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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča

  absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za pediatrično uporabo 
in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št.
726/2004
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0599)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0159/2004),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano in mnenja Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0000/2005),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 4

(4) Cilj te uredbe je okrepiti razvoj zdravil 
za uporabo pri otrocih, zagotoviti, da so 
zdravila za zdravljenje otrok predmet 
visoko kvalitetnih, etičnih raziskav in da so 
primerno odobrena za uporabo pri otrocih, 
ter izpopolniti dostopne informacije o 
uporabi zdravil pri različnih pediatričnih 
populacijah. Ti cilji morajo biti doseženi na 
takšen način, da otroci niso podvrženi 
nepotrebnim kliničnim preskusom in brez 
zamujanja pri odobritvah zdravil za druge 
populacije.

(4) Cilj te uredbe je okrepiti razvoj zdravil 
za uporabo pri otrocih in njihovo 
dostopnost, zagotoviti, da so zdravila za 
zdravljenje otrok predmet visoko 
kvalitetnih, etičnih raziskav in da so 
primerno odobrena za uporabo pri otrocih, 
ter izpopolniti dostopne informacije o 
uporabi zdravil pri različnih pediatričnih 
populacijah. Ti cilji morajo biti doseženi na 
takšen način, da otroci niso podvrženi 
nepotrebnim kliničnim preskusom in brez 
zamujanja pri odobritvah zdravil za druge 

  
1 UL C xx, X.X.2005, str. xx.
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populacije.

Obrazložitev

Nova zdravila za uporabo pri otrocih morajo biti v vseh državah članicah na voljo v 
najkrajšem možnem času.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 10

(10) Uvedba načrta pediatričnih preiskav v 
pravni okvir glede zdravil za humano 
uporabo ima za cilj zagotovitev, da razvoj 
zdravil za otroke postane sestavni del 
razvoja zdravil, vključen v razvojni 
program za odrasle. Zato je treba načrte 
pediatričnih preiskav predložiti na začetku 
razvoja proizvoda, dovolj zgodaj, da se 
lahko izvedejo študije pri otrocih, preden 
se predložijo vloge za dovoljenje za 
promet.

(10) Uvedba načrta pediatričnih preiskav v 
pravni okvir glede zdravil za humano 
uporabo ima za cilj zagotovitev, da razvoj 
zdravil za otroke postane sestavni del 
razvoja zdravil, vključen v razvojni 
program za odrasle. Zato je treba načrte 
pediatričnih preiskav predložiti na začetku 
razvoja proizvoda, dovolj zgodaj, da se 
lahko izvedejo študije pri otrocih in po 
možnosti še preden se predložijo vloge za 
dovoljenje za promet.

Obrazložitev

V skladu z določili člena 21 pričujoče Uredbe je smotrno na eni strani onemogočiti 
zavlačevanje pri predložitvah vlog za dovoljenje za promet za zdravila, ki so namenjena 
odraslim, na drugi strani pa zagotoviti, da bodo vsi, ki predlagajo vloge za dovoljenja, 
upoštevali pomen posebnih raziskav pri otrocih.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 15

(15) Obstoječih postopkov za pridobitev 
dovoljenja za promet z zdravili za humano 
uporabo ni treba spreminjati. Vendar pa 
izhaja iz zahteve o predstavitvi rezultatov 
študij pri otrocih v skladu z dogovorjenim 
načrtom pediatričnih preiskav, da bi morali 
pristojni organi pri presoji veljavnosti vlog 
za dovoljenje za promet preveriti skladnost 
z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav ter vse opustitve in odloge.
Presoja varnosti, kvalitete in učinkovitosti 
zdravil za otroke ter odobritev dovoljenja 
za promet bi morale ostati v presoji 

(15) Obstoječih postopkov za pridobitev 
dovoljenja za promet z zdravili za humano 
uporabo ni treba spreminjati. Vendar pa 
izhaja iz zahteve o predstavitvi rezultatov 
študij pri otrocih v skladu z dogovorjenim 
načrtom pediatričnih preiskav, da bi morali 
pristojni organi pri presoji veljavnosti vlog 
za dovoljenje za promet preveriti skladnost 
z dogovorjenim načrtom pediatričnih 
preiskav ter vse opustitve in odloge.
Presoja varnosti, kvalitete in učinkovitosti 
zdravil za otroke ter odobritev dovoljenja 
za promet bi morale ostati v presoji 
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pristojnih organov. Z določbo je treba 
ustvariti možnost, da se Odbor za 
pediatrijo zaprosi za mnenje o skladnosti 
ter o varnosti, kvaliteti in učinkovitosti 
zdravila pri otrocih.

