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PR_COD_1am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pediatrijā lietojamām 
zālēm, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1768/92, Direktīvu 2001/83/EK un Regulu (EK) 
Nr. 726/2004
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2004)0599)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar ko Komisija 
iesniegusi priekšlikumu (C6-0159/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem;

2. pieprasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā paredz šo priekšlikumu būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta grozījumi

Grozījums Nr. 1
4. APSVĒRUMS

4) Šīs regulas mērķis ir palielināt bērniem 
paredzēto zāļu izstrādi, nodrošināt, lai 
bērnu ārstēšanā izmantotās zāles tiktu 
pārbaudītas ar pētījumiem, kas atbilst 
visaugstākajām ētikas prasībām, lai tās 
tiktu atbilstošā kārtībā atļautas lietošanai 
bērniem un, lai uzlabotu pieejamo 
informāciju par zāļu lietošanu dažādās 
bērnu mērķa grupās. Šo mērķu sasniegšanā 
ir svarīgi, lai bērni netiktu pakļauti 
nevajadzīgiem klīniskiem pētījumiem un 
lai netiktu kavēta citām iedzīvotāju grupām 

4) Šīs regulas mērķis ir palielināt bērniem 
paredzēto zāļu izstrādi un to pieejamību un 
nodrošināt, lai bērnu ārstēšanā izmantotās 
zāles tiktu pārbaudītas ar pētījumiem, kas 
atbilst visaugstākajām ētikas prasībām, lai 
tās tiktu atbilstošā kārtībā atļautas 
lietošanai bērniem un, lai uzlabotu 
pieejamo informāciju par zāļu lietošanu 
dažādās bērnu mērķa grupās. Šo mērķu 
sasniegšanā ir svarīgi, lai bērni netiktu 
pakļauti nevajadzīgiem klīniskiem 
pētījumiem un lai netiktu kavēta citām 

  
1 OV C xx X.X.2005, xx. lpp.
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paredzēto zāļu apstiprināšana. iedzīvotāju grupām paredzēto zāļu 
apstiprināšana.

Pamatojums

Lai bērniem paredzētās jaunās zāles varētu iegādāties visās dalībvalstīs visīsākajā laika 
periodā..

Grozījums Nr. 2
10. APSVĒRUMS

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešanai 
tiesiskajā regulējumā zālēm, kas paredzētas 
cilvēku lietošanai, ir nolūks nodrošināt, lai 
bērniem paredzēto zāļu izstrāde tiek 
integrēta pieaugušajiem paredzēto zāļu 
izstrādes programmā. Tādējādi, pediatrijas 
pētījumu plāni jāiesniedz zāļu izstrādes 
agrīnā posmā, lai izpēti ar bērniem varētu 
veikt savlaicīgi, pirms tiek iesniegti 
pieteikumi tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai.

10) Pediatrijas pētījumu plāna ieviešanai 
tiesiskajā regulējumā zālēm, kas 
paredzētas cilvēku lietošanai, ir nolūks 
nodrošināt, lai bērniem paredzēto zāļu 
izstrāde tiek integrēta pieaugušajiem 
paredzēto zāļu izstrādes programmā. 
Tādējādi, pediatrijas pētījumu plāni 
jāiesniedz zāļu izstrādes agrīnā posmā, lai 
izpēti ar bērniem varētu veikt savlaicīgi, 
un iespēju robežās, pirms tiek iesniegti 
pieteikumi tirdzniecības atļaujas 
saņemšanai.

Pamatojums

Kā noteikts šīs regulas 21. pantā, šeit runa ir par to, lai netiktu kavēts pieteikuma termiņš 
pieaugušajiem paredzēto zāļu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, ņemot vērā specifiskus 
pediatrijas pētījumus, kuriem pieteikuma iesniedzējam ir jāpakļaujas.

