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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o liekoch na pediatrické použitie, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č.1768/92, smernica 2001/83/ES a nariadenie 
(ES) č.726/2004
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0599)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Parlamentu (C6-0159/2004),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 4

(4) Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť 
vývoj liekov používaných deťmi, 
zabezpečiť, aby lieky využívané v liečbe 
detí mali vysokú kvalitu, aby boli 
podrobené etickému výskumu a boli riadne 
povolené na používanie deťmi, a skvalitniť 
informácie poskytované o používaní liekov 
v rôznych pediatrických populáciách. Tieto 
ciele by sa mali dosiahnuť bez toho, aby 
boli deti podrobené zbytočným klinickým 

(4) Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť 
vývoj liekov používaných deťmi a ich 
dostupnosť, zabezpečiť, aby lieky 
využívané v liečbe detí mali vysokú 
kvalitu, aby boli podrobené etickému 
výskumu a boli riadne povolené na 
používanie deťmi, a skvalitniť informácie 
poskytované o používaní liekov v rôznych 
pediatrických populáciách. Tieto ciele by 
sa mali dosiahnuť bez toho, aby boli deti 

  
1 OJ C xx, x.x.2005, p. xx.
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testom a bez odkladu povoľovania liekov 
pre iné populácie.

podrobené zbytočným klinickým testom 
a bez odkladu povoľovania liekov pre iné 
populácie. 

Odôvodnenie

New medicinal products for paediatric use should be made available with the least possible 
delay in all Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 10

(10) Zahrnutie výskumného pediatrického 
plánu do rámca právnych predpisov 
týkajúcich sa liekov humánnej medicíny 
má za cieľ zabezpečiť, aby sa vývoj liekov 
pre deti stal neoddeliteľnou súčasťou 
vývoja liekov v rámci vývojového 
programu pre dospelých. Takto by mali 
byť výskumné pediatrické plány 
realizované včas počas vývoja lieku v čase 
štúdií realizovaných s deťmi pred 
predložením žiadostí o povolenie na 
uvedenie na trh.

(10)  Zahrnutie výskumného pediatrického 
plánu do rámca právnych predpisov 
týkajúcich sa liekov humánnej medicíny 
má za cieľ zabezpečiť, aby sa vývoj liekov 
pre deti stal neoddeliteľnou súčasťou 
vývoja liekov v rámci vývojového 
programu pre dospelých. Takto by mali 
byť výskumné pediatrické plány 
realizované včas počas vývoja lieku v čase 
štúdií realizovaných s deťmi a podľa 
možnosti pred predložením žiadostí 
o povolenie na uvedenie na trh.

Odôvodnenie

In line with Article 21 of the regulation, the purpose of the amendment is to ensure that  
marketing authorisations for medicines for adults are not delayed while at the same time 
taking due account of the importance of the specific paediatric studies which applicants will 
be obliged to conduct.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 15

(15) Existujúce postupy povoľovania 
liekov humánnej medicíny a ich uvádzania 
na trh by sa nemali meniť. Ale z 
požiadavky na výsledky štúdií s deťmi, 
ktoré musia byť predložené v súlade s 
odsúhlaseným výskumným pediatrickým 
plánom vyplýva, že príslušné úrady by 
mali kontrolovať plnenie odsúhlaseného 

(15) Existujúce postupy povoľovania 
liekov humánnej medicíny a ich uvádzanie 
na trh by sa nemali meniť. Ale 
z požiadavky na výsledky štúdií s deťmi, 
ktoré musia byť predložené v súlade 
s odsúhlaseným výskumným pediatrickým 
plánom vyplýva, že príslušné orgány by 
mali kontrolovať plnenie odsúhlaseného 
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výskumného pediatrického plánu, ako aj 
všetky výnimky a odklady pri existujúcom 
overovaní pre žiadosti o povolenie 
uvedenia na trh. Hodnotenie bezpečnosti, 
kvality a účinnosti liekov pre deti 
a udeľovanie povolení ich uvádzania na trh 
by malo zostať v pôsobnosti príslušných 
úradov. Malo by sa prijať ustanovenie pre 
možnosť požiadania Pediatrického výboru 
o stanovisko o súlade 
a o stanovisko o bezpečnosti, kvalite 
a účinnosti lieku pre deti.

