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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie 
(EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004
(COM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentuowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0599)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0159/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) Celem niniejszego rozporządzenia jest 
osiągnięcie wzrostu w zakresie 
opracowywania leków stosowanych w 
leczeniu dzieci, osiągnięcie pewności, że 
leki stosowane w leczeniu dzieci podlegają 
wysokojakościowym, etycznym badaniom 
i że są one odpowiednio dopuszczane do 
stosowania u dzieci, oraz poprawa 
dostępnych informacji odnośnie do 
stosowania leków w rozmaitych 
populacjach pediatrycznych. Cele te 
powinny zostać osiągnięte bez poddawania 

Celem niniejszego rozporządzenia jest 
osiągnięcie wzrostu w zakresie 
opracowywania leków stosowanych w 
leczeniu dzieci i ich dostępności, 
osiągnięcie pewności, że leki stosowane w 
leczeniu dzieci podlegają 
wysokojakościowym, etycznym badaniom 
i że są one odpowiednio dopuszczane do 
stosowania u dzieci, oraz poprawa 
dostępnych informacji odnośnie do 
stosowania leków w rozmaitych 
populacjach pediatrycznych. Cele te 

  
1 Dz.U. C xx z X.X.2005, str. xx.
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dzieci niepotrzebnym próbom klinicznym i 
bez opóźniania dopuszczania produktów 
leczniczych dla innych populacji.

powinny zostać osiągnięte bez poddawania 
dzieci niepotrzebnym próbom klinicznym i 
bez opóźniania dopuszczania produktów 
leczniczych dla innych populacji.

Uzasadnienie

Nowe leki stosowane w leczeniu dzieci powinny być jak najszybciej dostępne we wszystkich 
Państwach Członkowskich.

Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 10

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem 
opracowywania leków dla dorosłych. Tym 
samym plany badań pediatrycznych 
powinny zostać przedłożone na wczesnym 
etapie opracowywania produktu, aby
wystarczyło czasu na przeprowadzenie 
badań u dzieci przed złożeniem wniosków 
o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

(10) Uzupełnienie procedur prawnych 
dotyczących produktów leczniczych do 
stosowania u ludzi o plan badań 
pediatrycznych ma na celu uzyskanie 
pewności, że opracowywanie leków dla 
dzieci stanie się integralną częścią 
opracowywania produktów leczniczych, 
zintegrowaną z programem 
opracowywania leków dla dorosłych. Tym 
samym plany badań pediatrycznych 
powinny zostać przedłożone na wczesnym 
etapie opracowywania produktu, aby 
wystarczyło czasu na przeprowadzenie 
badań u dzieci, w miarę możliwości, przed 
złożeniem wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu.

Uzasadnienie

Chodzi tutaj, zgodnie z treścią art. 21, o nie opóźnianie wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu dla leku przeznaczonego dla dorosłych uwzględniając jednocześnie 
znaczenie specjalnych badań pediatrycznych, które wnioskodawca będzie musiał 
przeprowadzić.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 15

(15) Istniejące procedury dopuszczania do 
obrotu produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi nie powinny być 
zmieniane. Niemniej jednak z wymogu 
konieczności przedstawienia wyniku badań 
na dzieciach zgodnie z ustalonym planem 

(15) Istniejące procedury dopuszczania do 
obrotu produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi nie powinny być 
zmieniane. Niemniej jednak z wymogu 
konieczności przedstawienia wyniku badań 
na dzieciach zgodnie z ustalonym planem 
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badań pediatrycznych wynika, że właściwe 
władze powinny skontrolować zgodność 
badań z tym planem oraz ewentualne 
zwolnienia i odroczenia na obowiązującym 
etapie zatwierdzania wniosków o 
dopuszczenie do obrotu. Ocena 
bezpieczeństwa, jakości i skuteczności 
leków dla dzieci oraz udzielenie 
zezwolenia na obrót powinny pozostać w 
gestii właściwych władz. Powinno się 
przewidzieć możliwość wniesienia
zapytania do Komitetu Pediatrycznego o 
opinię dotyczącą zgodności, a także 
bezpieczeństwa, jakości i skuteczności 
leków u dzieci.