Grozījums Nr. 3
15. APSVĒRUMS

15) Cilvēkiem paredzēto zāļu tirdzniecības 
atļauju izsniegšanas pastāvošo kārtību 
nevajadzētu mainīt. Tomēr, tā kā pastāv 
prasība, ka jāiesniedz ar bērniem veiktās 
izpētes rezultāti saskaņā ar apstiprināto 
pediatrijas pētījumu plānu, kompetentajām 
iestādēm jāpārbauda atbilstība 
apstiprinātajam pediatrijas pētījumu 
plānam un jebkuri atbrīvojumi vai atliktie
termiņi dotajā tirdzniecības atļaujas 
pieteikuma apstiprināšanas posmā. 
Bērniem paredzēto zāļu drošības, kvalitātes 

15) Cilvēkiem paredzēto zāļu tirdzniecības 
atļauju izsniegšanas pastāvošo kārtību 
nevajadzētu mainīt. Tomēr, tā kā pastāv 
prasība, ka jāiesniedz ar bērniem veiktās 
izpētes rezultāti saskaņā ar apstiprināto 
pediatrijas pētījumu plānu, kompetentajām 
iestādēm jāpārbauda atbilstība 
apstiprinātajam pediatrijas pētījumu 
plānam un jebkuri atbrīvojumi vai atliktie 
termiņi dotajā tirdzniecības atļaujas 
pieteikuma apstiprināšanas posmā. 
Bērniem paredzēto zāļu drošības, kvalitātes 
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un iedarbīguma izvērtējumam un 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanai jāpaliek 
kompetento iestāžu pārziņā. Ir svarīgi 
paredzēt iespēju lūgt Pediatrijas komitejas 
atzinumu par bērniem paredzēto zāļu 
atbilstību, kā arī drošību, kvalitāti un 
iedarbīgumu.

un iedarbīguma izvērtējumam un 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanai jāpaliek 
kompetento iestāžu pārziņā. Ir svarīgi lūgt 
Pediatrijas komitejas atzinumu par bērniem 
paredzēto zāļu atbilstību, kā arī drošību, 
kvalitāti un iedarbīgumu.

Grozījums Nr. 4
21. APSVĒRUMS

21) Kad pediatrijas pētījumu plāna 
rezultātā tiek apstiprināta zāļu indikācija 
pediatrijā lietojamām tādām zālēm, kas jau 
ir tirdzniecībā ar citām indikācijām, 
tirdzniecības atļaujas turētājam, ņemot vērā 
pediatrijas informāciju, divu gadu laikā no 
indikācijas apstiprināšanas datuma ir 
pienākums zāles laist tirgū. Šī prasība 
attiecas tikai uz tām zālēm, kas jau ir 
apstiprinātas, bet ne uz zālēm, kas 
apstiprinātas ar tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā. 

21) Kad pediatrijas pētījumu plāna 
rezultātā tiek apstiprināta zāļu indikācija 
pediatrijā lietojamām tādām zālēm, kas jau 
ir tirdzniecībā ar citām indikācijām, 
tirdzniecības atļaujas turētājam, ņemot vērā 
pediatrijas informāciju, trīs gadu laikā no 
indikācijas apstiprināšanas datuma ir 
pienākums zāles laist tirgū. Šī prasība 
attiecas tikai uz tām zālēm, kas jau ir 
apstiprinātas, bet ne uz zālēm, kas 
apstiprinātas ar tirdzniecības atļauju 
lietošanai pediatrijā. Izņēmuma gadījumos 
un sabiedrības veselības interesēs 
kompetentā iestāde var saskaņot šī 
termiņa atbrīvojumu. Izņēmuma gadījumi 
ir pienācīgi jāpamato. 

Pamatojums

Runa ir par termiņu, kādā jāsaskaņo šī regula ar Direktīvu 2004/27, ar kuru groza Direktīvu 
2001/83, ko nosaka Kopienas kodekss attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Tāpat ir 
jāņem vērā iespējamie izņēmuma gadījumi, kas var attaisnot termiņa atlikšanu.