výskumného pediatrického plánu, ako aj 
všetky výnimky a odklady pri existujúcom 
overovaní žiadostí o povolenie uvedenia na 
trh.  Hodnotenie bezpečnosti, kvality 
a účinnosti liekov určených pre deti 
a udeľovanie povolení ich uvádzania na trh 
by malo zostať v pôsobnosti príslušných 
orgánov. Dôležité je požiadať Pediatrický 
výbor o stanovisko o súlade 
a o stanovisko o bezpečnosti, kvalite 
a účinnosti lieku pre deti.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 21

(21) Ak odsúhlasený výskumný 
pediatrický plán vyústi do povolenia 
pediatrickej indikácie lieku, ktorý už bol 
uvedený na trh s inými indikáciami, držiteľ 
obchodného povolenia by mal byť povinný 
uviesť liek na trh pri zohľadnení 
pediatrickej informácie do dvoch rokov, 
ktoré nasledujú po dni schválenia 
indikácie.  Daná požiadavka by sa mala 
vzťahovať len na už povolené lieky, avšak 
nie na lieky povolené prostredníctvom 
obchodného povolenia na pediatrické 
použitie. 

(21) Ak odsúhlasený výskumný 
pediatrický plán vyústi do povolenia 
pediatrickej indikácie lieku, ktorý už bol 
uvedený na trh s inými indikáciami, držiteľ 
obchodného povolenia by mal byť povinný 
uviesť liek na trh pri zohľadnení 
pediatrickej informácie do troch rokov, 
ktoré nasledujú po dni schválenia 
indikácie.  Daná požiadavka by sa mala 
vzťahovať len na už povolené lieky, avšak 
nie na lieky povolené prostredníctvom 
obchodného povolenia na pediatrické 
použitie.  Príslušný orgán môže za 
mimoriadnych okolností a z dôvodov 
verejného zdravia udeliť výnimku z tejto 
lehoty, ktorá  musí byť patrične 
odôvodnená.  

Odôvodnenie 

The deadline has been extended to bring the regulation into line with Directive 2004/27/EC 
amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for 
human use. Furthermore, allowance should be made for exceptional circumstances 
warranting a deferral.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 24

(24) Pre lieky patriace do rozsahu 
požiadavky predložiť pediatrické údaje, ak 
sú splnené všetky opatrenia obsiahnuté 
v odsúhlasenom výskumnom pediatrickom 
pláne, ak je liek povolený vo všetkých 
členských štátoch a ak sú k informáciám 
o lieku priložené relevantné informácie 
o výsledkoch štúdií, by sa mala udeliť 
odmena vo forme šesťmesačného 
predĺženia doplňujúceho ochranného 
certifikátu, zriadeného nariadením Rady 
č.1768/92.

(24) Pre lieky patriace do rozsahu 
požiadavky predložiť pediatrické údaje, ak 
sú splnené všetky opatrenia obsiahnuté 
v odsúhlasenom výskumnom pediatrickom 
pláne, ak je liek povolený vo všetkých 
členských štátoch, alebo ak postupy 
uvedenia na trh prebiehajú v súlade 
s ustanoveniami smernice 2004/27/ES, 
a ak sú k informáciám o lieku priložené 
relevantné informácie o výsledkoch štúdií, 
by sa mala udeliť odmena vo forme 
šesťmesačného predĺženia doplňujúceho 
ochranného certifikátu, zriadeného 
nariadením Rady č.1768/92.