badań pediatrycznych wynika, że właściwe 
władze powinny skontrolować zgodność 
badań z tym planem oraz ewentualne 
zwolnienia i odroczenia na obowiązującym 
etapie zatwierdzania wniosków o 
dopuszczenie do obrotu. Ocena 
bezpieczeństwa, jakości i skuteczności 
leków dla dzieci oraz udzielenie 
zezwolenia na obrót powinny pozostać w 
gestii właściwych władz. Powinno się 
wnosić zapytania do Komitetu 
Pediatrycznego o opinię dotyczącą 
zgodności, a także bezpieczeństwa, jakości 
i skuteczności leków u dzieci.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 21

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego 
dla produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu dwóch lat od daty zatwierdzenia 
wskazania. Wymóg ten powinien odnosić 
się jedynie do produktów już 
dopuszczonych do obrotu, ale nie do leków 
dopuszczonych procedurą Dopuszczenia 
do Obrotu i Stosowania w Pediatrii.

(21) Jeśli uzgodniony plan badań 
pediatrycznych doprowadził do 
dopuszczenia wskazania pediatrycznego 
dla produktu już istniejącego na rynku dla 
innych wskazań, posiadacz zezwolenia na 
obrót powinien zostać zobowiązany do 
wprowadzenia tego produktu do obrotu, 
biorąc pod uwagę informacje pediatryczne, 
w ciągu trzech lat od daty zatwierdzenia 
wskazania. Wymóg ten powinien odnosić 
się jedynie do produktów już 
dopuszczonych do obrotu, ale nie do leków 
dopuszczonych procedurą Dopuszczenia 
do Obrotu i Stosowania w Pediatrii. W 
wyjątkowych okolicznościach i ze 
względów dotyczących zdrowia 
publicznego właściwy organ może udzielić 
odstępstwa od tego terminu. Odstępstwo 
musi być należycie uzasadnione.

Uzasadnienie

Chodzi o zapewnienie kompatybilności niniejszego rozporządzenia w zakresie długości okresu 
z dyrektywą 2004/27 zmieniającą dyrektywę 2001/83 w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Należy również uwzględnić 
ewentualne wyjątkowe okoliczności, które mogą uzasadnić zmianę okresu.
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Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 24

W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich i 
jeśli informacja o produkcie zawiera 
stosowne informacje o wynikach badań.

W odniesieniu do produktów objętych 
wymogiem przedkładania danych 
pediatrycznych powinno się przyznać 
nagrodę w postaci sześciomiesięcznego 
przedłużenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego ustanowionego 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1768/92, 
jeśli wszystkie działania ujęte w 
uzgodnionym planie badań pediatrycznych 
zostały zgodnie z nim wykonane, jeśli 
produkt został dopuszczony do obrotu we 
wszystkich Państwach Członkowskich lub 
jeżeli procedury wprowadzenia do obrotu 
są w toku zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/27/WE i jeśli informacja o produkcie 
zawiera stosowne informacje o wynikach 
badań.

Uzasadnienie

Chodzi o to, aby nie marnować wysiłków badawczych w zakresie pediatrii i z powodu 
powiązanych z różnicami organizacyjnymi między właściwymi władzami w Państwach 
Członkowskich. 

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 29

(29) Komitet Pediatryczny powinien 
przyjąć spis potrzeb terapeutycznych dzieci 
po konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami, który należy regularnie 
aktualizować. Spis powinien identyfikować 
istniejące leki podawane dzieciom i 
podkreślać potrzeby terapeutyczne dzieci 
oraz priorytety dla badań i opracowań. W 
ten sposób przedsiębiorstwa powinny być 
w stanie łatwo zidentyfikować szanse dla 
własnego rozwoju ekonomicznego, 
Komitet Pediatryczny powinien być w 
stanie lepiej ocenić zapotrzebowanie na 
leki i badania podczas oceny wstępnych 
planów badań pediatrycznych, zwolnień i 
odroczeń, a pracownicy służby zdrowia 
oraz pacjenci powinni mieć dostęp do 

(29) Komitet Pediatryczny przyjmie spis 
potrzeb terapeutycznych dzieci po 
konsultacjach z Komisją, Państwami 
Członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami, który będzie regularnie 
aktualizować. Spis powinien identyfikować 
istniejące leki podawane dzieciom i 
podkreślać potrzeby terapeutyczne dzieci 
oraz priorytety dla badań i opracowań. W 
ten sposób przedsiębiorstwa powinny być 
w stanie łatwo zidentyfikować szanse dla 
własnego rozwoju, Komitet Pediatryczny 
powinien być w stanie lepiej ocenić 
zapotrzebowanie na leki i badania podczas 
oceny wstępnych planów badań 
pediatrycznych, zwolnień i odroczeń, a 
pracownicy służby zdrowia oraz pacjenci 
powinni mieć dostęp do źródła informacji 
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źródła informacji wspomagającego 
podejmowanie decyzji co do wyboru 
leków.

wspomagającego podejmowanie decyzji co 
do wyboru leków.