pristojnih organov. Z določbo je treba 
zagotoviti, da se Odbor za pediatrijo 
zaprosi za mnenje o skladnosti ter o 
varnosti, kvaliteti in učinkovitosti zdravila 
pri otrocih.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 21

(21) Če je bila pediatrična indikacija za 
proizvod, ki je že v prometu za druge 
indikacije, odobrena na podlagi 
dogovorjenega načrta pediatričnih 
preiskav, bi moral biti imetnik dovoljenja 
za promet zavezan dati proizvod v promet, 
ob upoštevanju pediatrične informacije, v 
roku dveh let od datuma odobritve 
indikacije. Ta zahteva se nanaša samo na 
proizvode, ki so že odobreni, vendar se ne 
bi smela uporabljati za zdravila, ki so 
odobrena z dovoljenjem za promet za 
pediatrično uporabo.

(21) Če je bila pediatrična indikacija za 
proizvod, ki je že v prometu za druge 
indikacije, odobrena na podlagi 
dogovorjenega načrta pediatričnih 
preiskav, bi moral biti imetnik dovoljenja 
za promet zavezan dati proizvod v promet, 
ob upoštevanju pediatrične informacije, v 
roku treh let od datuma odobritve 
indikacije. Ta zahteva se nanaša samo na 
proizvode, ki so že odobreni, vendar se ne 
bi smela uporabljati za zdravila, ki so 
odobrena z dovoljenjem za promet za 
pediatrično uporabo. V izjemnih primerih 
in iz javnozdravstvenih razlogov lahko 
pristojni organ odobri odstopanje od tega 
časovnega roka. Odstopanje mora biti 
ustrezno utemeljeno.

Obrazložitev

Kar zadeva trajanje, gre za uskladitev uredbe z Direktivo 2004/27, ki spreminja Direktivo 
2001/83 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini. Smiselno je tudi 
upoštevati možne izjemne primere, ki bi lahko upravičevali odlog na kasnejši datum.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 24

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt 
pediatričnih preiskav, če je proizvod 
odobren v vseh državah članicah in če so 
pomembni podatki o rezultatih študij 
vključeni v podatke o proizvodu, treba 
odobriti nagrado, v obliki 6 mesečnega 

(24) Za proizvode, za katere se zahteva 
predložitev pediatričnih podatkov, je pod 
pogoji, če so usklajeni z vsemi ukrepi, 
vključenimi v dogovorjen načrt 
pediatričnih preiskav, če je proizvod 
odobren v vseh državah članicah oziroma 
so bili sproženi postopki za pričetek 
njegovega trženja v skladu z določili 
Direktive 2004/27/ES in če so pomembni 
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podaljšanja veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata, uvedenega z 
Uredbo Sveta (EGS) št. 1768/92.

podatki o rezultatih študij vključeni v 
podatke o proizvodu, treba odobriti 
nagrado, v obliki 6 mesečnega podaljšanja 
veljavnosti dodatnega varstvenega 
certifikata, uvedenega z Uredbo Sveta 
(EGS) št. 1768/92. 

Obrazložitev

Smiselno je zagotoviti, da ne bi prihajalo do zapostavljanja prizadevanj na področju 
pediatričnih raziskav, ki bi izviralo iz razlik v delovanju pristojnih organov v državah 
članicah.  

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 29

(29) Odbor za pediatrijo bi moral po 
posvetovanju s Komisijo, državami 
članicami in zainteresiranimi strankami 
sprejeti seznam terapevtskih potreb otrok 
in ga redno posodabljati. Seznam bi moral 
opredeliti obstoječa zdravila, uporabljena 
pri otrocih, in poudariti terapevtske potrebe 
otrok ter prednostne naloge za raziskave in 
razvoj. Na ta način bi podjetja lažje 
ugotovila možnosti za poslovni razvoj, 
Odbor za pediatrijo bi bolje ocenil potrebo 
po zdravilih in študijah pri presoji 
osnutkov načrtov pediatričnih preiskav, 
opustitev in odlogov, strokovnjaki 
zdravstvenega varstva in bolniki pa bi 
imeli na voljo vir informacij za pomoč pri 
njihovih odločitvah o izbiri zdravil.  

