výsledcích studií, poskytnuta odměna 
formou šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) 
č. 1768/92.

výzkumu, že je přípravek registrován ve 
všech členských státech, nebo že probíhají 
postupy potřebné k uvedení na trh 
v souladu s ustanovením směrnice 
2004/27/ES a že informace o přípravku 
obsahují příslušné informace o výsledcích 
studií, poskytnuta odměna formou 
šestiměsíčního prodloužení dodatkového 
ochranného osvědčení zavedeného 
nařízením Rady (EHS) č. 1768/92.

Odůvodnění

Il s'agit de ne pas pénaliser les efforts de recherche en pédiatrie pour des raisons liées aux 
différences de fonctionnement entre les autorités compétentes des Etats membres.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 29

(29) Pediatrický výbor by měl po 
konzultaci s Komisí, členskými státy 
a zúčastněnými stranami vypracovat
a pravidelně aktualizovat seznam 
léčebných potřeb dětí. Tento seznam by 
měl identifikovat stávající léčivé přípravky 
používané u dětí a poukázat na léčebné 
potřeby dětí a priority výzkumu a vývoje. 
Společnosti by tak mohly snadno rozpoznat 
příležitosti k rozvoji své obchodní činnosti, 
Pediatrický výbor by při hodnocení návrhů 
plánů pediatrického výzkumu, prominutí 
a odkladů mohl lépe posoudit potřebu 
léčivých přípravků a studií a zdravotničtí 
odborníci a pacienti by měli k dispozici 
zdroj informací, který by jim pomáhal při 
rozhodování o tom, který léčivý přípravek 
použít.

(29) Pediatrický výbor po konzultaci 
s Komisí, členskými státy a zúčastněnými 
stranami vypracuje a bude pravidelně 
aktualizovat seznam léčebných potřeb dětí. 
Tento seznam by měl identifikovat 
stávající léčivé přípravky používané u dětí 
a poukázat na léčebné potřeby dětí 
a priority výzkumu a vývoje. Společnosti 
by tak mohly snadno rozpoznat příležitosti 
k rozvoji své obchodní činnosti, 
Pediatrický výbor by při hodnocení návrhů 
plánů pediatrického výzkumu, prominutí 
a odkladů mohl lépe posoudit potřebu 
léčivých přípravků a studií a zdravotničtí 
odborníci a pacienti by měli k dispozici 
zdroj informací, který by jim pomáhal při 
rozhodování o tom, který léčivý přípravek 
použít.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 7, odst. 1, písm. g)

(g) poskytovat vědeckou pomoc při 
vypracovávání dokumentů souvisejících 
s plněním cílů tohoto nařízení;

(g) poskytovat bezplatně vědeckou pomoc 
při vypracovávání dokumentů souvisejících 
s plněním cílů tohoto nařízení;
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Odůvodnění

Cette mission du comité pédiatrique est mise en conformité avec l'article 27 du présent 
règlement qui stipule que les conseils donnés par l'Agence ne doivent donner lieu à aucun 
paiement.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 7, odst. 1, písm. h) BIS (nový)

h bis) vypracovat zvláštní seznam potřeb 
dětských léčivých prostředků a zajistit 
jeho pravidelnou aktualizaci;

Odůvodnění

Il s'agit de mettre en conformité les missions du comité pédiatrique avec l'article 42 du 
présent règlement dans lequel il est demandé la création et le suivi de cet inventaire très 
important pour identifier les besoins et les axes de recherche à développer.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 8, odst. 1, písm. d) BIS (nový)

d bis) probíhající pediatrické studie 
výrobku, předpokládaný časový 
harmonogram jejich dokončení a názor 
agentury na tyto otázky;

Odůvodnění

Il s'agit ici, comme stipulé à l'article 21 du présent règlement,  de ne pas retarder la demande 
d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en prenant 
en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur devra se
soumettre.

Pozměňovací návrh 10
Článek 9

V případě registrovaných léčivých 
přípravků, které jsou chráněny buď 
dodatkovým ochranným osvědčením podle 
nařízení (EHS) č. 1768/92 nebo patentem 
způsobilým pro udělení dodatkového 
ochranného osvědčení, se na žádosti 
o registraci nových indikací, včetně 

V případě registrovaných léčivých 
přípravků, které jsou chráněny buď 
dodatkovým ochranným osvědčením podle 
nařízení (EHS) č. 1768/92 nebo patentem 
způsobilým pro udělení dodatkového 
ochranného osvědčení, se na žádosti o 
registraci nových indikací, včetně 
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pediatrických indikací, nových lékových 
forem a nových způsobů podávání použije 
článek 8 tohoto nařízení.

pediatrických indikací. V určitých 
případech může být žadateli povolen 
zjednodušený postup, pokud jej odpovědný 
orgán pokládá za odůvodněný.