Odôvodnenie

Paediatric research efforts should not be penalised solely because the competent authorities 
of the Member States do not all operate in the same way.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 29

(29) Pediatrický výbor po konzultácii 
s Komisiou, členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami by mal 
zriadiť inventár liečebných potrieb detí 
a tento by sa mal pravidelne aktualizovať.  
Inventár by mal identifikovať existujúce 
lieky používané deťmi a zdôrazniť liečebné 
potreby detí, ako aj priority výskumu 
a vývoja. Týmto spôsobom by mali byť 
spoločnosti schopné ľahko rozpoznať 
príležitosti pre podnikanie; Pediatrický 
výbor by mal byť schopný lepšie posúdiť 
potrebu liekov a štúdií pri hodnotení 
navrhovaných výskumných pediatrických 
plánov, výnimiek a odkladov; 
a profesionálny zdravotnícky personál 
a pacienti ba mali mať k dispozícii zdroj 
informácií, ktorý by podporil ich 
rozhodnutia pri výbere liekov. 

(29) ) Pediatrický výbor po konzultácii 
s Komisiou, členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami zriadi
inventár liečebných potrieb detí a
zabezpečí jeho pravidelnú aktualizáciu.  
Inventár by mal identifikovať existujúce 
lieky používané deťmi a zdôrazniť liečebné 
potreby detí, ako aj priority výskumu 
a vývoja. Týmto spôsobom by mali byť 
podniky schopné ľahko rozpoznať 
príležitosti pre rozvoj; Pediatrický výbor 
by mal byť schopný lepšie posúdiť potrebu 
liekov a štúdií pri hodnotení navrhovaných 
výskumných pediatrických plánov, 
výnimiek a odkladov; a profesionálny 
zdravotnícky personál a pacienti ba mali 
mať k dispozícii zdroj informácií, ktorý by 
podporil ich rozhodnutia pri výbere liekov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 BOD G)

(g) vedecká asistencia pri vypracovávaní 
všetkých dokumentov súvisiacich 
s plnením cieľov tohto nariadenia;

(g) bezplatná vedecká asistencia pri 
vypracovávaní všetkých dokumentov 
súvisiacich s plnením cieľov tohto 
nariadenia;

Odôvodnenie

To bring this task of the Paediatric Committee into line with Article 27 of the regulation, 
which states that the Agency must provide advice free of charge.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 BOD H a) (nový)

h a) zriadiť špeciálny inventár potrieb 
liekov pre deti a zabezpečiť jeho 
pravidelnú aktualizáciu;

Odôvodnenie

To bring the Paediatric Committee's tasks into line with Article 42 of the regulation which 
provides for the establishment and upkeep of this inventory, which is extremely important for 
the purposes of identifying needs and avenues of research to be explored.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 8 ODSEK 1 bod D a) (nový)

d a) rozpracované pediatrické štúdie 
o lieku, plánovaný harmonogram ich 
dokončenia a stanovisko agentúry k týmto 
bodom;

Odôvodnenie 

In line with Article 21 of the regulation, the purpose of the amendment is to ensure that  
marketing authorisations for medicines for adults are not delayed while at the same time 
taking due account of the importance of the specific paediatric studies which applicants will 
be obliged to conduct.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 9

V prípade povolených liekov, ktoré sú 
chránené buď doplňujúcim ochranným 
certifikátom podľa nariadenia (EHS) 
č.1768/92, alebo patentom, ktorý oprávňuje 
udelenie doplňujúceho ochranného 
certifikátu, sa uplatní článok 8 tohto 
nariadenia na žiadosti o povolenie nových 
indikácií, vrátane pediatrických indikácií, 
nových farmaceutických foriem a nových 
spôsobov podávania.

V prípade povolených liekov, ktoré sú 
chránené buď doplňujúcim ochranným 
certifikátom podľa nariadenia (EHS) 
č.1768/92, alebo patentom, ktorý oprávňuje 
udelenie doplňujúceho ochranného 
certifikátu, sa uplatní článok 8 tohto 
nariadenia na žiadosti o povolenie nových 
indikácií, vrátane pediatrických indikácií. 
V niektorých prípadoch, ak to príslušný 
orgán pokladá za opodstatnené, môže sa 
pre žiadateľa použiť zjednodušený 
postup.