(29) Odbor za pediatrijo po posvetovanju s 
Komisijo, državami članicami in 
zainteresiranimi strankami sprejme seznam 
terapevtskih potreb otrok in ga redno 
posodablja. Seznam bi moral opredeliti 
obstoječa zdravila, uporabljena pri otrocih, 
in poudariti terapevtske potrebe otrok ter 
prednostne naloge za raziskave in razvoj.
Na ta način bi podjetja lažje ugotovila 
možnosti za razvoj, Odbor za pediatrijo bi 
bolje ocenil potrebo po zdravilih in 
študijah pri presoji osnutkov načrtov 
pediatričnih preiskav, opustitev in odlogov, 
strokovnjaki zdravstvenega varstva in 
bolniki pa bi imeli na voljo vir informacij 
za pomoč pri njihovih odločitvah o izbiri 
zdravil.

Predlog spremembe 7
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA G

(g) znanstveno pomagati pri pripravi vseh 
dokumentov, povezanih z izpolnjevanjem 
ciljev te uredbe;

(g) brezplačno znanstveno pomagati pri 
pripravi vseh dokumentov, povezanih z 
izpolnjevanjem ciljev te uredbe;

Obrazložitev

Na ta način je naloga Odbora za pediatrijo v skladu s členom 27 pričujoče uredbe, ki določa, 
da Agencija za strokovne nasvete ne sme zahtevati plačila.
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Predlog spremembe 8
ČLEN 7, ODSTAVEK 1, TOČKA H (A) (novo)

h (a) pripraviti posebni seznam potreb po 
zdravilih za pediatrično uporabo in 
zagotoviti njegovo redno dopolnjevanje;

Obrazložitev

Gre za uskladitev nalog Odbora za pediatrijo s členom 42 pričujoče uredbe, ki določa 
pripravo in spremljanje tovrstnega seznama, ki je zelo pomemben za opredeljevanje potreb in 
določanje potrebnih raziskovalnih smernic.

Predlog spremembe 9
ČLEN 8, ODSTAVEK 1, TOČKA D (A) (novo)

d (a) pediatrične raziskave, ki trenutno 
potekajo v zvezi s proizvodom, kdaj naj bi 
se zaključile in mnenje agencije o tem 
vprašanju;

Obrazložitev

V skladu z določili člena 21 pričujoče Uredbe je smotrno na eni strani onemogočiti 
zavlačevanje pri predložitvah vlog za dovoljenje za promet za zdravila, ki so namenjena 
odraslim, na drugi strani pa zagotoviti, da bodo vsi, ki predlagajo vloge za dovoljenja, 
upoštevali pomen posebnih raziskav pri otrocih.

Predlog spremembe 10
ČLEN 9

V primeru odobrenih zdravil, ki so 
zavarovana bodisi z dodatnim varstvenim 
certifikatom v skladu z Uredbo (EGS) št.
1768/92 bodisi s patentom, ki omogoča 
podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata, se člen 8 te uredbe uporablja za 
vloge za odobritev novih indikacij, 
vključno s pediatričnimi, novih 
farmacevtskih oblik in novih poti uporabe 
zdravila.

V primeru odobrenih zdravil, ki so 
zavarovana bodisi z dodatnim varstvenim 
certifikatom v skladu z Uredbo (EGS) št.
1768/92 bodisi s patentom, ki omogoča 
podelitev dodatnega varstvenega 
certifikata, se člen 8 te uredbe uporablja za 
vloge za odobritev novih indikacij, 
vključno s pediatričnimi. V določenih 
primerih pristojni organ lahko prosilcu 
odobri poenostavljeni postopek, če meni, 
da so razlogi zanj upravičeni.
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Obrazložitev

Izogniti se moramo možnosti, da bi zapleteni postopki veljali pri spremembi zgolj poti 
uporabe izdelka (primer: zdravilo v obliki tablet bi se spremenilo v sirup ali obratno).

Predlog spremembe 11
ČLEN 14, ODSTAVEK 2,  PODODSTAVEK 1

2. Odbor za pediatrijo v 60 dneh od 
prejema vloge sprejme mnenje o tem, ali 
bo podelil posebno opustitev za proizvod.

2. Po prejemu vloge Odbor za pediatrijo 
imenuje poročevalca in v največ 60 dneh 
sprejme mnenje o tem, ali bo podelil 
posebno opustitev za proizvod.

Obrazložitev

Imenovanje posebnega poročevalca znotraj Odbora za pediatrijo omogoča večjo preglednost 
dela in skladnost z Uredbo. Poleg tega člen 26(2) govori o imenovanju novega poročevalca 
za vsako proučitev mnenja.

Predlog spremembe 12
ČLEN 14, ODSTAVEK 3

3. Takoj, ko Odbor za pediatrijo sprejme 
mnenje, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4. Agencija o tem takoj obvesti 
vlagatelja. Vlagatelja se obvesti o razlogih 
za sprejeto odločitev.

