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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ 
TERVEZET

a gyógyszerkészítmények gyermekgyógyászati felhasználásáról, valamint az 
1768/92/EGK rendelet, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2004)0599 – C6–0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0599)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. 
cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0159/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
fokozza a gyermekgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
fejlesztését, biztosítsa, hogy a gyermekek 
kezelésére használt vényköteles 
gyógyszerek magas színvonalú kutatás 
tárgyát képezzék, és megfelelő 
engedélyeztetésen essenek át, valamint 
javuljon a rendelkezésre álló információ a 
gyógyszereknek a gyermekpopulációk 
körében való felhasználásáról. Ezeket a 

(4) Ennek a rendeletnek az a célja, hogy 
fokozza a gyermekgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
fejlesztését és hozzáférhetőségét, 
biztosítsa, hogy a gyermekek kezelésére 
használt vényköteles gyógyszerek magas 
színvonalú kutatás tárgyát képezzék, és 
megfelelő engedélyeztetésen essenek át, 
valamint javuljon a rendelkezésre álló 
információ a gyógyszereknek a 
gyermekpopulációk körében való 

  
1 HL C xx., 2005. XX xx., 
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célkitűzéseket anélkül kell elérni, hogy 
gyermekeket felesleges klinikai teszteknek 
tennének ki, és anélkül, hogy ez késleltetné 
a gyógyszerkészítmények 
engedélyeztetését a többi populáció 
számára.

felhasználásáról. Ezeket a célkitűzéseket 
anélkül kell elérni, hogy gyermekeket 
felesleges klinikai teszteknek tennének ki, 
és anélkül, hogy ez késleltetné a 
gyógyszerkészítmények engedélyeztetését 
a többi populáció számára.

Indokolás

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

Módosítás 2
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervnek az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerekre vonatkozó jogi keretekbe 
történő beillesztése annak biztosítását 
célozza, hogy a gyermekek számára 
történő gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, integrálódva a 
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. 
Ily módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 
terveket a termékfejlesztés korai 
szakaszában be kell nyújtani, hogy a 
gyermekeknél a vizsgálatok megfelelő 
időben elvégezhetőek legyenek azt 
megelőzően, hogy a forgalmazási engedély 
iránti kérelmeket beadják.

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervnek az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi keretekbe 
történő beillesztése annak biztosítását 
célozza, hogy a gyermekek számára 
történő gyógyszerfejlesztés a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon, integrálódva a
felnőtteknek szóló fejlesztési programba. 
Ily módon a gyermekgyógyászati vizsgálati 
terveket a termékfejlesztés korai 
szakaszában be kell nyújtani, kellő időben 
ahhoz, hogy a gyermekeknél a vizsgálatok 
megfelelő időben elvégezhetőek legyenek 
lehetőleg már azt megelőzően, hogy a 
forgalmazási engedély iránti kérelmeket 
beadják.

Indokolás

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.

Módosítás 3
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények forgalomba 

(15) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények forgalomba 
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hozatali engedélyével kapcsolatos meglévő 
eljárásokat nem kell megváltoztatni. Abból 
a követelményből adódóan azonban, hogy 
a gyermekek körében elvégzett vizsgálatok 
eredményét egy jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
kell bemutatni, az illetékes hatóságoknak 
ellenőrizniük kell a jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
való megfelelést, és az esetleges 
mentesítéseket és halasztásokat a 
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmek jóváhagyásának adott fokán. A 
biztonság, a minőség és a hatásosság 
értékelése a gyermekgyógyszerek esetében, 
illetve a forgalomba hozatali engedélyek 
megadása továbbra is az illetékes 
hatóságok feladata lenne. Biztosítani kell a 
lehetőséget arra, hogy a 
Gyermekgyógyászati Bizottságtól 
véleményt lehessen kérni a 
gyermekgyógyászati gyógyszerek 
megfelelőségéről, biztonságosságáról, 
minőségéről és hatékonyságáról.

hozatali engedélyével kapcsolatos meglévő 
eljárásokat nem kell megváltoztatni. Abból 
a követelményből adódóan azonban, hogy 
a gyermekek körében elvégzett vizsgálatok 
eredményét egy egyeztetett 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
kell bemutatni, az illetékes hatóságoknak 
ellenőrizniük kell a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervnek 
való megfelelést, és az esetleges 
mentesítéseket és halasztásokat a 
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmek jóváhagyásának adott fokán. A 
biztonság, a minőség és a hatásosság 
értékelése a gyermekgyógyszerek esetében, 
illetve a forgalomba hozatali engedélyek 
megadása továbbra is az illetékes 
hatóságok feladata lenne. Fontos kikérni a 
Gyermekgyógyászati Bizottság véleményét 
a gyermekgyógyászati gyógyszerek 
megfelelőségéről, biztonságosságáról, 
minőségéről és hatékonyságáról.