Odůvodnění

Il s'agit de ne pas alourdir le processus dans le cas, par exemple, ou cela n'impliquerai 
qu'une modification de la voie d'administration d'un produit, qui passerait du comprimé à un 
sirop, ou inversement.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 14, odst. 2, pododst. 1

2. Ve lhůtě 60 dnů od obdržení žádosti 
vydá Pediatrický výbor stanovisko, zda by 
mělo či nemělo být uděleno prominutí 
vztahující se na konkrétní přípravek.

2. Po obdržení žádosti jmenuje 
Pediatrický výbor zpravodaje a nejpozději 
do 60 dnů vydá stanovisko, zda by mělo či 
nemělo být uděleno prominutí vztahující se 
na konkrétní přípravek.

Odůvodnění

La nomination d'un rapporteur spécifique au sein du comité pédiatrique permet une meilleure 
lisibilité des travaux, et une cohérence de ce règlement. En effet, l'article 26 paragraphe 2 
indique la nomination d'un nouveau rapporteur en cas de nouvel examen de l'avis.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 14, odst. 3

3. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, použije se postup stanovený 
v kapitole 4. Agentura o tom žadatele 
neprodleně informuje. Žadatel je 
informován o důvodech přijatých závěrů.

3. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, použije se postup stanovený 
v kapitole 4. Agentura o tom žadatele 
nejpozději do sedmi pracovních dnů
informuje. Žadatel je informován 
o důvodech přijatých závěrů. 

Odůvodnění

Il convient de préciser les délais.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 17, odst. 1

1. V případě žádostí podle článků 8 a 9 se 1. V případě žádostí podle článků 8 a 9 
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plán pediatrického výzkumu předkládá 
se žádostí o schválení, kromě řádně 
schálených výjimek, nejpozději
v okamžiku dokončení humánních 
farmakokinetických studií u dospělých, 
které jsou uvedeny v oddílu 5.2.3 části I 
přílohy směrnice 2001/83/ES, aby mohlo 
být stanovisko týkající se použití daného 
léčivého přípravku u pediatrické populace 
vydáno v okamžiku posuzování žádosti 
o registraci nebo jiné žádosti.

může být plán pediatrického výzkumu 
předložen se žádostí o schválení 
v okamžiku dokončení humánních 
farmakokinetických studií u dospělých, 
které jsou uvedeny v oddílu 5.2.3 části I 
přílohy směrnice 2001/83/ES, aby mohlo 
být stanovisko týkající se použití daného 
léčivého přípravku u pediatrické populace 
vydáno v okamžiku posuzování žádosti 
o registraci nebo jiné žádosti. Pokud tato 
žádost není předložena v okamžiku 
dokončení farmakokinetických studií, 
poskytne žadatel probíhající pediatrické 
studie a předpokládaný časový 
harmonogram jejich dokončení. 
Odpovědný orgán zajistí kontrolu těchto 
bodů se žadatelem.

Odůvodnění

Il s'agit ici, comme indiqué à l'article 21 du présent règlement,  de ne pas retarder la 
demande d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en 
prenant en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur 
devra se soumettre.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 18, odst. 1, pododst. 1

1. Ve lhůtě 60 dnů od obdržení platného 
navrhovaného plánu pediatrického 
výzkumu vydá Pediatrický výbor 
stanovisko k tomu, zda navrhované studie 
zajistí získání potřebných údajů pro určení 
stavů, u nichž lze daný léčivý přípravek 
použít k léčbě pediatrické populace nebo 
jejích podskupin, a zda očekávané léčebné 
přínosy ospravedlňují provedení 
navrhovaných studií.

1. Po obdržení platného navrhovaného 
plánu pediatrického výzkumu jmenuje 
Pediatrický výbor zpravodaje a nejpozději 
do 60 dnů vydá stanovisko k tomu, zda 
navrhované studie zajistí získání 
potřebných údajů pro určení stavů, u nichž 
lze daný léčivý přípravek použít k léčbě 
pediatrické populace nebo jejích 
podskupin, a zda očekávané léčebné 
přínosy ospravedlňují provedení 
navrhovaných studií.