Grozījums Nr. 5
24. APSVĒRUMS

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu 
plāna prasības, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs un, ja attiecīgā 
informācija par izpētes rezultātiem ir 
iekļauta zāļu informācijā, ir jāpiešķir 
kompensācija, kas ir sešu mēnešu 

24) Zālēm, uz kurām attiecas prasība 
iesniegt pediatrijas datus, ja ir izpildītas 
visas apstiprinātā pediatrijas pētījumu 
plāna prasības, ja zāles ir apstiprinātas 
visās dalībvalstīs vai, ja kārtība, kādā 
zāles tiek laistas tirgū ir saskaņota ar 
Direktīvas 2004/27/EK noteikumiem un, ja 
attiecīgā informācija par izpētes 
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pagarinājums papildus aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/92. 

rezultātiem ir iekļauta zāļu informācijā, ir 
jāpiešķir kompensācija, kas ir sešu mēnešu 
pagarinājums papildus aizsardzības 
sertifikātam, kas izveidots ar Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1768/92.

Pamatojums

Runa ir par to, lai dalībvalstu kompetento iestāžu dažādu darbību rezultātā pediatrisko 
pētījumu centieni netiktu nostādīti neizdevīgā situācijā. 

Grozījums Nr. 6
29. APSVĒRUMS

29) Pēc apspriedes ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm 
Pediatrijas komitejai jāizveido un regulāri
jāpapildina bērnu terapeitisko vajadzību 
uzskaite. Uzskaitē vajadzētu apsekot esošās 
zāles, ko pašlaik lieto bērnu ārstēšanā, 
izvirzīt bērnu terapeitiskās vajadzības un 
pētījumu un izstrādes prioritātes. Šādā 
veidā uzņēmumi varētu viegli noteikt 
ekonomiskās attīstības iespējas. Pediatrijas 
komiteja, izvērtējot pediatrijas pētījumu 
plānu projektus, atbrīvojumus un termiņu 
atlikšanu, varētu labāk spriest par zāļu un 
izpētes nepieciešamību, kā arī veselības 
aprūpes profesionāļiem un pacientiem būtu 
pieejams informācijas avots, uz ko 
balstīties, pieņemot lēmumus par zāļu 
izvēli.

29) Pēc apspriedes ar Komisiju, 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm 
Pediatrijas komiteja izveidos un regulāri 
papildinās bērnu terapeitisko vajadzību 
uzskaiti. Uzskaitē vajadzētu apsekot esošās 
zāles, ko pašlaik lieto bērnu ārstēšanā, 
izvirzīt bērnu terapeitiskās vajadzības un 
pētījumu un izstrādes prioritātes. Šādā 
veidā uzņēmumi varētu viegli noteikt 
attīstības iespējas. Pediatrijas komiteja, 
izvērtējot pediatrijas pētījumu plānu 
projektus, atbrīvojumus un termiņu 
atlikšanu, varētu labāk spriest par zāļu un 
izpētes nepieciešamību, kā arī veselības 
aprūpes profesionāļiem un pacientiem būtu 
pieejams informācijas avots, uz ko 
balstīties, pieņemot lēmumus par zāļu 
izvēli.

Grozījums Nr. 7
7. PANTA, 1. PUNKTA, G) APAKŠPUNKTS

g) sniegt zinātnisko palīdzību jebkura 
dokumenta izstrādē, kas saistīts ar šīs 
regulas mērķu izpildi;

g) sniegt bezmaksas zinātnisko palīdzību 
jebkura dokumenta izstrādē, kas saistīts ar 
šīs regulas mērķu izpildi;

Pamatojums

Šis Pediatrijas komitejas uzdevums ir saskaņots atbilstoši šīs regulas 27. pantam, kas nosaka, 
ka Aģentūras dotie padomi nevar būt par ieganstu jebkādiem maksājumiem.
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Grozījums Nr. 8
7. PANTA, 1. PUNKTA, H.A) APAKŠPUNKTS (jauns)

h a) izveidot un regulāri papildināt bērnu 
terapeitisko vajadzību specifisku uzskaiti;

Pamatojums

Runa ir par Pediatrijas komitejas uzdevumu saskaņošanu atbilstoši šīs regulas 42 .pantam, 
kurā tiek prasīta šīs uzskaites izveidošana un uzraudzība, kas ir ļoti svarīga, lai noteiktu 
vajadzības un pētījumu attīstības virzienus.