Módosítás 4
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) Amikor egy jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított két éven belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedéllyel már 
rendelkező gyógyszerekre.

(21) Amikor egy jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
gyermekgyógyászati terápiás javallat 
engedélyezését eredményezte egy olyan 
termék számára, amely más terápiás 
javallatokkal már forgalomban van, a 
forgalomba hozatali engedély birtokosát 
kötelezni kell arra, hogy a terméket – a 
gyermekgyógyászati információ 
figyelembevételével – a terápiás javallat 
jóváhagyásától számított három éven belül 
piacra vigye. Ez a követelmény csak a már 
engedélyezett termékekre vonatkozhat, és 
nem a gyermekgyógyászati felhasználásra 
szóló forgalomba hozatali engedéllyel már 
rendelkező gyógyszerekre.
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Az illetékes hatóság, kivételes 
körülmények között és közegészségügyi 
okok miatt felmentést adhat e határidő 
alól. A felmentést megfelelően indokolni 
kell.

Indokolás

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.

Módosítás 5
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Azon gyógyszerek esetében, 
amelyekkel kapcsolatosan fennáll a 
gyermekgyógyászati adatok benyújtásának 
kötelezettsége, ha a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő valamennyi intézkedést 
betartottak, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett, és ha a 
vizsgálatok eredményeiről szóló lényeges 
információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

(24) Azon gyógyszerek esetében, 
amelyekkel kapcsolatosan fennáll a 
gyermekgyógyászati adatok benyújtásának 
kötelezettsége, ha a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervben 
szereplő valamennyi intézkedést 
betartottak, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett vagy a 
forgalomba hozatali eljárások 
folyamatban vannak a 2004/27/EK 
irányelvnek megfelelően, és ha a 
vizsgálatok eredményeiről szóló lényeges 
információk szerepelnek a termék 
ismertetőjében, akkor abban a juttatásban 
részesülnek, hogy megkapják az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő szabadalmi oltalmi 
tanúsítvány hathónapos meghosszabbítását.

Indokolás

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.

Módosítás 6
(29) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(29) A Bizottsággal, a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel folytatott konzultáció 

(29) A Bizottsággal, a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel folytatott konzultáció 
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után, a Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
leltárt kell készítenie a 
gyermekgyógyászati terápiás 
szükségletekről, és gondoskodnia kell e 
leltár rendszeres frissítéséről. A leltárnak 
azonosítania kell a gyermekgyógyászatban 
használatos gyógyszereket és fel kell tárnia
a gyermekek terápiás igényeit, valamint a 
kutatás-fejlesztés prioritásait. Ily módon a 
vállalatok könnyen fel tudják majd ismerni 
a gazdasági fejlesztési lehetőségeket, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság jobban meg 
tudja ítélni a gyógyszerek és a vizsgálatok 
iránti igényt, amikor a gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv tervezeteit, a mentesítéseket 
és a halasztásokat értékeli, az egészségügyi 
szakembereknek és a pácienseknek pedig 
rendelkezésére állna egy olyan információs 
forrás, ami alátámaszthatja a 
gyógyszerválasztással kapcsolatos 
döntésüket.

után, a Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
leltárt fog készíteni a gyermekgyógyászati
terápiás szükségletekről, és gondoskodni 
fog e leltár rendszeres frissítéséről. A 
leltárnak azonosítania kell a 
gyermekgyógyászatban használatos
gyógyszereket és fel kell tárnia a 
gyermekek terápiás igényeit, valamint a 
kutatás-fejlesztés prioritásait. Ily módon a 
vállalatok könnyen fel tudják majd ismerni 
a gazdasági fejlesztési lehetőségeket, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság jobban meg 
tudja ítélni a gyógyszerek és a vizsgálatok 
iránti igényt, amikor a gyermekgyógyászati 
vizsgálati terv tervezeteit, a mentesítéseket 
és a halasztásokat értékeli, az egészségügyi 
szakembereknek és a pácienseknek pedig 
rendelkezésére állna egy olyan információs 
forrás, ami alátámaszthatja a 
gyógyszerválasztással kapcsolatos 
döntésüket.