Odôvodnenie 

To avoid complicating the process unnecessarily in cases where, for example, the only change 
is to the means of administration of a product (e.g. a change from tablet to syrup form, or 
vice-versa).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 14 ODSEK 2 PODODSEK 1

2. Pediatrický výbor vydá stanovisko do 60 
dní od získania žiadosti, či je, alebo nie je 
povolená výnimka pre špecifický liek. 

2. Po obdržaní žiadosti vymenuje 
Pediatrický výbor spravodajcu a má 
maximálne 60 dní na to, aby prijal 
stanovisko, ktoré odporúča alebo 
neodporúča povoliť špecifickú výnimku 
pre liek. 

Odôvodnenie 

The appointment of a rapporteur within the Paediatric Committee will make the process 
clearer and will bring these provisions into line with Article 26(2) of the regulation, which 
provides for the appointment of a new rapporteur in the event of the opinion being re-
examined.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 14 ODSEK 3

3. Akonáhle Pediatrický výbor prijme 
stanovisko, uplatní sa postup ustanovený 

3. Akonáhle Pediatrický výbor prijme 
stanovisko, uplatní sa postup ustanovený 
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v kapitole 4. Agentúra musí  čo najskôr 
o ňom informovať žiadateľa. Žiadateľ musí 
byť informovaný o dôvodoch dosiahnutého 
záveru.

v kapitole 4. Agentúra musí o ňom 
informovať žiadateľa v lehote do 7 
pracovných dní. Žiadateľ musí byť 
informovaný o dôvodoch dosiahnutého 
záveru.

Odôvodnenie 

A firm deadline needs to be set.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 17 ODSEK 1

1. V prípade žiadostí podľa článkov 8 a 9 
musí byť výskumný pediatrický plán 
predložený spolu so žiadosťou o dohodu,  
a to ak to inak nie je opodstatnené
najneskôr po ukončení farmakologicko-
kinetických štúdií dospelých ľudských 
jedincov špecifikovaných v oddieli 5.2.3 
časti I prílohy I k smernici 2001/83/ES, 
aby sa zabezpečilo, že stanovisko 
k používaniu príslušného lieku 
v pediatrickej populácii môže byť 
vystavené v čase hodnotenia obchodného 
povolenia alebo inej príslušnej žiadosti.

1. V prípade žiadostí podľa článkov 8 a 9 
výskumný pediatrický plán môže byť
predložený spolu so žiadosťou o schválenie 
po ukončení farmakologicko-kinetických 
štúdií dospelých ľudských jedincov 
špecifikovaných v oddieli 5.2.3 časti 
I prílohy I k smernici 2001/83/ES, aby sa 
zabezpečilo, že stanovisko k používaniu 
príslušného lieku v pediatrickej populácii 
môže byť vystavené v čase posudzovania 
žiadosti o povolenie uvedenia na trh, alebo 
inej príslušnej žiadosti. V prípade, ak sa 
takáto žiadosť nepredloží k termínu 
ukončenia farmakologicko-kinetických 
štúdií, dodá žiadateľ rozpracované 
pediatrické štúdie a plánovaný 
harmonogram ich dokončenia. Príslušný 
orgán zabezpečí sledovanie týchto otázok 
so žiadateľom.

Odôvodnenie

In line with Article 21 of the regulation, the purpose of the amendment is to ensure that  
marketing authorisations for medicines for adults are not delayed while at the same time 
taking due account of the importance of the specific paediatric studies which applicants will 
be obliged to conduct.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 18 ODSEK 1 PODODSEK 1
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1. Do 60 dní od získania navrhovaného 
výskumného pediatrického plánu, ktorý je 
platný, Pediatrický výbor prijme
stanovisko, či navrhované štúdie 
zabezpečia produkciu potrebných údajov, 
ktoré určia podmienky, za ktorých možno 
používať liek na liečbu pediatrickej
populácie alebo jej podskupín a či 
očakávané priaznivé liečebné účinky 
opodstatňujú navrhované štúdie.

. 

