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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pediatrijoje 
naudojamų vaistų, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 
2001/83 ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą, pateiktą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2004)0599)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos jam 
Komisija pateikė pasiūlymą (C6-0159/2004),

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę 
(A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Tarybą, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą, dar kartą konsultuotis su 
Parlamentu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Šiuo reglamentu siekiama paskatinti 
vaikų gydymui naudojamų vaistų kūrimą, 
užtikrinti aukštą vaikams skirtų vaistų 
kokybę, tyrimų etikos laikymąsi, tinkamą 
leidimų naudoti vaistus išdavimą ir 
pagerinti informacijos apie vaistų 
naudojimą įvairioms pediatrinėms 
gyventojų grupėms teikimą. Šie tikslai 
turėtų būti pasiekti neverčiant vaikų 

(4) Šiuo reglamentu siekiama paskatinti 
vaikų gydymui naudojamų vaistų kūrimą ir 
jų prieinamumą bei užtikrinti aukštą 
vaikams skirtų vaistų kokybę, tyrimų 
etikos laikymąsi, tinkamą leidimų naudoti 
vaistus išdavimą ir pagerinti informacijos 
apie vaistų naudojimą įvairioms 
pediatrinėms gyventojų grupėms teikimą. 
Šie tikslai turėtų būti pasiekti neverčiant 

  
1 OL C xx, 2005 X X, p. xx.



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

PR\555321LT.doc 7/18 PE 353.620v01-00

LT

dalyvauti bereikalinguose klinikiniuose 
tyrimuose ir išvengiant delsimo išduodant 
leidimus vaistams, skirtiems kitoms 
gyventojų grupėms.

vaikų dalyvauti bereikalinguose 
klinikiniuose tyrimuose ir išvengiant 
delsimo išduodant leidimus vaistams, 
skirtiems kitoms gyventojų grupėms.

Justification

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

Pakeitimas 2
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, 
kad vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų 
sudėtine suaugusiems skirtų vaistų kūrimo 
dalimi, integruota į suaugusiems skirtų 
vaistų kūrimo programą. Dėl šios 
priežasties pediatrinių tyrimų planai turėtų 
būti pateikiami ankstyvajame vaistų 
kūrimo etape, kad būtų galima atlikti 
tyrimus su vaikais iki paraiškos dėl leidimo 
prekiauti pateikimo.

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistų teisinio 
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, 
kad vaikams skirtų vaistų kūrimas taptų 
sudėtine suaugusiems skirtų vaistų kūrimo 
dalimi, integruota į suaugusiems skirtų 
vaistų kūrimo programą. Dėl šios 
priežasties pediatrinių tyrimų planai turėtų 
būti pateikiami ankstyvajame vaistų 
kūrimo etape, kad būtų galima atlikti 
tyrimus su vaikais ir, esant galimybei, iki 
paraiškos dėl leidimo prekiauti pateikimo.

Justification

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.

Pakeitimas 3
15 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(15) Šiuo metu galiojanti leidimų prekiauti 
žmonėms skirtais vaistais išdavimo tvarka 
neturėtų būti keičiama. Tačiau, kadangi 
taikomas reikalavimas pateikti 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytų tyrimų su vaikais rezultatus, 
kompetentingos institucijos, tvirtindamos 

(15) Šiuo metu galiojanti leidimų prekiauti 
žmonėms skirtais vaistais išdavimo tvarka 
neturėtų būti keičiama. Tačiau kadangi 
taikomas reikalavimas pateikti 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytų tyrimų su vaikais rezultatus, 
kompetentingos institucijos, tvirtindamos 
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paraiškos dėl leidimo prekiauti tinkamumą, 
turėtų patikrinti, ar nėra prieštaravimų tarp 
patvirtinto pediatrinių tyrimų plano ir 
suteiktų išimčių bei atidėjimų. 
Kompetentingos institucijos ir toliau turėtų
būti atsakingos už vaikams
skirtų vaistų saugumo, kokybės ir 
veiksmingumo įvertinimą bei leidimų 
prekiauti išdavimą. Turėtų būti numatyta 
galimybė paprašyti Komiteto pareikšti 
nuomonę dėl plano laikymosi ir dėl 
vaikams skirtų vaistų saugumo, kokybės ir 
veiksmingumo.