Poprawka 7
ART. 7 UST. 1 LIT. G)

g) wsparcie naukowe w przygotowywaniu 
dokumentów związanych z wypełnianiem 
zadań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

g) nieodpłatne wsparcie naukowe w 
przygotowywaniu dokumentów 
związanych z wypełnianiem zadań 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia;

Uzasadnienie

To zadanie Komitetu Pediatrycznego zostało dostosowane do treści art. 27 niniejszego 
rozporządzenia, które stanowi, że porady udzielane przez Agencję nie powinny być odpłatne.

Poprawka 8
ART. 7 UST. 1 LIT. Ha) (nowa)

ha) sporządzanie specjalnego spisu 
potrzeb w zakresie leków stosowanych w 
leczeniu dzieci i zapewnianie jego 
regularnej aktualizacji;

Uzasadnienie

Chodzi o dostosowanie zadań Komitetu Pediatrycznego do art. 42 niniejszego 
rozporządzenia, w którym jest mowa o ustaleniu spisu i jego aktualizacji, gdyż jest on 
niezmiernie ważny przy ustalaniu potrzeb i opracowywanych kierunków badań.

Poprawka 9
ART. 8 UST. 1 LIT. Da) (nowa)

da) badania pediatryczne w toku nad 
produktem, przewidywany harmonogram 
aż do zakończenia badań oraz opinię 
Agencji w tych kwestiach;

Uzasadnienie

Chodzi tutaj, zgodnie z treścią art. 21, o nie opóźnianie wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu dla leku przeznaczonego dla dorosłych, uwzględniając jednocześnie 



PR\555321PL.doc PE 353.620v01-0010/19

PL

znaczenie specjalnych badań pediatrycznych, które wnioskodawca będzie musiał 
przeprowadzić.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 9

W przypadku produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu chronionych 
albo dodatkowym świadectwem 
ochronnym w myśl rozporządzenia (EWG) 
nr 1768/92, albo patentem, który 
kwalifikuje do przyznania dodatkowego 
świadectwa ochronnego, art. 8 niniejszego 
rozporządzenia stosuje się do wniosków o 
pozwolenie na dopuszczenie nowych 
wskazań, włączając wskazania 
pediatryczne, nowych postaci 
farmaceutycznych oraz nowych sposobów 
podawania.

W przypadku produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu chronionych 
albo dodatkowym świadectwem 
ochronnym w myśl rozporządzenia (EWG) 
nr 1768/92, albo patentem, który 
kwalifikuje do przyznania dodatkowego 
świadectwa ochronnego, art. 8 niniejszego 
rozporządzenia stosuje się do wniosków o 
pozwolenie na dopuszczenie nowych 
wskazań, włączając wskazania 
pediatryczne. W niektórych przypadkach 
wnioskodawcy można przyznać procedurę 
uproszczoną, jeżeli właściwy organ uzna 
to za uzasadnione.

Uzasadnienie

Nie chodzi o utrudnienie procesu na przykład w przypadku, w którym prowadziłoby to 
wyłącznie do zmiany sposobu podawania produktu z tabletki na syrop lub odwrotnie.

Poprawka 11
ART. 14 UST. 2 AKAPIT PIERWSZY

2. W ciągu 60 dni od otrzymania wniosku 
Komitet Pediatryczny zobowiązany jest 
wydać opinię stwierdzającą, czy powinno 
się przyznać zwolnienie dla określonego 
produktu.

2. Po otrzymaniu wniosku, Komitet 
Pediatryczny wyznacza sprawozdawcę i 
pozostaje mu 60 dni, aby wydać opinię 
stwierdzającą, czy powinno się przyznać 
zwolnienie dla określonego produktu.

Uzasadnienie

Wyznaczenie specjalnego sprawozdawcy w Komitecie Pediatrycznym pozwala na lepszą 
widoczność prac i spójność niniejszego rozporządzenia. W rzeczywistości art. 26 ust. 2 
przewiduje wyznaczenie nowego sprawozdawcy w przypadku ponownego rozpatrywania 
opinii.