Módosítás 7
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, G) PONT

g) a tudományos közreműködést az ebben 
a rendeletben foglalt célkitűzések 
teljesítésével kapcsolatos dokumentumok 
kidolgozásában;

g) az ingyenes tudományos közreműködést 
az ebben a rendeletben foglalt célkitűzések 
teljesítésével kapcsolatos dokumentumok 
kidolgozásában;

Indokolás

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.

Módosítás 8
7. CIKK, (1) BEKEZDÉS, H a) PONT (új)

h a) összeállítja az igényelt 
gyermekgyógyászati 
gyógyszerkészítmények leltárát, és 
biztosítja ennek rendszeres frissítését;
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Indokolás

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.

Módosítás 9
8. CIKK, (1) BEKEZDÉS, D a) PONT (új)

d a) a készítménnyel kapcsolatosan folyó
előzetes gyermekgyógyászati vizsgálatokat, 
az ezek lezárulására vonatkozó 
menetrendet és az Ügynökség ezekkel 
kapcsolatos véleményét;

Indokolás

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.

Módosítás 10
9. CIKK

A már engedélyezett gyermekgyógyászati 
készítmények esetében, amelyeket akár az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány, akár egy 
olyan szabadalom védelmez, amelynek 
révén sor kerülhet a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány megadására, a jelen 
rendelet 8. cikkét kell alkalmazni az új 
terápiás javallatok engedélyezése iránti 
kérelmekre, beleértve a 
gyermekgyógyászati terápás javallatokat, 
az új gyógyszerformákat és az új 
alkalmazási módokat.

A már engedélyezett gyermekgyógyászati 
készítmények esetében, amelyeket akár az 
1768/92/EGK rendelet szerinti kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítvány, akár egy 
olyan szabadalom védelmez, amelynek 
révén sor kerülhet a kiegészítő szabadalmi 
oltalmi tanúsítvány megadására, a jelen 
rendelet 8. cikkét kell alkalmazni az új 
terápiás javallatok engedélyezése iránti 
kérelmekre, beleértve a 
gyermekgyógyászati terápás javallatokat. 
Bizonyos esetekben egyszerűsített eljárás 
engedélyezhető a kérelmező számára, ha 
az illetékes hatóság azt indokoltnak 
találja.

Indokolás

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 
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sirop, ou inversement.

Módosítás 11
14. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

A kérelem kézhezvételétől számított 60 
napon belül, a Gyermekgyógyászati 
Bizottságnak véleményt kell elfogadnia
arról, hogy a termék-specifikus 
mentesítését meg kell-e adni.

A kérelem kézhezvételét követően, a 
Gyermekgyógyászati Bizottság kinevez egy 
referenst, és legfeljebb 60 napos határidő 
áll rendelkezésére, hogy véleményt 
fogadjon el a termék specifikus 
mentesítésének megadásáról vagy 
elutasításáról.

Indokolás

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.

Módosítás 12
14. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni. Az 
Ügynökségnek a kérelmezőt ennek 
megfelelően haladéktalanul tájékoztatnia 
kell. A kérelmezőt tájékoztatni kell azokról 
az okokról, amelyek alapján erre a 
következtetésre jutottak.

(3) Amint a Gyermekgyógyászati Bizottság 
elfogadott egy véleményt, a 4. fejezetben 
meghatározott eljárást kell alkalmazni. Az 
Ügynökségnek a kérelmezőt ennek 
megfelelően hét munkanapon belül 
tájékoztatnia kell. A kérelmezőt 
tájékoztatni kell azokról az okokról, 
amelyek alapján erre a következtetésre 
jutottak.

Indokolás

Il convient de préciser les délais.

Módosítás 13
17. CIKK, (1) BEKEZDÉS

(1) A 8. és a 9. cikkben említett kérelmek 
esetében a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet a jóváhagyásra vonatkozó 
kérelemmel együtt – a megfelelően 
indokol esetek kivételével – legkésőbb a 

(1) A 8. és a 9. cikkben említett kérelmek 
esetében a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet a jóváhagyásra vonatkozó 
kérelemmel együtt a felnőtteken végzett, a 
2001/83/EK irányelv melléklete I. részének 
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felnőtteken végzett, a 2001/83/EK irányelv 
melléklete I. részének 5.2.3. szakaszában 
megnevezett – humán farmakokinetikai 
vizsgálatok befejezésének napján be kell 
nyújtani, annak biztosítására, hogy 
véleményt lehessen kiadni a kérdéses 
gyógyszerkészítménynek 
gyermekpopulációban történő 
felhasználásáról a forgalomba hozatali 
engedély vagy más kérelem értékelése 
során.