paraiškos dėl leidimo prekiauti tinkamumą, 
turėtų patikrinti, ar nėra prieštaravimų tarp 
patvirtinto pediatrinių tyrimų plano ir 
suteiktų išimčių bei atidėjimų. 
Kompetentingos institucijos ir toliau turėtų 
būti atsakingos už vaikams
skirtų vaistų saugumo, kokybės ir 
veiksmingumo įvertinimą bei leidimų 
prekiauti išdavimą. Būtina paprašyti 
Komiteto pareikšti nuomonę dėl plano 
laikymosi ir dėl vaikams skirtų vaistų 
saugumo, kokybės ir veiksmingumo.

Pakeitimas 4
21 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei 
indikacijai, o vaistu jau prekiaujama kitų 
indikacijų atžvilgiu, atsižvelgiant į 
pediatrinę informaciją leidimo prekiauti 
turėtojas turėtų būti įpareigojamas per 
dvejus metus nuo indikacijos patvirtinimo 
pradėti prekiauti šiuo vaistu. Šis 
reikalavimas turėtų būti taikomas tik 
vaistams, kuriais leista prekiauti, ir nebūti 
taikomas vaistams, kuriems suteiktas 
leidimas prekiauti pediatrijoje naudojamu 
vaistu.

(21) Jei įvykdžius pediatrinių tyrimų planą 
išduodamas leidimas pediatrinei 
indikacijai, o vaistu jau prekiaujama kitų 
indikacijų atžvilgiu, atsižvelgiant i 
pediatrinę informaciją leidimo prekiauti 
turėtojas turėtų būti įpareigojamas per 
trejus metus nuo indikacijos patvirtinimo 
pradėti prekiauti šiuo vaistu. Šis 
reikalavimas turėtų būti taikomas tik 
vaistams, kuriais leista prekiauti, ir nebūti 
taikomas vaistams, kuriems suteiktas 
leidimas prekiauti pediatrijoje naudojamu 
vaistu. Kompetentinga institucija esant 
ypatingoms aplinkybėms ir visuomenės 
sveikatos labui gali lesti taikyti išimtį iš 
šių reikalavimų. Ši išimtis turi būti 
atitinkamai pagrįsta.

Justification

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.

Pakeitimas 5
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24 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę 
informaciją, jei įvykdytos visos 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytos priemonės, šiuo produktu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse ir, jei informacijoje apie vaistą 
pateikiami su juo sietini atliktų tyrimų 
duomenys, kaip atlygis 6 mėnesiams turėtų 
būti pratęsiamas 1998 m. birželio 18 d. 
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92
įdiegto papildomo apsaugos liudijimo 
galiojimas.

(24) Vaistams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinę 
informaciją, jei įvykdytos visos 
patvirtintame pediatrinių tyrimų plane 
numatytos priemonės, šiuo produktu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse arba, jei vadovaujantis Direktyvos 
2004/27/EB nuostatomis yra pradėtos 
pardavimo procedūros ir jei informacijoje 
apie vaistą pateikiami su juo sietini atliktų 
tyrimų duomenys, kaip atlygis 6 
mėnesiams turėtų būti pratęsiamas 1998 m. 
birželio 18 d. Tarybos reglamentu (EEB) 
Nr. 1768/92 įdiegto papildomo apsaugos 
liudijimo galiojimas.

Justification

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. 

Pakeitimas 6
29 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(29) Komitetas, pasikonsultavęs su 
Komisija, valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotomis šalimis, turėtų sudaryti
vaikų terapinių poreikių sąrašą ir užtikrinti
nuolatinį jo atnaujinamą. Į sąrašą turėtų 
būti įtraukti visi vaikų gydymui naudojami 
vaistai, nustatyti vaikų terapiniai poreikiai 
bei mokslinių tyrimų ir vaistų kūrimo 
prioritetinės kryptys. Toks sąrašas 
įmonėms suteiktų galimybę lengviau 
pasirinkti tinkamą verslo plėtros kryptį. 
Pediatrijos komitetas, vertindamas 
pediatrinių tyrimų planų projektus ir 
išimčių suteikimą bei atidėjimus, galėtų 
geriau nustatyti vaistų ir tyrimų poreikį, o 
sveikatos apsaugos specialistai ir pacientai, 
priimdami sprendimus dėl konkretaus 
vaisto pasirinkimo, turėtų informacijos 