Poprawka 12
ART. 14 UST. 3
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3. Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, stosuje się procedurę określoną w 
rozdziale 4. Agencja zobowiązana jest bez 
zwłoki poinformować o tym 
wnioskodawcę. Wnioskodawca zostanie 
poinformowany o powodach, które 
stanowiły podstawę przyjętych wniosków.

3. Kiedy tylko Komitet Pediatryczny wyda 
opinię, stosuje się procedurę określoną w 
rozdziale 4. Agencja zobowiązana jest 
poinformować wnioskodawcę w terminie 
nieprzekraczającym 7 dni roboczych. 
Wnioskodawca zostanie poinformowany o 
powodach, które stanowiły podstawę
przyjętych wniosków. 

Uzasadnienie

Wyrażenie należy sprecyzować.

Poprawka 13
ART. 17 UST. 1

1. W przypadku wniosków, o których 
mowa w art. 8 i 9, plan badań 
pediatrycznych zostanie złożony z 
wnioskiem o udzielenie zgody, chyba że 
będzie to uzasadnione innymi względami, 
nie później niż w momencie zakończenia 
badań farmakokinetycznych na ludziach 
dorosłych, określonych w sekcji 5.2.3 
części 1 załącznika I do dyrektywy 
2001/83/WE, aby uzyskać pewność, że 
opinia na temat stosowania danego 
produktu leczniczego w populacji 
pediatrycznej może zostać wydana w 
trakcie dokonywania oceny wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
innego związanego z tym wniosku.

1. W przypadku wniosków, o których 
mowa w art. 8 i 9, plan badań 
pediatrycznych z wnioskiem o udzielenie 
zgody może być złożony w momencie 
zakończenia badań farmakokinetycznych 
na ludziach dorosłych, określonych w 
sekcji 5.2.3 części 1 załącznika I do 
dyrektywy 2001/83/WE, aby uzyskać 
pewność, że opinia na temat stosowania 
danego produktu leczniczego w populacji 
pediatrycznej może zostać wydana w 
trakcie dokonywania oceny wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
innego związanego z tym wniosku. W 
przypadku, gdy przedmiotowy wniosek nie 
zostanie złożony w dniu zakończenia 
badań farmakokinetycznych na osobach 
dorosłych, wnioskodawca przedstawia 
badania pediatryczne w toku i 
przewidywany harmonogram ich 
zakończenia. Właściwy organ zapewnia 
nadzór nad tymi wymogami wraz z 
wnioskodawcą.

Uzasadnienie

Chodzi tutaj, zgodnie z treścią art. 21, o nie opóźnianie wniosków o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu dla leku przeznaczonego dla dorosłych, uwzględniając jednocześnie 
znaczenie specjalnych badań pediatrycznych, które wnioskodawca będzie musiał 
przeprowadzić.



PR\555321PL.doc PE 353.620v01-0012/19

PL

Poprawka 14
ART. 18 UST. 1 AKAPIT PIERWSZY

1. W ciągu 60 dni od otrzymania 
proponowanego ważnego planu badań 
pediatrycznych Komitet Pediatryczny 
zobowiązany jest przyjąć opinię 
stwierdzającą, czy proponowane badania 
zapewnią uzyskanie niezbędnych danych 
określających warunki, w których produkt 
leczniczy może być stosowany w leczeniu 
populacji pediatrycznej lub jej podgrup, i 
czy spodziewane korzyści terapeutyczne 
uzasadniają proponowane badania czy też 
nie.

1. Po otrzymaniu proponowanego 
ważnego planu badań pediatrycznych 
Komitet Pediatryczny wyznacza 
sprawozdawcę i pozostaje mu 60 dni, aby 
przyjąć opinię stwierdzającą, czy 
proponowane badania zapewnią uzyskanie 
niezbędnych danych określających 
warunki, w których produkt leczniczy 
może być stosowany w leczeniu populacji 
pediatrycznej lub jej podgrup, i czy 
spodziewane korzyści terapeutyczne 
uzasadniają proponowane badania czy też 
nie.

Uzasadnienie

Wyznaczenie specjalnego sprawozdawcy w Komitecie Pediatrycznym pozwala na lepszą 
czytelność prac i spójność niniejszego rozporządzenia. W rzeczywistości art. 26 ust. 2 
przewiduje wyznaczenie nowego sprawozdawcy w przypadku ponownego rozpatrywania 
opinii.