3. Takoj, ko Odbor za pediatrijo sprejme 
mnenje, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4. Agencija o tem v največ 7 
delovnih dneh obvesti vlagatelja.
Vlagatelja se obvesti o razlogih za sprejeto 
odločitev.

Obrazložitev

Smiselno je natančno opredeliti časovni rok.

Predlog spremembe 13
ČLEN 17, ODSTAVEK 1

1. V primeru vlog iz členov 8 in 9 se načrt 
pediatričnih preiskav, če ni drugače 
določeno, predloži z vlogo za dogovor 
najkasneje ob dokončnem oblikovanju
humanih farmakinetskih študij pri odraslih, 
določenih v oddelku 5.2.3 dela I Priloge I k 
Direktivi 2001/83/ES, tako da je lahko 
mnenje o uporabi zadevnega zdravila pri 

1. V primeru vlog iz členov 8 in 9 se načrt 
pediatričnih preiskav lahko predloži z 
vlogo za dogovor do datuma dokončnega 
oblikovanja humanih farmakinetskih študij 
pri odraslih, določenih v oddelku 5.2.3 dela 
I Priloge I k Direktivi 2001/83/ES, tako da 
je lahko mnenje o uporabi zadevnega 
zdravila pri pediatrični populaciji dano v 
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pediatrični populaciji dano v času presoje 
dovoljenja za promet ali druge zadevne 
vloge.

času presoje dovoljenja za promet ali druge 
zadevne vloge. Če vloga ne prispe do 
datuma dokončnega oblikovanja humanih 
farmakinetskih študij, vlagatelj predloži 
tekoče pediatrične raziskave in rok, do 
katerega naj bi se zaključile. Pristojni 
organ z vlagateljem sodeluje pri 
nadaljnjem spremljanju teh točk.

Obrazložitev

V skladu z določili člena 21 pričujoče Uredbe je smotrno na eni strani onemogočiti 
zavlačevanje pri predložitvah vlog za dovoljenje za promet za zdravila, ki so namenjena 
odraslim, na drugi strani pa zagotoviti, da bodo vsi, ki predlagajo vloge za dovoljenja, 
upoštevali pomen posebnih raziskav pri otrocih.

Predlog spremembe 14
ČLEN 18, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Odbor za pediatrijo v 60 dneh od 
prejema predlaganega načrta pediatričnih 
preiskav sprejme mnenje o tem, ali bodo 
predlagane študije zagotovile potrebne 
podatke o pogojih, v katerih se zdravilo 
lahko uporabi za zdravljenje pediatrične 
populacije ali njenega dela in ali 
pričakovane terapevtske koristi 
upravičujejo predlagane študije.

1. Po prejemu predlaganega načrta 
pediatričnih preiskav Odbor za pediatrijo 
imenuje poročevalca in v največ 60 dneh 
sprejme mnenje o tem, ali bodo predlagane 
študije zagotovile potrebne podatke o 
pogojih, v katerih se zdravilo lahko uporabi 
za zdravljenje pediatrične populacije ali 
njenega dela in ali pričakovane terapevtske 
koristi upravičujejo predlagane študije.

Obrazložitev

Imenovanje posebnega poročevalca znotraj Odbora za pediatrijo omogoča večjo preglednost 
dela in skladnost z Uredbo. Poleg tega člen 26(2) govori o imenovanju novega poročevalca 
za vsako proučitev mnenja.

Predlog spremembe 15
ČLEN 23

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj 
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 

Če se vlagatelj po odločitvi o strinjanju z 
načrtom pediatričnih raziskav sooči s 
težavami pri njegovem izvajanju, ki so 
takšne, da se načrt izkaže za neizvedljivega 
ali ne več primernega, lahko vlagatelj
Odboru za pediatrijo predlaga spremembe 
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ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, 
s katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev. Takoj, ko Odbor za pediatrijo 
sprejme mnenje, bodisi pozitivno bodisi 
negativno, se uporabi postopek, določen v 
poglavju 4.

ali zahteva odlog ali opustitev na podlagi 
podrobnih utemeljitev. Odbor za pediatrijo 
pregleda te spremembe in sprejme mnenje, 
s katerim predlaga njihovo zavrnitev ali 
odobritev in po možnosti predvidi rok, do 
katerega vlagatelj predloži dopolnjeni 
načrt pediatričnih raziskav. Takoj, ko 
Odbor za pediatrijo sprejme mnenje, bodisi 
pozitivno bodisi negativno, se uporabi 
postopek, določen v poglavju 4.