Grozījums Nr. 9
8. PANTA, 1. PUNKTA, D.A) APAKŠPUNKTS (jauns)

d a) pašreizējie pediatrijas pētījumi par 
zālēm, šo pētījumu pabeigšanas paredzētie 
termiņi un Aģentūras viedoklis šajos 
jautājumos;

Pamatojums

Šeit runa ir par to, kā noteikts šīs regulas 21. pantā, lai netiktu kavēts pieteikuma termiņš 
pieaugušajiem paredzēto zāļu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, ņemot vērā specifiskus 
pediatrijas pētījumus, kuriem pieteikuma iesniedzējam ir jāpakļaujas.

.

Grozījums Nr. 10
9. PANTS

Apstiprināto zāļu gadījumā, kuras saskaņā 
ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 aizsargā 
papildus aizsardzības sertifikāts vai 
patents, kas kvalificējas papildus 
aizsardzības sertifikāta saņemšanai, šīs 
regulas 8. pantu piemēro pieteikumiem par 
jaunu indikāciju apstiprinājumu, ieskaitot 
pediatriskās indikācijas, jaunus 
farmaceitiskos veidus un jaunus 
administrēšanas veidus..

Apstiprināto zāļu gadījumā, kuras saskaņā 
ar Regulu (EEK) Nr. 1768/92 aizsargā 
papildus aizsardzības sertifikāts vai 
patents, kas kvalificējas papildus 
aizsardzības sertifikāta saņemšanai, šīs 
regulas 8. pantu piemēro pieteikumiem par 
jaunu indikāciju apstiprinājumu, ieskaitot 
pediatriskās indikācijas, jaunus 
farmaceitiskos veidus un jaunus 
administrēšanas veidus. Dažos gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam var atvieglot 
noteikto kārtību, ja kompetentā iestāde to 
uzskata par pamatotu.
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Pamatojums

Runa ir par to, lai nesarežģītu procesu gadījumos, kad zāļu nosaukumus var pārveidot 
administratīvā ceļā, pārdēvējot tabletes par sīrupu vai otrādi.

Grozījums Nr. 11
4. PANTA, 2. PUNKTA, 1. DAĻA

2. Sešdesmit dienu laikā no pieteikuma 
saņemšanas Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu par to, vai izsniegt atbrīvojumu 
konkrētām zālēm vai nē.

2. Pēc pieteikuma saņemšanas, 
Pediatrijas komiteja ieceļ referentu, un tai 
ne vēlāk kā 60 dienu laikā jāpieņem
atzinums par to, vai izsniegt atbrīvojumu 
konkrētām zālēm vai nē.

Pamatojums
Referenta iecelšana Pediatrijas komitejas ietvaros veicina darbību labāku saprotamību un šīs 
regulas konsekvenci. 26. panta 2. punkts apredz jauna referenta iecelšanu gadījumā, kad 
izskata jaunu atzinumu.

Grozījums Nr. 12
4. PANTA, 3. PUNKTS

3. Tiklīdz Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu, piemēro 4. nodaļā noteikto 
kārtību. Aģentūra bez kavēšanās attiecīgi 
informē pieteikuma iesniedzēju. 
Pieteikuma iesniedzēju informē par 
pieņemtā atzinuma iemesliem.

3. Tiklīdz Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu, piemēro 4. nodaļā noteikto 
kārtību. 7 darba dienu laikā Aģentūra 
attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju. 
Pieteikuma iesniedzēju informē par 
pieņemtā atzinuma iemesliem. 

Pamatojums

Jāprecizē termiņi.