Poprawka 15
ART. 23 

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe 
przyczyny. Komitet Pediatryczny 
zobowiązany jest zbadać te zmiany i 
wydać opinię o ich przyjęciu bądź 
odrzuceniu. Kiedy tylko Komitet 
Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.

Jeżeli po decyzji akceptującej plan badań 
pediatrycznych wnioskodawca napotka 
trudności w jego realizacji, skutkiem czego 
plan stał się niewykonalny lub przestał być 
właściwy, wnioskodawca może 
zaproponować zmiany albo wnieść do 
Komitetu Pediatrycznego o zwolnienie lub 
odroczenie, podając szczegółowe 
przyczyny. Komitet Pediatryczny 
zobowiązany jest zbadać te zmiany i 
wydać opinię o ich przyjęciu bądź 
odrzuceniu i, w miarę możliwości, określa 
termin przedstawienia planu badań 
pediatrycznych zmienionego przez 
wnioskodawcę. Kiedy tylko Komitet 
Pediatryczny wyda opinię, czy to 
pozytywną, czy negatywną, stosuje się 
procedurę określoną w rozdziale 4.
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Uzasadnienie

Istotne jest, aby podejmowane badanie nie zostały ostatecznie zarzucone. Chodzi o skłonienie 
wnioskodawcy do wyznaczenia nowego terminu zakończenia badań. 

Poprawka 16
ART. 26 UST. 2

2. W ciągu 30 dni od otrzymania prośby o 
ponowne zbadanie opinii, o której mowa w 
ust. 1, Komitet Pediatryczny, po 
wyznaczeniu nowego sprawozdawcy, 
zobowiązany jest wydać nową opinię 
potwierdzającą lub rewidującą poprzednią 
opinię. Opinia musi mieć odpowiedni 
uzasadnienie, dołączane następnie do 
nowej opinii, która staje się ostateczna.

2. W ciągu 30 dni od otrzymania prośby o 
ponowne zbadanie opinii, o której mowa w 
ust. 1, Komitet Pediatryczny, po 
wyznaczeniu nowego sprawozdawcy, który 
może zwrócić się bezpośrednio do 
wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień, 
zobowiązany jest wydać nową opinię 
potwierdzającą lub rewidującą poprzednią 
opinię. Wnioskodawca może również 
zaproponować udzielenie wyjaśnień. 
Opinia musi mieć odpowiedni 
uzasadnienie, dołączane następnie do 
nowej opinii, która staje się ostateczna.

Uzasadnienie

Nowy sprawozdawca musi dysponować wszelkimi informacjami, które uzna za stosowne, w 
szczególności posiadać możliwość zwrócenia się bezpośrednio do wnioskodawcy o 
przedstawienie wyjaśnień, przy czym wnioskodawca również ma możliwość złożenia 
wyjaśnień.

Poprawka 17
ART. 26 UST. 4

4. Agencja zobowiązana jest bez zwłoki 
podjąć decyzję. O decyzji tej 
wnioskodawca zostaje powiadomiony.

4. Agencja zobowiązana jest podjąć 
decyzję w terminie nieprzekraczającym 15 
dni. O decyzji tej wnioskodawca zostaje 
powiadomiony.

Uzasadnienie

Należy precyzyjniej określić termin.

Poprawka 18
ART. 29 UST. 1 AKAPIT DRUGI
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Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych 
badań zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeśli 
okaże się to właściwe, na ulotce dołączonej 
do opakowania produktu leczniczego, bez 
względu na to, czy wszystkie z danych 
wskazań pediatrycznych zostały 
zatwierdzone.

Po udzieleniu zezwolenia wyniki tych 
badań zostaną ujęte w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu oraz, jeśli 
okaże się to właściwe, na ulotce dołączonej 
do opakowania produktu leczniczego pod 
warunkiem, że informacja zostanie 
uznana przez właściwy organ za użyteczną 
dla pacjenta, bez względu na to, czy 
wszystkie z danych wskazań 
pediatrycznych zostały zatwierdzone. W 
takim przypadku w prezentacji należy 
wyraźnie rozróżnić zatwierdzone 
wskazania pediatryczne od innych 
informacji.