Odůvodnění

La nomination d'un rapporteur spécifique au sein du comité pédiatrique permet une meilleure 
lisibilité des travaux, et une cohérence de ce règlement. En effet, l'article 26 paragraphe 2 
indique la nomination d'un nouveau rapporteur en cas de nouvel examen de l'avis.
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Pozměňovací návrh 15
Článek 23

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat 
o odklad nebo prominutí na základě 
podrobně uvedených důvodů. Pediatrický 
výbor tyty změny přezkoumá a vydá 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. Jakmile Pediatrický výbor vydá 
stanovisko, ať již kladné nebo záporné, 
použije se postup stanovený v kapitole 4.

Pokud má po vydání rozhodnutí 
schvalujícího plán pediatrického výzkumu 
žadatel potíže s jeho realizací, v jejichž 
důsledku je plán neproveditelný nebo již 
není vhodný, může žadatel Pediatrickému 
výboru navrhnout změny nebo požádat 
o odklad nebo prominutí na základě 
podrobně uvedených důvodů. Pediatrický 
výbor tyty změny přezkoumá a vydá 
stanovisko navrhující zamítnutí nebo přijetí 
změn. a pokud je to možné, doporučí 
lhůtu pro předložení plánu pediatrického 
výzkumu upraveného žadatelem. Jakmile 
Pediatrický výbor vydá stanovisko, ať již 
kladné nebo záporné, použije se postup 
stanovený v kapitole 4.

Odůvodnění

Il importe que les études entreprises ne soient pas définitivement abandonnées. Il s'agit 
d'inciter le demandeur à prévoir de nouvelles échéances de recherche. 

Pozměňovací návrh 16
Čl. 26, odst. 2

2. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti 
o přezkoumání podle odstavce 1 vydá 
Pediatrický výbor po ustanovení nového 
zpravodaje nové stanovisko, kterým 
potvrdí nebo pozmění své předchozí 
stanovisko. Toto stanovisko musí být řádně 
odůvodněno a odůvodnění přijatého závěru 
musí být přiloženo k novému stanovisku, 
které je konečné.

2. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti 
o přezkoumání podle odstavce 1 vydá 
Pediatrický výbor po ustanovení nového 
zpravodaje, který má možnost dotazovat se 
přímo žadatele, nové stanovisko, kterým 
potvrdí nebo pozmění své předchozí 
stanovisko. Žadatel může také navrhnout, 
aby byl dotazován. Toto stanovisko musí 
být řádně odůvodněno a odůvodnění 
přijatého závěru musí být přiloženo 
k novému stanovisku, které je konečné.

Odůvodnění

Le nouveau rapporteur doit pouvoir disposer de toute information qu'il jugera nécessaire, et 
notamment de la possibilité d'interroger directement le demandeur, demandeur qui peut lui 
même disposer de la possibilité d'être interrogé.
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Pozměňovací návrh 17
Čl. 26, odst. 4

4. Agentura přijme rozhodnutí bez 
odkladu. Toto rozhodnutí se oznámí 
žadateli.

4. Agentura přijme rozhodnutí nejpozději 
do 15 dnů. Toto rozhodnutí se oznámí 
žadateli.

Odůvodnění

Il s'agit de mieux encadrer les délais.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 29, odst. 1, pododst. 2

Je-li registrace udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalovém letáku 
léčivého přípravku bez ohledu na to, zda 
byly všechny dotyčné pediatrické indikace 
schváleny či nikoliv.

Je-li registrace udělena, musí být výsledky 
těchto studií obsaženy v souhrnu údajů 
o přípravku a případně v příbalovém letáku 
léčivého přípravku pod podmínkou, že 
kompetentní orgán považuje tyto 
informace za užitečné pro pacienty, bez 
ohledu na to, zda byly všechny dotyčné 
pediatrické indikace schváleny či nikoliv.
V takovém případě budou na obalu jasně 
odlišeny schválené pediatrické indikace 
od těch, které schváleny nejsou.

Odůvodnění

Il convient de rendre davantage lisible certaines informations contenues dans le RCP, et de 
ne pas encombrer la notice d'informations non pertinentes qui rendraient moins lisibles son 
contenu.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 33, pododst. 2 BIS (nový)

Ustanovení tohoto článku se vztahují také 
na léčivé přípravky schválené před 
vstupem v platnost tohoto nařízení 
a pokrývají výhradně pediatrické indikace.

Odůvodnění

Réserver l’identification prévue à cet article aux seules « PUMA » pourrait avoir un effet 
discriminant à l’égard des formes pédiatriques mises sur le marché avant l’adoption du 
règlement. En outre, cette identification risquerait d’être mal assimilée par les patients si elle 
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ne s’appliquait pas à l’ensemble des conditionnements pédiatriques mis sur le marché.