Grozījums Nr. 13
7. PANTA, 1. PUNKTS

1. Regulas 8. un 9. pantā minēto 
pieteikumu gadījumos pediatrijas pētījumu 
plānu ar apstiprinājuma lūgumu iesniedz, 
izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, 
ne vēlāk kā līdz dienai, kad pabeidz 
farmaceitiski kinētisko izpēti ar cilvēkiem, 
kā noteikts Direktīvas 2001/83/EK I daļas 
5.2.3. iedaļā, lai nodrošinātu, ka atzinumu 
par zāļu lietošanu bērnu mērķa grupā var 

1. Regulas 8. un 9. pantā minēto 
pieteikumu gadījumos pediatrijas pētījumu 
plānu ar apstiprinājuma lūgumu var 
iesniegt līdz dienai, kad pabeidz 
farmaceitiski kinētisko izpēti ar cilvēkiem, 
kā noteikts Direktīvas 2001/83/EK I daļas 
5.2.3. iedaļā, lai nodrošinātu, ka atzinumu 
par zāļu lietošanu bērnu mērķa grupā var 
sniegt vienlaicīgi ar tirdzniecības atļaujas 
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sniegt vienlaicīgi ar tirdzniecības atļaujas 
vai cita attiecīgā pieteikuma izvērtējumu.

vai cita attiecīgā pieteikuma izvērtējumu. 
Gadījumā, kad šis pieteikums nav 
iesniegts līdz dienai, kad pabeidz 
farmaceitiski kinētisko izpēti ar cilvēkiem, 
pieteikuma iesniedzējs to dara tekošā 
termiņā, kad paredzēta pediatrisko 
pētījumu pabeigšana. Kompetentā iestāde 
pieteikuma iesniedzējam nodrošina šo 
gadījumu uzraudzību.

Pamatojums

Kā noteikts šīs regulas 21. pantā, šeit ir runa par to, lai netiktu kavēts pieteikuma termiņš 
pieaugušajiem paredzēto zāļu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, ņemot vērā specifiskus 
pediatrijas pētījumus, kuriem pieteikuma iesniedzējam ir jāpakļaujas.

Grozījums Nr. 14
18. PANTA, 1. PUNKTA, 1. DAĻA

1. Sešdesmit dienu laikā no derīga 
piedāvātā pediatrijas pētījumu plāna 
saņemšanas, Pediatrijas komiteja pieņem 
atzinumu par to, vai piedāvātā izpēte 
nodrošinās vajadzīgo datu radīšanu, 
nosakot apstākļus, kuros zāles var lietot 
bērnu mērķa grupās vai tās apakšgrupu 
ārstēšanā un par to, vai gaidāmais 
terapeitiskais ieguvums attaisno piedāvāto 
izpēti.. 

1. Pēc derīga pediatrijas pētījuma plāna 
saņemšanas, Pediatrijas komiteja ieceļ 
referentu un norīko, maksimums 60 dienu 
laikā, pieņemt atzinumu par to, vai 
piedāvātā izpēte nodrošinās vajadzīgo datu 
radīšanu, nosakot apstākļus, kuros zāles var 
lietot bērnu mērķa grupās vai tās 
apakšgrupu ārstēšanā un par to, vai 
gaidāmais terapeitiskais ieguvums attaisno 
piedāvāto izpēti 

Pamatojums
Referenta iecelšana Pediatrijas komitejas ietvaros veicina darbību labāku saprotamību un šīs 
regulas konsekvenci. 26. panta 2. punkts paredz jauna referenta iecelšanu gadījumā, kad 
izskata jaunu atzinumu.

Grozījums Nr. 15
23. PANTS

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas, 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar 
grūtībām tā īstenošanā, piemēram, ja plāns 
ir nerealizējams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 

Ja pēc pediatrijas pētījumu plāna 
apstiprinājuma lēmuma pieņemšanas, 
pieteikuma iesniedzējs sastopas ar 
grūtībām tā īstenošanā, piemēram, ja plāns 
ir nerealizējams vai vairs nav piemērots, 
pieteikuma iesniedzējs var iesniegt 
Pediatrijas komitejai izmaiņas vai lūgumu 
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par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, 
minot detalizētus iemeslus. Pediatrijas 
komiteja izskata šīs izmaiņas un pieņem 
atzinumu par to atteikumu vai pieņemšanu. 
Tiklīdz Pediatrijas komiteja pieņem 
pozitīvu vai negatīvu atzinumu, piemēro 4. 
nodaļā noteikto kārtību.