(29) Komitetas, pasikonsultavęs su 
Komisija, valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotomis šalimis, sudarys vaikų 
terapinių poreikių sąrašą ir užtikrins
nuolatinį jo atnaujinamą. Į sąrašą turėtų 
būti įtraukti visi vaikų gydymui naudojami 
vaistai, nustatyti vaikų terapiniai poreikiai 
bei mokslinių tyrimų ir vaistų kūrimo 
prioritetinės kryptys. Toks sąrašas 
įmonėms suteiktų galimybę lengviau 
pasirinkti tinkamą plėtros kryptį. 
Pediatrijos komitetas, vertindamas 
pediatrinių tyrimų planų projektus ir 
išimčių suteikimą bei atidėjimus, galėtų 
geriau nustatyti vaistų ir tyrimų poreikį, o 
sveikatos apsaugos specialistai ir pacientai, 
priimdami sprendimus dėl konkretaus 
vaisto pasirinkimo, turėtų informacijos 
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šaltinį. šaltinį.

Pakeitimas 7
7 STRAIPSNIO 1 DALIES G PUNKTAS

g) teikia mokslinę pagalbą rengiant 
dokumentus, susijusius su reglamente 
numatytų tikslų įgyvendinimu;

g) teikia nemokamą mokslinę pagalbą 
rengiant dokumentus, susijusius su 
reglamente numatytų tikslų įgyvendinimu;

Justification

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.

Pakeitimas 8
7 STRAIPSNIO 1 DALIES HA PUNKTAS (naujas)

ha) sudaryti vaikų terapinių poreikių 
sąrašą ir užtikrinti nuolatinį jo 
atnaujinamą;

Justification

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.

Pakeitimas 9
8 STRAIPSNIO 1 DALIES DA PUNKTAS (naujas)

da) vykdomi vaistinio preparato 
pediatriniai tyrimai, numatoma jų 
pabaiga ir agentūros nuomonė šiais 
klausimais;

Justification

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.
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Pakeitimas 10
9 STRAIPSNIS

Tuo atveju, kai vaistui, kuriuo leista 
prekiauti, išduotas papildomas apsaugos 
liudijimas, numatytas Reglamente (EEB) 
Nr. 1768/92, arba patentas, kuris suteikia 
teisę išduoti papildomą apsaugos liudijimą, 
šio reglamento 8 straipsnio reikalavimai 
taikomi paraiškoms dėl leidimo prekiauti 
išdavimo naujoms indikacijoms, įskaitant 
pediatrines, naujoms vaistų formoms ir 
vartojimo būdams.

Tuo atveju, kai vaistui, kuriuo leista 
prekiauti, išduotas papildomas apsaugos 
liudijimas, numatytas Reglamente (EEB) 
Nr. 1768/92, arba patentas, kuris suteikia 
teisę išduoti papildomą apsaugos liudijimą, 
šio reglamento 8 straipsnio reikalavimai 
taikomi paraiškoms dėl leidimo prekiauti 
išdavimo naujoms indikacijoms, įskaitant 
pediatrines. Tam tikrais atvejais, jei 
kompetentingos institucijos nuomone tai 
yra pagrįsta, gali būti taikoma 
supaprastinta procedūra.

Justification

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.

Pakeitimas 11
14 STRAIPSNIO 2 DALIES PIRMA PASTRAIPA

2. Per šešiasdešimt dienų nuo paraiškos 
gavimo Pediatrijos komitetas priima
nuomonę, ar suteikti išimtį konkrečiam 
vaistui.

2. Gavęs paraišką Pediatrijos komitetas 
paskiria pranešėją ir ne vėliau kaip per 60 
dienų priima nuomonę, ar suteikti išimtį 
konkrečiam vaistui.

Justification

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.

Pakeitimas 12
14 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Pediatrijos komitetui priėmus nuomonę, 
taikoma 4 skyriuje nurodyta tvarka. 