1. Po obdržaní návrhu platného 
výskumného pediatrického plánu 
vymenuje Pediatrický výbor spravodajcu 
a má maximálne 60 dní na to, aby prijal
stanovisko, či navrhované štúdie 
zabezpečia produkciu potrebných údajov, 
ktoré určia podmienky, za ktorých možno 
používať liek na liečbu pediatrickej 
populácie alebo jej podskupín, a či 
očakávané priaznivé liečebné účinky 
opodstatňujú navrhované štúdie.

Odôvodnenie 

The appointment of a rapporteur within the Paediatric Committee will make the process 
clearer and will bring these provisions into line with Article 26(2) of the regulation, which 
provides for the appointment of a new rapporteur in the event of the opinion being re-
examined.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 23 

Ak po rozhodnutí, ktoré odsúhlasí 
výskumný pediatrický plán, narazí žiadateľ 
na ťažkosti pri jeho vykonávaní, ktoré 
znemožnia práce vyplývajúce z plánu alebo 
už nie sú aktuálne, žiadateľ môže navrhnúť 
Pediatrickému výboru zmeny alebo žiadať 
o odklad alebo výnimku na základe 
podrobného zdôvodnenia. Pediatrický 
výbor skontroluje tieto zmeny a zaujme 
stanovisko, v ktorom navrhne tieto prijať 
alebo odmietnuť. Ihneď ako Pediatrický 
výbor zaujme stanovisko, či už kladné, 
alebo záporné, uplatní sa postup 
ustanovený v kapitole 4. 

Ak po rozhodnutí, ktoré odsúhlasí 
výskumný pediatrický plán, narazí žiadateľ 
na ťažkosti pri jeho vykonávaní, ktoré 
znemožnia práce vyplývajúce z plánu alebo 
už nie sú aktuálne, žiadateľ môže navrhnúť 
Pediatrickému výboru zmeny alebo žiadať 
o odklad alebo výnimku na základe 
podrobného zdôvodnenia. Pediatrický 
výbor skontroluje tieto zmeny a zaujme 
stanovisko, v ktorom navrhne tieto prijať 
alebo odmietnuť a podľa možnosti 
odporučí lehotu, kedy má žiadateľ 
predložiť upravený výskumný pediatrický 
plán. Ihneď ako Pediatrický výbor zaujme 
stanovisko, či už kladné, alebo záporné, 
uplatní sa postup ustanovený v kapitole 4.

Odôvodnenie 

This amendment seeks to encourage applicants to set a new research deadline, with a view to 
preventing studies in progress from being abandoned.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 26 ODSEK 2

2. Do 30 dní od doručenia požiadavky 
podľa odseku 1 musí Pediatrický výbor, po 
vymenovaní nového spravodajcu, vydať 
nové stanovisko, ktoré potvrdí alebo 
zreviduje jeho predchádzajúce stanovisko. 
Toto stanovisko musí byť riadne 
odôvodnené a odôvodnenie prijatého 
záveru priložené k novému stanovisku, 
ktoré bude konečné. 

2. Do 30 dní od doručenia požiadavky 
podľa odseku 1 musí Pediatrický výbor, po 
vymenovaní nového spravodajcu, ktorý má 
možnosť priameho vypočutia žiadateľa,  
vydá nové stanovisko, ktoré potvrdí alebo 
zreviduje jeho predchádzajúce stanovisko. 
Žiadateľ môže tiež navrhnúť, aby bol 
vypočutý. Toto stanovisko musí byť riadne 
odôvodnené a odôvodnenie prijatého 
záveru priložené k novému stanovisku, 
ktoré bude konečné. 