Pozměňovací návrh 20
Článek 34

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu registrována 
pediatrická indikace a jestliže již byly tyto 
přípravky uvedeny na trh s jinými 
indikacemi, uvede držitel registrace 
přípravek na trh se zohledněním dané 
pediatrické indikace do dvou let od data 
registrace pediatrické indikace.

Jestliže je u léčivých přípravků na základě 
dokončení schváleného plánu 
pediatrického výzkumu registrována 
pediatrická indikace a jestliže již byly tyto 
přípravky uvedeny na trh s jinými 
indikacemi, uvede držitel registrace 
přípravek na trh se zohledněním dané 
pediatrické indikace do tří let od data 
registrace pediatrické indikace. Příslušný 
orgán může za výjimečných okolností 
a z důvodu ohrožení veřejného zdraví
povolit výjimku od této lhůty. Tato 
odchylka musí být řádně odůvodněna.

Odůvodnění

Il s'agit, au niveau de la durée, de rendre compatible ce règlement avec la directive 2004/27 
modifiant la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain. Il convient également de tenir compte d'éventuelles circonstances 
exceptionnelles qui peuvent justifiées un report.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 35, odst. 2, pododst. 3 BIS (nový)

Držitel registrace není bez souhlasu 
agentury oprávněn sdělovat veřejnosti 
informace o otázkách farmakovigilance.

Odůvodnění

Cette disposition vise à prévoir une communication convergente entre les autorités 
compétentes et le titulaire de l'AMM en cas de problème décelé.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 35, odst. 4, BIS (nový)

4 bis. Aby byla zajištěna úplná nezávislost, 
musí být činnosti spojené 
s farmakovigilancí financovány 
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z veřejných zdrojů ve výši povinností 
zadaných příslušným orgánům.

Odůvodnění

Les activités de surveillance conférées aux autorités compétentes vont croître en raison des 
nouvelles tâches qui leur sont confiées. Pour mener à bien ces dernières, il convient d'ores et 
déjà de prévoir le financement public indispensable à une bonne marche de ce système.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 36, odst. 3

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek 
registrován ve všech členských státech.

3. Jestliže byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, je šestiměsíční 
prodloužení doby podle odstavce 1 uděleno 
pouze v případě, že je přípravek 
registrován ve všech členských státech
nebo že probíhají postupy potřebné 
k uvedení na trh v souladu s ustanovením 
směrnice 2004/27/ES.

Odůvodnění

Il s'agit de ne pas pénaliser les efforts de recherche en pédiatrie pour des raisons liées aux 
différences de fonctionnement entre les autorités compétentes des Etats membres.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 39, odst. 3

3. Do osmnácti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise 
podrobný seznam všech pobídek 
poskytovaných Společenstvím a členskými 
státy za účelem podpory výzkumu, vývoje 
a dostupnosti léčivých přípravků pro 
pediatrické použití. Tento seznam je 
pravidelně aktualizován.

3. Do osmnácti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost zveřejní Komise 
podrobný seznam všech pobídek 
poskytovaných Společenstvím a členskými 
státy za účelem podpory výzkumu, vývoje 
a dostupnosti léčivých přípravků pro 
pediatrické použití. Tento seznam je 
pravidelně aktualizován a je přístupný 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 39, BIS (nový)

Článek 39 bis
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1. Během jednoho roku od přijetí tohoto 
nařízení bude vytvořen zvláštní evropský 
program pro výzkum léčivých přípravků 
pro děti na podporu studií spojených 
s existujícími farmaceutickými výrobky 
nebo s existujícími účinnými látkami, 
které nejsou chráněny patentem nebo 
dodatkovým ochranným osvědčením.
2. Tento program Společenství se bude 
jmenovat MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe – Zkoumání 
léčivých přípravků pro děti v Evropě).
3. Na návrh Komise přijme Evropský 
parlament a Rada, jednaje v souladu 
s podmínkami stanovenými smlouvou, 
finanční předpisy o vytvoření a fungování 
tohoto programu.
4. Tento program bude spravovat 
agentura, jež bude za dohledu Komise 
formulovat výzvy ke zvláštním nabídkám. 
Tyto výzvy k nabídkám musí být v rámci 
možností založeny na sazbě financování, 
která umožní zcela nebo alespoň z velké 
části pokrýt náklady potřebné na 
požadované studie.