par termiņa atlikšanu vai atbrīvojumu, 
minot detalizētus iemeslus. Pediatrijas 
komiteja izskata šīs izmaiņas un pieņem 
atzinumu par to atteikumu vai pieņemšanu, 
un iespēju robežās rekomendē pediatrijas 
plāna prezentācijas laiku, ko pieteikuma 
iesniedzējs ir grozījis. Tiklīdz Pediatrijas 
komiteja pieņem pozitīvu vai negatīvu 
atzinumu, piemēro 4. nodaļā noteikto 
kārtību.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai uzņēmumu pētījumi netiktu galīgi atteikti. Runa ir par to, lai pieteikuma 
iesniedzējam noteiktu jaunus pētījumu termiņus. 

Grozījums Nr. 16
26. PANTA, 2. PUNKTS

2. Trīsdesmit dienu laikā pēc pārskatīšanas 
lūguma saņemšanas atbilstoši 1. punktam 
Pediatrijas komiteja pēc jauna referenta 
iecelšanas sniedz jaunu atzinumu, 
apstiprinot vai grozot iepriekšējo atzinumu. 
Atzinums ir pienācīgi pamatots, un iegūtā 
secinājuma pamatojums ir pievienots 
jaunam atzinumam, kas ir galīgs.

2. Trīsdesmit dienu laikā pēc pārskatīšanas 
lūguma saņemšanas atbilstoši 1. punktam 
Pediatrijas komiteja pēc jauna referenta 
iecelšanas, kura rīcībā ir iespēja tieši 
iztaujāt pieteikuma iesniedzēju, sniedz 
jaunu atzinumu, apstiprinot vai grozot 
iepriekšējo atzinumu. Arī pieteikuma 
iesniedzējs var ierosināt sevis iztaujāšanu.
Atzinums ir pienācīgi pamatots, un iegūtā 
secinājuma pamatojums ir pievienots 
jaunam atzinumam, kas ir galīgs.

Pamatojums

Jaunajam referentam ir tiesības iegūt savā rīcībā visu informāciju, ko tas uzskatīs par 
nepieciešamu, kā arī iespēja tieši iztaujāt pieteikuma iesniedzēju, kuram savukārt ir iespēja 
pieteikties sevis iztaujāšanai.

Grozījums Nr. 17
26. PANTA, 4. PUNKTS

4. Aģentūra bez kavēšanās pieņem 
lēmumu. Šo lēmumu paziņo pieteikuma 
iesniedzējam.

4. Aģentūra pieņem lēmumu laika periodā, 
kas nepārsniedz 15 dienas. Šo lēmumu 
paziņo pieteikuma iesniedzējam 
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Pamatojums

Runa ir par termiņu pārraudzību.

Grozījums Nr. 18
29. PANTA, 1. PUNKTA, 2. DAĻA

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā, neatkarīgi no tā vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
vai nav apstiprinātas.

Piešķirot apstiprinājumu, šo pētījumu 
rezultātus iekļauj zāļu raksturojuma 
kopsavilkumā un, ja nepieciešams, zāļu 
lietošanas instrukcijā ar noteikumu, ka 
kompetentā iestāde ir atzinusi informāciju 
par pacientam derīgu, neatkarīgi no tā vai 
visas konkrētās pediatriskās indikācijas ir 
vai nav apstiprinātas Šajā gadījumā tiek 
norādītas nepārprotamas atšķirības starp 
apstiprinātām un neapstiprinātām 
pediatriskām indikācijām.

Pamatojums

Zāļu raksturojuma kopsavilkumā vajadzētu smalkāk informēt par atsevišķu zāļu lietošanu, kā 
arī nepieblīvēt zāļu lietošanas instrukciju ar neatbilstošu informāciju, kas to padarīs grūtāk 
saprotamu.

Grozījums Nr. 19
33. PANTA, 2.A) DAĻA (jauna)

Esošā panta noteikumi tāpat ir 
piemērojami apstiprinātām zālēm, pirms 
esošā regula stājas spēkā, aizsargājot 
vienīgi pediatriskās indikācijas.