5.2.3. szakaszában megnevezett humán 
farmakokinetikai vizsgálatok 
befejezésének napján be lehet nyújtani, 
annak biztosítására, hogy véleményt
lehessen kiadni a kérdéses 
gyógyszerkészítménynek 
gyermekpopulációban történő 
felhasználásáról a forgalomba hozatali 
engedély vagy más kérelem értékelése 
során. Amennyiben ezt a kérelmet nem 
nyújtják be a humán farmakokinetikai 
vizsgálatok befejezésének napján, a 
kérelmezőnek be kell nyújtania a 
folyamatban lévő gyermekgyógyászati 
vizsgálatokat és ezek befejezésének 
menetrendjét. Az illetékes hatóság a 
kérelmezővel együtt biztosítja ezek 
ellenőrzését.

Indokolás

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

Módosítás 14
18. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

(1) Az érvényes, gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervre tett javaslat
kézhezvételétől számított 60 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak 
véleményt kell alkotnia arról, hogy a 
tervezett vizsgálatok biztosítják-e a 
szükséges adatok összegyűjtését annak 
meghatározására, hogy milyen feltételek 
mellett használható fel a 
gyógyszerkészítmény a 
gyermekpopulációban vagy annak 
részeiben végzett kezelésekhez, valamint 
arról, hogy a várható terápiás hasznok 
indokolják-e a tervezett vizsgálatokat.

(1) Az érvényes, gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervre tett javaslat kézhezvételét 
követően a Gyermekgyógyászati Bizottság 
kinevez egy referenst, és legfeljebb 60 
napon belül véleményt kell alkotnia arról, 
hogy a tervezett vizsgálatok biztosítják-e a 
szükséges adatok összegyűjtését annak 
meghatározására, hogy milyen feltételek 
mellett használható fel a 
gyógyszerkészítmény a 
gyermekpopulációban vagy annak 
részeiben végzett kezelésekhez, valamint 
arról, hogy a várható terápiás hasznok 
indokolják-e a tervezett vizsgálatokat.
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Indokolás

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.

Módosítás 15
23. CIKK

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervet jóváhagyó döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak a terv 
végrehajtásával, és annak végrehajtása nem 
megvalósítható vagy nem helyénvaló, a 
kérelmező javasolhat változtatásokat, vagy 
kérhet mentesítést vagy halasztást a 
Gyermekgyógyászati Bizottságtól, 
kérelmének részletes indoklása mellett. A 
Gyermekgyógyászati Bizottság ezeket a 
változtatásokat megvizsgálja és véleményt 
alkot azok elutasításáról, illetve 
elfogadásáról. Amint a
Gyermekgyógyászati Bizottság elfogadott 
egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Amennyiben a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervet jóváhagyó döntés után a 
kérelmezőnek nehézségei támadnak a terv 
végrehajtásával, és annak végrehajtása nem 
megvalósítható vagy nem helyénvaló, a 
kérelmező javasolhat változtatásokat, vagy 
kérhet mentesítést vagy halasztást a 
Gyermekgyógyászati Bizottságtól, 
kérelmének részletes indoklása mellett. A 
Gyermekgyógyászati Bizottság ezeket a 
változtatásokat megvizsgálja és véleményt 
alkot azok elutasításáról, illetve 
elfogadásáról, és amennyiben lehetséges, 
határidőt szab meg a módosított 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
benyújtására. Amint a 
Gyermekgyógyászati Bizottság elfogadott 
egy – akár pozitív, akár negatív –
véleményt, a 4. fejezetben meghatározott 
eljárást kell alkalmazni.

Indokolás

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.