Odůvodnění

Il s'agit de créer un fonds spécifique pour aider à la réalisation des études portant sur les 
médicaments ou substances qui ne sont plus couverts par un brevet ou un certificat de 
protection supplémentaire. Ces médicaments peuvent en effet s'avérer très efficaces dans la 
recherche de nouveaux produits spécifiques pour les enfants. Aussi, un soutien particulier, 
sous l'égide de l'agence européenne des médicaments, à la recherche doit être instauré pour 
aider au financement des études.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 48, odst. 1, pododst. 1

1. Aniž by byl dotčen Protokol o výsadách 
a imunitách Evropských společenství, 
stanoví každý členský stát pokuty, které 
budou ukládány za porušení ustanovení 
tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů 
přijatých podle tohoto nařízení, pokud jde 
o léčivé přípravky registrované 

1. Aniž by byl dotčen Protokol o výsadách 
a imunitách Evropských společenství, 
stanoví každý členský stát pokuty, které 
budou ukládány za porušení ustanovení 
tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů 
přijatých podle tohoto nařízení, pokud jde 
o léčivé přípravky registrované 
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prostřednictvím postupů stanovených 
směrnicí 2001/83/ES, a přijme veškerá 
opatření nezbytná pro jejich realizaci. Tyto 
pokuty musí být účinné, přiměřené 
a odrazující.

prostřednictvím postupů stanovených 
směrnicí 2001/83/ES, a přijme veškerá 
opatření nezbytná pro jejich realizaci. Tyto 
pokuty musí být účinné, přiměřené 
a odrazující a, pokud je to možné, 
harmonizované. 

Odůvodnění

Il paraît important que pour l'application d'un règlement européen les sanctions soient les 
mêmes dans chaque Etat membre.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

En 2005, le constat est là : un nombre important de médicaments que l'on administre aux 
enfants en Europe n'a pas été spécifiquement développé à leur intention. 

Bien souvent, les produits utilisés pour les enfants sont les mêmes que ceux que l'on prescrit  
à un patient adulte. L'usage se faisant uniquement en diminuant les doses. Or, nous savons 
que le métabolisme d'un enfant diffère de celui d'un adulte. C'est pour cela que les enfants ont 
besoin d'une forme pharmaceutique différente de celle destinée à l'adulte, non seulement pour 
qu'elle soit mieux tolérée, mais également pour qu'elle soit davantage efficace.

L'Union européenne doit ainsi se doter de moyens efficaces pour aider au développement de 
médicaments pédiatriques, et palier cette carence importante au niveau de la santé publique. 
Pour être efficace, ce règlement doit comporter un plan d'actions qui passe notamment par la 
mise en place de mesures incitatives précises, réalistes et clairement définies. 

Le développement de produits spécifiques pour les enfants implique des considérations 
particulières : D'une part, avant de commencer toute étude, il faut répondre à la nécessité du 
besoin et savoir si le futur médicament bénéficiera ou non aux enfants ? L'une des grandes 
difficultés dans le développement des médicaments pédiatriques réside dans les études 
cliniques. Aussi, il convient d'éviter de refaire des tests qui ont déjà donnés lieu à des 
résultats, ou d'en réaliser inutilement.

D'autre part, la création du comité pédiatrique constitue le socle de la réussite de ce 
règlement. Il doit donc pouvoir se prononcer pour chaque dossier relevant de la pédiatrie. Ce 
comité sera la pierre angulaire du dispositif, notamment en accompagnant la réalisation des 
plans d'investigation pédiatrique en partenariat avec les demandeurs. Par les amendements 
proposés, il s'agit de bien identifier les missions de ce comité, de clarifier le dispositif, 
d'assurer le suivi des plans d'investigation pédiatriques, tout en accordant à ce comité la 
mission importante d'identifier les besoins spécifiques en pédiatrie.

La mise à disposition de produits destinés aux enfants ne doit pas entraver le développement 
de médicaments pour adultes. C'est pour cette raison évidente que le rapporteur propose la 
possibilité de ne pas rendre effective l'obligation de présenter simultanément le résultat des 
études pédiatriques et le résultat de celles destinés à l'adulte. Dans le cas où le demandeur ne 
dépose pas en même temps ces deux informations, le comité pédiatrique devra faire en sorte 
de s'entendre avec le demandeur sur un calendrier précis. L'objectif étant l'instauration d'un 
véritable dialogue entre les deux parties, un dialogue encadré permettant à la fois le suivi et la 
responsabilisation des partenaires pour ne pas abandonner la recherche.

Le rapporteur souhaite également réduire les différents délais administratifs, permettre la 
diffusion au public de certaines informations, et soulève la question importante du budget 
alloué à la pharmacovigilance. 
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