Pamatojums

Kā paredz šis pants, saglabāt identifikāciju “PUMA” (Tirdzniecības atļauja zāļu lietošanai 
bērniem) pirms regulas pieņemšanas, var radīt atšķirīgu rezultātu attiecībā uz bērniem 
paredzēto zāļu formām. Turklāt pastāv risks, ka šo identifikāciju pacienti varētu grūti uztvert, 
ja to nepiemēro visu bērniem paredzēto zāļu iepakojumiem, kas laisti tirgū.

Grozījums Nr. 20
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34. PANTS

Ja zāles ir apstiprinātas ar pediatrisko 
indikāciju pēc apstiprināta pediatrijas 
pētījumu plāna izpildes un ja šīs zāles ir jau 
tirdzniecībā ar citām indikācijām, 
tirdzniecības atļaujas turētājam divu gadu 
laikā no datuma, kad pediatriskā indikācija 
ir apstiprināta, zāles ir jālaiž tirgū, ņemot 
vērā pediatrisko indikāciju.

Ja zāles ir apstiprinātas ar pediatrisko 
indikāciju pēc apstiprināta pediatrijas 
pētījumu plāna izpildes un ja šīs zāles ir jau 
tirdzniecībā ar citām indikācijām, 
tirdzniecības atļaujas turētājam trīs gadu 
laikā no datuma, kad pediatriskā indikācija 
ir apstiprināta, zāles ir jālaiž tirgū, ņemot 
vērā pediatrisko indikāciju. Izņēmuma 
gadījumos un sabiedrības veselības 
interesēs kompetentā iestāde var saskaņot 
šī termiņa atbrīvojumu. Izņēmuma 
gadījumi ir pienācīgi jāpamato.

Pamatojums

Runa ir par termiņu, kādā jāsaskaņo šī regula ar Direktīvu 2004/27, ar kuru groza Direktīvu 
2001/83, ko nosaka Kopienas kodekss attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm. Tāpat ir 
jāņem vērā iespējamie izņēmuma gadījumi, kas var attaisnot termiņa atlikšanu.

Grozījums Nr. 21
35. PANTA, 2. PUNKTA, 3.A)DAĻA (jauna)

Bez Aģentūras piekrišanas, tirdzniecības 
atļaujas turētājam nav atļauts izpaust 
sabiedrībai informāciju par zāļu 
lietošanas izraisīto blakusparādību 
uzraudzības jautājumiem.

Pamatojums

Šī noteikuma mērķis ir paredzēt saskaņotu paziņojumu starp kompetentajām iestādēm un 
tirdzniecības atļaujas turētāju gadījumā, ja ir norādīta problēma .

Grozījums Nr. 22
35. PANTA, 4. PUNKTS (jauns)

4.a) Lai garantētu pilnīgu neatkarību 
kompetento iestāžu dotajiem uzdevumiem, 
ar zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību 
uzraudzību saistītām darbībām ir jābūt 
valsts finansētām.
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Pamatojums

Kompetentajām iestādēm uzraudzības darbības apjoms palielināsies sakarā ar jauniem tām 
uzticētiem uzdevumiem. Lai tos īstenotu, jau tagad un turpmāk ir jāparedz valsts finansējums, 
kas ir nepieciešams šīs sistēmas labai attīstībai .

Grozījums Nr. 23
36. PANTA, 3. PUNKTS

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 
2001/83/EK noteiktā kārtība, 1. punktā 
norādīto pagarinājumu par sešiem 
mēnešiem piešķir tikai tādā gadījumā, ja 
zāles ir apstiprinātas visās dalībvalstīs.

3. Kad tiek izmantota Direktīvā 
2001/83/EK noteiktā kārtība, 1. punktā 
norādīto pagarinājumu par sešiem 
mēnešiem piešķir tikai tādā gadījumā, ja 
zāles ir apstiprinātas visās dalībvalstīs vai 
ja zāļu laišana tirgū notiek saskaņā ar 
Direktīvas 2004/27/EK noteikumiem.

Pamatojums

Runa ir par to, lai dalībvalstu kompetento iestāžu dažādu darbību rezultātā pediatrisko 
pētījumu centieni netiktu nostādīti neizdevīgā situācijā. 