Módosítás 16
26. CIKK, (2) BEKEZDÉS

(2) Az újbóli megvizsgálásra irányuló, az 
(1) bekezdés szerinti kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottságnak, egy új 
referens kinevezése után újabb véleményt 
kell adnia, amely megerősíti, vagy 
felülbírálja a korábbi véleményt. A 

(2) Az újbóli megvizsgálásra irányuló, az 
(1) bekezdés szerinti kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
Gyermekgyógyászati Bizottság egy új 
referenst nevez ki, aki jogosult közvetlenül 
meghallgatni a kérelmezőt, majd a 
Bizottságnak újabb véleményt kell adnia, 
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véleményt kellően meg kell indokolni és a 
következtetés indoklását mellékelni kell az 
új véleményhez, amely véglegessé válik.

amely megerősíti, vagy felülbírálja a 
korábbi véleményt. A kérelmező is tehet 
javaslatot arra, hogy hallgassák meg. A 
véleményt kellően meg kell indokolni és a 
következtetés indoklását mellékelni kell az 
új véleményhez, amely véglegessé válik.

Indokolás

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.

Módosítás 17
26. CIKK, (4) BEKEZDÉS

(4) Az Ügynökségnek haladéktalanul 
határozatot kell hoznia. Ezt a határozatot a 
kérelmezővel közölni kell.

(4) Az Ügynökségnek 15 napon belül 
határozatot kell hoznia. Ezt a határozatot a 
kérelmezővel közölni kell.

Indokolás

Il s'agit de mieux encadrer les délais.

Módosítás 18
29. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2. ALBEKEZDÉS

Amikor az engedélyt megadják, e 
vizsgálatok eredményeit szerepeltetni kell a 
készítmény jellemzőinek leírásában, és 
adott esetben a készítmény ismertetőjében 
is szerepelnie kell, hogy valamennyi 
terápiás javallatot jóváhagyták-e vagy sem.

Amikor az engedélyt megadják, e 
vizsgálatok eredményeit szerepeltetni kell 
a készítmény jellemzőinek leírásában, és 
adott esetben, amennyiben az illetékes 
hatóság a beteg számára hasznosnak ítéli 
meg ezt az információt, a készítmény 
ismertetőjében is szerepelnie kell, hogy 
valamennyi terápiás javallatot jóváhagyták-
e vagy sem. Ebben az esetben a leírásnak 
világosan különbséget kell tennie a 
jóváhagyott és a nem jóváhagyott 
gyermekgyógyászati terápiás javallatok 
között.

Indokolás

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 
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contenu.

Módosítás 19
33. CIKK, 2 a. ALBEKEZDÉS (új)

E cikk rendelkezéseit kell alkalmazni 
azokra a kizárólag gyermekgyógyászati 
terápiás javallattal ellátott 
gyógyszerkészítményekre is, melyeket e 
rendelet hatálybalépése előtt 
engedélyeztek.

Indokolás

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 
ne s’appliquait pas à l’ensemble des conditionnements pédiatriques mis sur le marché.

Módosítás 20
34. CIKK

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik, és ezek a 
termékek más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított két éven belül a 
terméket – a gyermekgyógyászati 
információ figyelembevételével – piacra 
kell vinnie.

Amikor gyógyszerkészítményeknek 
gyermekgyógyászati indikációval történő 
engedélyezése egy jóváhagyott
gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
végrehajtását követően történik, és ezek a 
termékek más terápiás javallatokkal már 
forgalomban vannak, a forgalomba hozatali 
engedély birtokosának a terápiás javallat 
engedélyezésétől számított három éven 
belül a terméket – a gyermekgyógyászati 
információ figyelembevételével – piacra 
kell vinnie. Kivételes körülmények esetén 
és közegészségügyi okok miatt az iletékes 
hatóságok felmentést adhatnak e határidő 
betartása alól. A felmentést kellően meg 
kell indokolni.

Indokolás

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.
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Módosítás 21
35. CIKK, (2) BEKEZDÉS, 3 a ALBEKEZDÉS (új)

A forgalomba hozatali engedély birtokosa 
az Ügynökség hozzájárulása nélkül nem 
hozhat nyilvánosságra a 
farmakovigilancia kérdéseivel kapcsolatos 
információkat.

Indokolás

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

Módosítás 22
35. CIKK, (4a) BEKEZDÉS, (új)

(4a) A teljes függetlenség biztosítása 
érdekében, a farmakovigilanciához 
kapcsolódó tevékenységet közforrásokból 
kell finanszírozni, méghozzá az illetékes 
hatóságokra bízott feladatok nagyságának 
megfelelő mértékben.

Indokolás

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.