3. Pediatrijos komitetui priėmus nuomonę, 
taikoma 4 skyriuje nurodyta tvarka. 
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Agentūra nedelsdama apie tai praneša 
pareiškėjui. Pareiškėjui nurodomos priimto 
sprendimo priežastys.

Agentūra ne vėliau kaip per 7 darbo 
dienas apie tai praneša pareiškėjui. 
Pareiškėjui nurodomos priimto sprendimo 
priežastys.

Justification

Il convient de préciser les délais.

Pakeitimas 13
17 STRAIPSNIO 1 DALIS

1. 8 ir 9 straipsniuose numatytų paraiškų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas kartu su 
prašymu jį patvirtinti, išskyrus atitinkamai 
pagrįstus atvejus, pateikiami ne vėliau, 
kaip atlikus farmakokinetinius tyrimus su 
žmonėmis, nurodytus Direktyvos 
2001/83/EB I priedo I dalies 5.2.3 punkte, 
kad būtų užtikrinta, jog nuomonę dėl vaisto 
naudojimo pediatrinei gyventojų grupei 
gydyti būtų galima pateikti svarstant 
paraišką dėl leidimo prekiauti ar kitas 
paraiškas.

1. 8 ir 9 straipsniuose numatytų paraiškų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas kartu su 
prašymu jį patvirtinti gali būti pateikiami 
atlikus farmakokinetinius tyrimus su 
žmonėmis, nurodytus Direktyvos 
2001/83/EB I priedo I dalies 5.2.3 punkte, 
kad būtų užtikrinta, jog nuomonę dėl vaisto 
naudojimo pediatrinei gyventojų grupei 
gydyti būtų galima pateikti svarstant 
paraišką dėl leidimo prekiauti ar kitas 
paraiškas. Jei atlikus farmakokinetinius 
tyrimus su žmonėmis šis prašymas 
nepateikiamas, pareiškėjas pateikia 
informaciją apie vykdomus pediatrinius 
tyrimus ir planuojamą jų pabaigą. 
Kompetentinga institucija užtikrina šių 
reikalavimų laikymąsi.

Justification

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.

Pakeitimas 14
18 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTAS

1. Per šešiasdešimt dienų nuo tinkamu 
pripažinto siūlomo pediatrinių tyrimų 
plano gavimo Pediatrijos komitetas priima

1. Gavęs tinkamu pripažintą siūlomo 
pediatrinių tyrimų planą, Pediatrijos 
komitetas paskiria pranešėją ir ne vėliau 
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nuomonę, ar atlikus siūlomus tyrimus bus 
gauti duomenys, būtini nustatyti sąlygas, 
kurioms esant konkretus vaistas gali būti 
naudojamas pediatrinės gyventojų grupės 
ar jos pogrupių gydymui, bei ar laukiama 
terapinė nauda pateisina siūlomus tyrimus.

kaip per 60 dienų priima nuomonę, ar 
atlikus siūlomus tyrimus bus gauti 
duomenys, būtini nustatyti sąlygas, 
kurioms esant konkretus vaistas gali būti 
naudojamas pediatrinės gyventojų grupės 
ar jos pogrupių gydymui, bei ar laukiama 
terapinė nauda pateisina siūlomus tyrimus.

Justification

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.

Pakeitimas 15
23 STRAIPSNIS 

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių 
tyrimų plano patvirtinimo, pareiškėjas 
susiduria su sunkumais, dėl kurių plano 
įgyvendinti nebeįmanoma arba jis tampa 
netinkamu, pareiškėjas turi teisę kreiptis į 
Pediatrijos komitetą su pasiūlymu planą 
pakeisti arba, remdamasis detaliai 
išdėstytomis priežastimis, paprašyti suteikti 
atidėjimą ar išimtį. Pediatrijos komitetas 
įvertina pateiktus pakeitimus ir priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba 
priimti. Pediatrijos komitetui priėmus 
palankią ar nepalankią nuomonę, taikoma 4 
skyriuje nurodyta tvarka.