Uzasadnienie

Należy zapewnić większą czytelność niektórych informacji zawartych w streszczeniu cech 
charakterystycznych produktu i nie zamieszczać na ulotce informacji, które nie są użyteczne i
wpłynęłyby niekorzystnie na czytelność treści ulotki.

POPRAWKA 19
ART. 33 AKAPIT DRUGI b(nowy)

Przepisy niniejszego artykułu mają 
również zastosowanie do leków 
zatwierdzonych przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia i 
obejmujących wyłącznie wskazania 
pediatryczne.

Uzasadnienie

Ograniczenie identyfikacji przewidzianej w niniejszym artykule do produktów PUMA 
[Pediatric Use Marketing Autorisation] mogłoby być uznane za dyskryminujące wobec leków 
pediatrycznych wprowadzonych do obrotu przed przyjęciem rozporządzenia. Ponadto 
przedmiotowa identyfikacja mogłaby zostać źle przyjęta przez pacjentów, jeżeli nie miałaby 
zastosowania do wszystkich leków pediatrycznych wprowadzonych do obrotu.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 34

Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do Jeśli produkty lecznicze są dopuszczone do 
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obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest 
w ciągu dwóch lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne.

obrotu ze wskazaniem pediatrycznym po 
uprzedniej realizacji uzgodnionego planu 
badań pediatrycznych i owe produkty już 
znajdują się na rynku z tytułu innych 
wskazań, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu zobowiązany jest 
w ciągu trzech lat od dnia dopuszczenia 
wskazania pediatrycznego wprowadzić 
produkt na rynek, biorąc pod uwagę jego 
wskazanie pediatryczne. W wyjątkowych 
okolicznościach i mając na względzie 
zdrowie publiczne, właściwy organ może 
udzielić odstępstwa od tego terminu.
Odstępstwo musi być należycie 
uzasadnione.

Uzasadnienie

Chodzi o zapewnienie kompatybilności niniejszego rozporządzenia w zakresie długości okresu 
z dyrektywą 2004/27 zmieniającą dyrektywę 2001/83 w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Należy również uwzględnić 
ewentualne wyjątkowe okoliczności, które mogą uzasadnić zmianę okresu.

Poprawka 21
ART. 35 UST. 2 AKAPIT TRZECI a (nowy)

Posiadacz pozwolenia na wprowadzenie 
do obrotu nie jest upoważniony do 
udzielania informacji opinii publicznej na 
temat nadzoru farmaceutycznego bez 
zgody Agencji.

Uzasadnienie

Przepis ten zmierza do zapewnienia zbieżnych informacji ze strony właściwych władz i 
posiadacza pozwolenia na wprowadzenie do obrotu w przypadku wykrytego problemu.

Poprawka 22
ART. 35 UST. 4a (nowy)

4a. Aby zapewnić całkowitą niezależność, 
działania związane z nadzorem 
farmaceutycznym muszą być objęte 
finansowaniem publicznym 
odpowiadającym zakresowi zadań 
powierzonych właściwym władzom.
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Uzasadnienie

Działania w zakresie nadzoru powierzone właściwym władzom będą coraz liczniejsze z 
powodu nowych zadań, które zostały im powierzone. Aby je zrealizować należy już teraz 
przewidzieć finansowanie publiczne niezbędne do dobrego funkcjonowania tego systemu.

Poprawka 23
ART. 36 UST. 3

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich.

3. W przypadku zastosowania procedur 
określonych w dyrektywie 2001/83/WE 
sześciomiesięczne przedłużenie okresu, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie udzielone 
jedynie pod warunkiem, że produkt ten jest 
dopuszczony do obrotu we wszystkich 
Państwach Członkowskich albo że 
procedury wprowadzania na rynek są w 
toku zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/27/WE.

Uzasadnienie

Chodzi o to, aby nie marnować wysiłków badawczych w zakresie leczenia dzieci z powodów 
powiązanych z różnicami organizacyjnymi między właściwymi władzami w Państwach 
Członkowskich.

Poprawka 24
ART. 39 UST. 3

3. W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje szczegółowy spis wszystkich 
zachęt oferowanych we Wspólnocie i w 
Państwach Członkowskich, mających na 
celu wspieranie prowadzenia badań, 
opracowywania i dostępności produktów 
leczniczych do stosowania w pediatrii. Spis 
ten będzie regularnie uaktualniany.