Grozījums Nr. 24
39. PANTA, 3. PUNKTS

3. Astoņpadsmit mēnešu laikā no šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisija publicē 
visu Kopienas un dalībvalstu noteikto 
veicināšanas pasākumu sīku uzskaiti, lai 
atbalstītu pediatrijā lietošanai paredzētos 
zāļu pētījumus, izstrādi un pieejamību. Šo 
uzskaiti regulāri atjauno..

3. Astoņpadsmit mēnešu laikā no šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisija publicē 
visu Kopienas un dalībvalstu noteikto 
veicināšanas pasākumu sīku uzskaiti, lai 
atbalstītu pediatrijā lietošanai paredzētos 
zāļu pētījumus, izstrādi un pieejamību. Šo 
uzskaiti regulāri atjauno, un tā ir publiski 
pieejama.

Grozījums Nr. 25
39. PANTS (jauns)

39.a) pants
1. Gada laikā pēc šīs regulas pieņemšanas 
tiks izveidota īpaša Eiropas programma 
par bērniem paredzēto zāļu pētījumiem, 
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lai atbalstītu pašreizējos farmaceitisko 
produktu vai aktīvo vielu pētījumus, kurus 
neaizsargā patents vai kuriem nav 
papildus aizsardzības sertifikāts.
2. Šī Kopienas programma tiks dēvēta 
MICE (Zāļu pētījumi Eiropas bērniem).

3. Pēc Komisijas ierosinājuma, Eiropas 
Parlaments un Padome, rīkojoties kā 
paredzēts Līguma noteikumos, pieņems 
finansiālus likumus, kas pārvaldīs šīs 
programmas izveidi un darbību 

4. Šo programmu vadīs Aģentūra, kas 
Komisijas uzraudzībā, izteiks aicinājumus 
īpašiem priekšlikumiem. Iespēju robežās 
tiem vajadzēs finansiālu atbalstu, kas 
varētu nosegt pilnībā vai vismaz lielāko 
daļu izmaksas, kas veidosies no 
pieprasītiem pētījumiem..

Pamatojums

Runa ir par īpaša fonda izveidi, lai palīdzētu īstenot pētījumus par zālēm vai vielām, kuras vēl 
neaizsargā patents vai kurām nav papildus aizsardzības sertifikāts. Šīs zāles var izrādīties ļoti 
efektīvas īpaši bērniem paredzētos jaunu zāļu pētījumos. Eiropas medicīnas aģentūras 
aizbildniecībā ir jāizveido īpašs pētniecības atbalsts, lai pētījumus atbalstītu finansiāli.

Grozījums Nr. 26
48. PANTA, 1. PUNKTA 1. DAĻA

1. Neierobežojot protokolu par Eiropas 
Kopienu privilēģijām un imunitāti, katra 
dalībvalsts nosaka sankcijas, kas 
piemērojamas par šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem vai par citiem saskaņā ar šo 
regulu pieņemto īstenošanas pasākumu 
pārkāpumiem saistībā ar zālēm, kas ir 
atļautas Direktīvas 2001/83/EK noteiktajā 
kārtībā, un veic nepieciešamos pasākumus 
to īstenošanai. Sankcijām jābūt efektīvām, 
proporcionālām un preventīvām..

1. Neierobežojot protokolu par Eiropas 
Kopienu privilēģijām un imunitāti, katra 
dalībvalsts nosaka sankcijas, kas 
piemērojamas par šīs regulas noteikumu 
pārkāpumiem vai par citiem saskaņā ar šo 
regulu pieņemto īstenošanas pasākumu 
pārkāpumiem saistībā ar zālēm, kas ir 
atļautas Direktīvas 2001/83/EK noteiktajā 
kārtībā, un veic nepieciešamos pasākumus 
to īstenošanai. Sankcijām jābūt efektīvām, 
proporcionālām un preventīvām, un 
iespēju robežās saskaņotām. 
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Pamatojums

Ir svarīgi, lai ES regulas piemērotās sankcijas visās dalībvalstīs būtu vienādas.
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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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