Odôvodnenie 

The new rapporteur should be able to obtain all the information he considers to be necessary 
and should, in particular, be able to question the applicant directly. The applicant should also 
be able to ask to be questioned.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 26 ODSEK 4

4. Agentúra prijme rozhodnutie čo najskôr. 
Toto rozhodnutie oznámi žiadateľovi. 

4. Agentúra prijme rozhodnutie v lehote do 
15 dní. Toto rozhodnutie oznámi 
žiadateľovi. 

Odôvodnenie 

A clear deadline should be set.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 29 ODSEK 1 PODODSEK 2

V prípade udelenia povolenia sa musia 
výsledky týchto štúdií zahrnúť do súhrnnej 
charakteristiky lieku a ak je to vhodné, do 
príbalového letáka lieku, či už boli všetky 
príslušné pediatrické indikácie schválené 
alebo nie.

V prípade udelenia povolenia sa musia 
výsledky týchto štúdií zahrnúť do 
súhrnnej charakteristiky lieku a ak je to 
vhodné, do príbalového letáka lieku, za 
podmienky, že príslušný orgán považuje 
túto informáciu pre pacienta za užitočnú,
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či už boli všetky príslušné pediatrické 
indikácie schválené alebo nie. V tom 
prípade budú jasne rozlíšené pediatrické 
indikácie, ktoré boli schválené a ktoré 
neboli schválené. 

Odôvodnenie 

Some of the information in the summary of product characteristics needs to be made clearer 
and the package leaflet must not be cluttered up with irrelevant information which would 
make it more difficult to understand.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 33 ODSEK 2 A (nový)

Ustanovenia tohto článku sa použijú tiež 
pre lieky schválené pred nadobudnutím 
platnosti tohto nariadenia, a ktoré 
pokrývajú výlučne pediatrické indikácie. 

Odôvodnenie

Restricting the use of the marking system provided for in this article to PUMAs alone could 
serve to discriminate against paediatric forms placed on the market prior to the adoption of 
the regulation. Furthermore, patients might find the marking system difficult to understand if 
it was not used all paediatric medicinal products placed on the market.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 34

Ak sú lieky povolené pre pediatrickú 
indikáciu po ukončení odsúhlaseného 
výskumného pediatrického plánu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh s inými 
indikáciami, držiteľ obchodného povolenia 
musí do dvoch rokov odo dňa, keď získal 
povolenie na pediatrickú indikáciu, uviesť 
liek na trh so zohľadnením pediatrickej 
indikácie. 

Ak sú lieky povolené pre pediatrickú 
indikáciu po ukončení odsúhlaseného 
výskumného pediatrického plánu a tieto 
lieky už boli uvedené na trh s inými 
indikáciami, držiteľ obchodného povolenia 
musí do troch rokov odo dňa, keď získal 
povolenie na pediatrickú indikáciu, uviesť 
liek na trh so zohľadnením pediatrickej 
indikácie. Príslušný orgán môže pri 
mimoriadnych okolnostiach a z dôvodov 
verejného zdravia, udeliť výnimku pokiaľ 
ide o túto lehotu. Táto výnimka musí byť 
patrične odôvodnená.
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Odôvodnenie 

The deadline has been extended to bring the regulation into line with Directive 2004/27/EC 
amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for 
human use. Furthermore, allowance should be made for exceptional circumstances 
warranting a deferral.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 35 ODSEK 2 PODODSEK 3a (nový)

Držiteľ obchodného povolenia  nie je 
oprávnený bez súhlasu Agentúry 
komunikovať verejnosti informácie 
týkajúce sa farmaceutického dozoru.

Odôvodnenie 

To ensure that the information provided by competent authorities and marketing 
authorisation holder in the event of a problem being detected is consistent.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 35 ODSEK 4a (nový)

4 a. Aby bola zabezpečená úplná 
nezávislosť, musia byť činnosti spojené 
s farmaceutickým dozorom  dotované 
z verejných financií do výšky úloh 
zverených príslušným orgánom.