Módosítás 23
36. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat alkalmazzák, az 
(1) bekezdésben említett időszak 
hathónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett.

(3) Amikor a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárásokat alkalmazzák, az 
(1) bekezdésben említett időszak 
hathónapos meghosszabbítását csak akkor 
lehet megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban engedélyezett, vagy ha a 
forgalomba helyezési eljárások a 
2004/27/EK irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően már folyamatban vannak.
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Indokolás

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.

Módosítás 24
39. CIKK, (3) BEKEZDÉS

(3) Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított 18 hónapon belül a Bizottságnak 
közzé kell tennie egy részletes leltárt az 
összes olyan intézkedésekről, amelyeket a 
Közösség és a tagállamok a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények kutatásának, 
valamint kifejlesztésének és 
elérhetőségének támogatására hoztak. Ezt a 
leltárt rendszeresen frissíteni kell.

(3) Ennek a rendeletnek a hatálybalépésétől 
számított 18 hónapon belül a Bizottságnak 
közzé kell tennie egy részletes leltárt az 
összes olyan intézkedésekről, amelyeket a 
Közösség és a tagállamok a 
gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítmények kutatásának, 
valamint kifejlesztésének és 
elérhetőségének támogatására hoztak. Ezt a 
leltárt rendszeresen frissíteni kell, és a 
nyilvánosság számára megismerhetővé 
kell tenni.

Módosítás 25
39a. CIKK, (új)

39a cikk
(1) E rendelet elfogadását követően egy 
éven belül létre kell hozni egy külön 
európai programot a gyermekek 
gyógyítására szánt gyógyszerkészítmények 
kutatására annak érdekében, hogy 
támogassa a már meglévő 
gyógyszerkészítményekhez, illetve a 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
vagy szabadalom által védett 
hatóanyagokhoz kapcsolódó vizsgálatokat.
(2) E közösségi program a MICE nevet 
viseli majd (Medicines Investigation for 
the Children of Europe -
Gyógyszerkutatás az európai 
gyermekekért).
(3) A Bizottság javaslatára az Európai 
Parlament és a Tanács, a szerződés által 
meghatározott feltételek keretében 
pénzügyi szabályokat fogad el a program 
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létrehozására és működésére 
vonatkozóan. 
(4) A programot az Ügynökség irányítja 
majd, mely a Bizottság ellenőrzése alatt 
megfogalmazza majd a megfelelő 
pályázati felhívásokat. Ezeknek a 
pályázati felhívásoknak a lehetőségekhez 
mérten olyan finanszírozási arányon kell 
alapulniuk, hogy biztosítható legyen a 
kért vizsgálatokból eredő költségek teljes, 
vagy igen nagy arányú fedezése.

Indokolás

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.

Módosítás 26
48. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

(1) Az Európai Közösségek kiváltságairól
és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 
sérelme nélkül az egyes tagállamoknak kell 
megállapítaniuk az ennek a rendeletnek –
vagy az ennek alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedéseknek – a 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat, azoknak a 
gyógyszerkészítményeknek az esetében, 
amelyekre az engedélyeket a 2001/83/EK 
irányelvben meghatározott eljárásokkal 
adták ki, és a tagállamoknak kell 
megtenniük a szükséges intézkedéseket a 
megvalósításukra. A szankcióknak 
hathatósnak, arányosnak és elrettentő 
hatásúnak kell lennie.

(1) Az Európai Közösségek kiváltságairól
és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 
sérelme nélkül az egyes tagállamoknak kell 
megállapítaniuk az ennek a rendeletnek –
vagy az ennek alapján elfogadott 
végrehajtási intézkedéseknek – a 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókat, azoknak a 
gyógyszerkészítményeknek az esetében, 
amelyekre az engedélyeket a 2001/83/EK 
irányelvben meghatározott eljárásokkal 
adták ki, és a tagállamoknak kell 
megtenniük a szükséges intézkedéseket a 
megvalósításukra. A szankcióknak 
hathatósnak, arányosnak és elrettentő 
hatásúnak, és - amennyiben lehetséges -
harmonizáltnak kell lenniük.

Indokolás

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

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. 

Enfin, la Commission européenne initie dans son exposé des motifs la possibilité de création 
du Medicines Investigation for the Children of Europe (MICE) mais n'y fait référence dans 
aucun article. Le rapporteur propose ainsi d'instaurer ce fond de recherche européen.
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