Jei priėmus sprendimą dėl pediatrinių 
tyrimų plano patvirtinimo, pareiškėjas 
susiduria su sunkumais, dėl kurių plano 
įgyvendinti nebeįmanoma arba jis tampa 
netinkamu, pareiškėjas turi teisę kreiptis į 
Pediatrijos komitetą su pasiūlymu planą 
pakeisti arba, remdamasis detaliai 
išdėstytomis priežastimis, paprašyti suteikti 
atidėjimą ar išimtį. Pediatrijos komitetas 
įvertina pateiktus pakeitimus ir priima 
nuomonę, siūlančią juos atmesti arba 
priimti, ir esant galimybei nustato 
terminą, per kurį turi būti pateiktas 
pareiškėjo pakeistas pediatrinių tyrimų 
planas. Pediatrijos komitetui priėmus 
palankią ar nepalankią nuomonę, taikoma 4 
skyriuje nurodyta tvarka.

Justification

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. 

Pakeitimas 16
26 STRAIPSNIO 2 DALIS
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2. Per trisdešimt dienų nuo pagal 1 dalį 
pateikto prašymo dėl nuomonės 
peržiūrėjimo gavimo Pediatrijos komitetas, 
paskyręs naują pranešėją, priima naują 
nuomonę, kuria patvirtinama ar 
pakoreguojama anksčiau pareikšta 
nuomonė. Nuomonė turi būti tinkamai 
pagrįsta, o argumentai, kuriais remiantis 
padaryta išvada, pridedami prie naujos 
nuomonės, kuri tampa galutine.

2. Per trisdešimt dienų nuo pagal 1 dalį 
pateikto prašymo dėl nuomonės 
peržiūrėjimo gavimo Pediatrijos komitetas, 
paskyręs naują pranešėją, turintį teisę 
tiesiogiai užduoti klausimus pareiškėjui, 
priima naują nuomonę, kuria patvirtinama 
ar pakoreguojama anksčiau pareikšta 
nuomonė. Pareiškėjas taip pat gali 
paprašyti, kad jam būtų užduoti 
klausimai. Nuomonė turi būti tinkamai 
pagrįsta, o argumentai, kuriais remiantis 
padaryta išvada, pridedami prie naujos 
nuomonės, kuri tampa galutine.

Justification

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.

Pakeitimas 17
26 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Agentūra nedelsdama priima sprendimą. 
Sprendimas persiunčiamas pareiškėjui.

4. Agentūra ne vėliau kaip per 15 dienų
priima sprendimą. Sprendimas 
persiunčiamas pareiškėjui.

Justification

Il s'agit de mieux encadrer les délais.

Pakeitimas 18
29 STRAIPSNIO 1 DALIES ANTRA PASTRAIPA

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų 
santraukoje ir atitinkamai vaisto pakuotės 
informaciniame lapelyje, nepaisant, ar 
buvo patvirtintos visos vaisto pediatrinės 
indikacijos.

Jei leidimas išduotas, šių tyrimų rezultatai 
nurodomi vaisto charakteristikų 
santraukoje ir, jei kompetentingos 
institucijos nuomone informacija yra 
naudinga pacientui, atitinkamai vaisto 
pakuotės informaciniame lapelyje, 
nepaisant, ar buvo patvirtintos visos vaisto 
pediatrinės indikacijos. Šiuo atveju 
patvirtintos pediatrinės indikacijos turi 
būti aiškiai atskirtos nuo nepatvirtintų.
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Justification

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.

PAKEITIMAS 19
33 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

Šio straipsnio nuostatos taip pat taikomos 
ir vaistiniams preparatams, kuriuos buvo 
leista vartoti iki įsigaliojant šiam 
reglamentui ir kurie susiję tik su 
pediatrinėmis indikacijomis.

Justification

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.

Pakeitimas 20
34 STRAIPSNIS

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją.

Jei įvykdžius patvirtintą pediatrinių tyrimų 
planą vaistais, kuriuos leidžiama vartoti 
esant pediatrinei indikacijai, jau anksčiau 
buvo leista prekiauti, tik jie buvo skirti 
kitoms indikacijoms, leidimo prekiauti 
turėtojas per dvejus metus nuo leidimo 
prekybai, skirto pediatrinei indikacijai, 
išdavimo pateikia vaistą į rinką, 
atsižvelgdamas į pediatrinę indikaciją. 
Kompetentinga institucija esant 
ypatingoms aplinkybėms ir visuomenės 
sveikatos labui gali lesti taikyti išimtį iš 
šių reikalavimų. Ši išimtis turi būti 
atitinkamai pagrįsta.
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Justification

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.