Odôvodnenie 

The supervisory activities of competent authorities will be stepped up as a result of the new 
tasks assigned to them. To enable these tasks to be performed, provision needs to be made as 
of now for the public funding required in order for the system to work properly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 36 ODSEK 3

3. Ak sa použije postup ustanovený v 3. Ak sa použije postup ustanovený v 
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smernici 2001/83/ES, šesťmesačné 
predĺženie lehoty uvedené v odseku 1 sa 
udelí, len ak je liek povolený vo všetkých 
členských štátoch. 

smernici 2001/83/ES, šesťmesačné 
predĺženie lehoty uvedené v odseku 1 sa 
udelí, len ak je liek povolený vo všetkých 
členských štátoch, alebo ak postupy 
uvedenia na trh sú rozpracované v súlade 
s ustanoveniami smernice 2004/27/ES.

Odôvodnenie 

Paediatric research efforts should not be penalised solely because the competent authorities 
of the Member States do not all operate in the same way.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 39 ODSEK 3

3. Do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia musí Komisia 
uverejniť podrobný inventár všetkých 
stimulov, ktoré poskytuje Spoločenstvo 
a členské štáty na podporu výskumu, 
vývoja a dostupnosti liekov na pediatrické 
použitie. Tento inventár bude pravidelne 
aktualizovaný.

3 Do 18 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia musí Komisia 
uverejniť podrobný inventár všetkých 
stimulov, ktoré poskytuje Spoločenstvo 
a členské štáty na podporu výskumu, 
vývoja a dostupnosti liekov na pediatrické 
použitie. Tento inventár bude pravidelne 
aktualizovaný a bude prístupný verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 39a (nový)

Článok 39 a
1. V roku nasledujúcom po prijatí tohto 
nariadenia sa vytvorí špeciálny európsky 
program pre výskum liekov v prospech 
deti, za účelom podpory štúdií spojených s 
existujúcimi farmaceutickými výrobkami 
alebo existujúcimi aktívnymi 
substanciami, ktoré nie sú pokryté 
patentom alebo doplňujúcim ochranným 
certifikátom. 
2. Tento program Spoločenstva bude 
nazvaný MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe).
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3. Na základe návrhu Komisie Európsky 
parlament a Rada, ktoré konajú na 
základe podmienok stanovených 
Zmluvou, prijmú finančné pravidlá, 
ktorými sa bude riadiť vytvorenie 
a fungovanie tohto programu. 

4. Program bude riadiť Agentúra, ktorá 
pod kontrolou Komisie spracuje výzvy na 
predkladanie špecifických návrhov. Tieto 
výzvy na predkladanie návrhov sa musia 
podľa možnosti zakladať na takej miere 
financovania, ktorá pokryje celú, alebo 
aspoň veľmi veľkú časť nákladov 
vyvolaných požadovanými štúdiami.

Odôvodnenie

The aim is to set up a specific fund to assist in the conduct of studies on medicinal products or 
substances no longer covered by a patent or a supplementary protection certificate. Such 
medicinal products can play an extremely useful role in research into new products 
specifically for children. With the backing of the European agency for medicinal products, 
special support should be provided for such research, so as to help fund studies.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 48 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Bez vplyvu na Protokol o výsadách 
a imunitách Európskych spoločenstiev 
každý členský štát ustanoví pokuty, ktoré 
sa uplatnia pri nedodržaní ustanovení tohto
nariadenia alebo vykonávajúcich opatrení 
prijatých podľa neho v súvislosti s liekmi 
povolenými postupmi ustanovenými 
smernicou 2001/83/ES a podnikne všetky 
opatrenia potrebné na ich výkon. Pokuty 
musia byť účinné, primerané 
a odrádzajúce.

1. Bez vplyvu na Protokol o výsadách 
a imunitách Európskych spoločenstiev 
každý členský štát ustanoví pokuty, ktoré 
sa uplatnia pri nedodržaní ustanovení tohto 
nariadenia alebo vykonávajúcich opatrení 
prijatých podľa neho v súvislosti s liekmi 
povolenými postupmi ustanovenými 
smernicou 2001/83/ES a podnikne všetky 
opatrenia potrebné na ich výkon. Pokuty 
musia byť účinné, primerané a odrádzajúce 
a podľa možnosti koordinované. 

Odôvodnenie 

Any penalties imposed in connection with implementation of a Regulation should be the same 
in every Member State.
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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. 
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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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