3. W ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opublikuje szczegółowy spis wszystkich 
zachęt oferowanych we Wspólnocie i w 
Państwach Członkowskich, mających na 
celu wspieranie prowadzenia badań, 
opracowywania i dostępności produktów 
leczniczych do stosowania w pediatrii. Spis 
ten będzie regularnie uaktualniany i 
udostępniany opinii publicznej.

Poprawka 25
ART. 39a (nowy)
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Artykuł 39a
1. W roku następującym po przyjęciu 
niniejszego rozporządzenia utworzony 
zostanie specjalny europejski program 
badań na rzecz leków dla dzieci, aby 
wesprzeć badania związane z istniejącymi 
produktami farmaceutycznymi lub 
istniejącymi substancjami czynnymi nie 
opatentowanymi lub nieposiadającymi 
dodatkowych świadectw ochronnych.
2. Wspomniany program wspólnotowy 
będzie nosił nazwę MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe).

3. Na wniosek Komisji Parlament 
Europejski i Rada, stanowiąc na 
warunkach przewidzianych w Traktacie, 
przyjmą zasady finansowe regulujące 
utworzenie i funkcjonowanie programu. 

4. Program będzie zarządzany przez 
Agencję, która pod kontrolą Komisji 
opracuje specjalne zaproszenia do 
składania ofert. Wspomniane zaproszenia 
do składania ofert w miarę możliwości 
powinny opierać się na wskaźniku 
finansowania, który obejmowałby całość 
lub co najmniej znaczną część kosztów 
wynikających ze zlecanych badań.

Uzasadnienie

Chodzi o utworzenie specjalnego funduszu, który ma pomóc w prowadzeniu badań 
dotyczących leków lub substancji, które nie są opatentowane lub nie posiadają dodatkowego 
świadectwa ochronnego. Leki te mogą w rzeczywistości okazać się bardzo skuteczne w 
badaniach nad nowymi specjalnymi produktami dla dzieci. Dlatego też, pod egidą 
Europejskiej Agencji Leków, należy ustanowić specjalne wsparcie, by wspomóc finansowanie 
badań. 

Poprawka 26
ART. 48 UST. 1 AKAPIT PIERWSZY

1. Bez uszczerbku dla protokołu w sprawie 
przywilejów i immunitetów Wspólnot 
Europejskich każde Państwo Członkowskie 
ustanawia kary z tytułu naruszenia 

1. Bez uszczerbku dla protokołu w sprawie 
przywilejów i immunitetów Wspólnot 
Europejskich każde Państwo Członkowskie 
ustanawia kary z tytułu naruszenia 
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przepisów niniejszego rozporządzenia lub 
środków wykonawczych przyjętych w 
związku z nim odnośnie do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu 
poprzez procedury określone w dyrektywie 
2001/83/WE, oraz zobowiązane jest podjąć 
wszelkie kroki niezbędne do ich 
wyegzekwowania. Kary mają być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

przepisów niniejszego rozporządzenia lub 
środków wykonawczych przyjętych w 
związku z nim odnośnie do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu 
poprzez procedury określone w dyrektywie 
2001/83/WE, oraz zobowiązane jest podjąć 
wszelkie kroki niezbędne do ich 
wyegzekwowania. Kary mają być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, 
a także w miarę możliwości 
zharmonizowane.

Uzasadnienie

Wydaje się istotne, aby kary były takie same w każdym Państwie Członkowskim w przypadku 
stosowania rozporządzenia europejskiego.
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EXPOSE DES MOTIFS

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

Bien souvent, les produits utilisés pour les enfants sont les męmes que ceux que l'on prescrit  ŕ 
un patient adulte. L'usage se faisant uniquement en diminuant les doses. Or, nous savons que 
le métabolisme d'un enfant diffčre de celui d'un adulte. C'est pour cela que les enfants ont 
besoin d'une forme pharmaceutique différente de celle destinée ŕ 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 ętre efficace, ce rčglement 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 
particuličres : D'une part, avant de commencer toute étude, il faut répondre ŕ 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 déjŕ donnés lieu ŕ des résultats, 
ou d'en réaliser inutilement.

D'autre part, la création du comité pédiatrique constitue le socle de la réussite de ce 
rčglement. 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 ŕ ce comité la 
mission importante d'identifier les besoins spécifiques en pédiatrie.

La mise ŕ 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 ŕ l'adulte. Dans le cas oů le demandeur ne 
dépose pas en męme 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 ŕ 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 soulčve la question importante du budget 
alloué ŕ 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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