Pakeitimas 21
35 STRAIPSNIO 2 DALIES 3A PUNKTAS (naujas)

Asmeniui, turinčiam leidimą prekiauti, be 
agentūros sutikimo neleidžiama viešinti 
informacijos, susijusios su 
farmokologiniu budrumu.

Justification

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

Pakeitimas 22
35 STRAIPSNIO 4A PUNKTAS (naujas)

4a. Siekiant užtikrinti visišką 
nepriklausomumą, veikla, susijusi su 
farmokologiniu budrumu, turi būti 
finansuojama valstybės, atsižvelgiant į 
kompetentingų institucijų vykdomus 
uždavinius.

Justification

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.

Pakeitimas 23
36 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nurodyta tvarka, 1 dalyje minimas 
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laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

laikotarpio pratęsimas šešiems mėnesiams 
suteikiamas tik tuo atveju, jei vaistu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse arba jei Direktyvoje 2004/27/EB 
nustatyta tvarka jau vykdoma prekyba.

Justification

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. 

Pakeitimas 24
39 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Per aštuoniolika mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija paskelbia 
visų Bendrijos ir valstybių narių suteiktų 
paskatų, skirtų remti pediatrijoje 
naudojamų vaistų mokslinius tyrimus, 
kūrimą ir prieinamumą, išsamų sąrašą. 
Sąrašas nuolat atnaujinamas.

3. Per aštuoniolika mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija paskelbia 
visų Bendrijos ir valstybių narių suteiktų 
paskatų, skirtų remti pediatrijoje 
naudojamų vaistų mokslinius tyrimus, 
kūrimą ir prieinamumą, išsamų sąrašą. 
Sąrašas nuolat atnaujinamas ir yra 
prieinamas visuomenei.

Pakeitimas 25
39A STRAIPSNIS (naujas)

39a straipsnis
1. Per metus nuo šio reglamento 
priėmimo, siekiant paremti 
neužpatentuotų ar neturinčių papildomų 
apsaugos pažymėjimų egzistuojančių 
vaistinių preparatų arba veikliųjų 
medžiagų tyrimus,  bus sukurta speciali 
Europos vaistinių preparatų, skirtų 
vaikams, tyrimo programa.
2. Ši Bendrijos programa bus pavadinta 
MICE (Medicines Investigation for the 
Children of Europe).

3. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos pasiūlymu ir 
veikdami Sutartyje nustatytomis 
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sąlygomis, priims finansines nuostatas, 
reglamentuojančias šios programos 
sukūrimą ir veiklą.

4. Šią programą administruos agentūra, 
kuri kontroliuojant Komisijai rengs 
kvietimus teikti specialius pasiūlymus. Šių 
kvietimų teikti specialius pasiūlymus 
finansavimas, esant galimybei, turės 
padengti visas arba didžiąją dalį išlaidų, 
susijusių su prašomais atlikti tyrimais.

Justification

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.

Pakeitimas 26
48 STRAIPSNIO 1 DALIES PIRMA PASTRAIPA

1. Nepažeisdama Europos Bendrijų 
privilegijų ir imunitetų protokolo, 
kiekviena valstybė narė nustato nuobaudas, 
taikytinas už šio reglamento arba juo 
vadovaujantis priimtų priemonių nuostatų 
pažeidimus, arba pažeidimus, susijusius su 
vaistais, kuriems leidimai prekiauti išduoti 
remiantis Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatyta tvarka, ir imasi visų 
įgyvendinimui būtinų priemonių. 
Nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

1. Nepažeisdama Europos Bendrijų 
privilegijų ir imunitetų protokolo, 
kiekviena valstybė narė nustato nuobaudas, 
taikytinas už šio reglamento arba juo 
vadovaujantis priimtų priemonių nuostatų 
pažeidimus, arba pažeidimus, susijusius su 
vaistais, kuriems leidimai prekiauti išduoti 
remiantis Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatyta tvarka, ir imasi visų 
įgyvendinimui būtinų priemonių. 
Nuobaudos turi būti veiksmingos, 
proporcingos, atgrasančios ir, esant 
galimybei, suderintos.

Justification

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 
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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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