Obrazložitev

Pomembno je, da ne pride do dokončne opustitve že začetih pediatričnih raziskav in da 
vlagatelje z določitvijo novih rokov spodbujamo k nadaljevanju začetega dela.

Predlog spremembe 16
ČLEN 26, ODSTAVEK 2

2. V 30 dneh od prejema zahtevka za 
ponovni pregled iz odstavka 1, Odbor za 
pediatrijo, po imenovanju novega 
poročevalca, izda novo mnenje, s katerim 
potrdi ali spremeni svoje predhodno 
mnenje. Mnenje je ustrezno utemeljeno in 
obrazložitev dosežene odločitve se priloži 
novemu mnenju, ki je dokončno.

2. V 30 dneh od prejema zahtevka za 
ponovni pregled iz odstavka 1, Odbor za 
pediatrijo, po imenovanju novega 
poročevalca, ki lahko neposredno 
zastavlja vprašanja vlagatelju, izda novo 
mnenje, s katerim potrdi ali spremeni svoje 
predhodno mnenje. Vlagatelj lahko tudi 
sam predlaga, da se mu zastavljajo 
vprašanja. Mnenje je ustrezno utemeljeno 
in obrazložitev dosežene odločitve se 
priloži novemu mnenju, ki je dokončno.

Obrazložitev

Novi poročevalec naj razpolaga z vsemi podatki, za katere meni, da so potrebni za njegovo 
delo, še zlasti pa je pomembno, da pri tem poročevalec lahko neposredno sodeluje z 
vlagateljem, ki lahko tudi sam odloča o tem, ali bo izpostavil željo po tovrstnem sodelovanju s 
poročevalcem.

Predlog spremembe 17
ČLEN 26, ODSTAVEK 4

4. Agencija brez odlašanja sprejme 
odločitev. Ta odločitev se sporoči 
vlagatelju.

4. Agencija sprejme odločitev v največ 15 
dneh. Ta odločitev se sporoči vlagatelju.
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Obrazložitev

Smiselno je natančno opredeliti časovni rok.

Predlog spremembe 18
ČLEN 29, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 2

Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh 
študij, ne glede na to, če so bile vse 
zadevne pediatrične indikacije odobrene ali 
ne, vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to primerno, v navodila za 
uporabo proizvoda.

Če je dovoljenje odobreno, se rezultati teh 
študij, ne glede na to, če so bile vse 
zadevne pediatrične indikacije odobrene ali 
ne, vključijo v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in, če je to primerno, v navodila za 
uporabo proizvoda, vendar le pod 
pogojem, če pristojni organ presodi, da 
gre za informacijo, ki je koristna za 
bolnike. V tem primeru mora biti jasno 
opredeljeno, katere pediatrične indikacije 
so bile odobrene in katere ne.

Obrazložitev

Smiselno je zagotoviti večjo preglednost določenih informacij, navedenih v povzetku glavnih 
značilnosti zdravila, kar pomeni tudi, da nepomembne informacije niso navedene.

PREDLOG SPREMEMBE 19
ČLEN 33, PODODSTAVEK 2 A (novo)

Določila tega člena se uporabljajo tudi za 
zdravila, ki so bila odobrena pred 
uveljavitvijo uredbe, izključno pa se 
nanašajo na pediatrične indikacije.

Obrazložitev

Omejiti zahteve po navajanju informacij iz tega člena na zgolj "PUMA" bi lahko zelo slabo 
vplivalo na pediatrične oblike, ki so prišle na trg še pred sprejetjem uredbe. Poleg tega bi bile 
lahko tovrstne navedbe bolnikom nejasne, če se ne bi navezovale na vse pediatrične indikacije 
na tržišču.
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Predlog spremembe 20
ČLEN 34

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z 
drugimi indikacijami, imetnik dovoljenja 
za promet v dveh letih po datumu 
odobritve pediatrične indikacije da 
proizvod v promet ob upoštevanju 
pediatrične indikacije.

Če so zdravila odobrena za pediatrično 
indikacijo na osnovi dokončanega 
dogovorjenega načrta pediatričnih preiskav 
in so ti proizvodi že dani v promet z 
drugimi indikacijami, imetnik dovoljenja 
za promet v treh letih po datumu odobritve 
pediatrične indikacije da proizvod v promet 
ob upoštevanju pediatrične indikacije. V 
izjemnih primerih in iz javnozdravstvenih 
razlogov lahko pristojni organ odobri 
odstopanje od tega časovnega roka.
Odstopanje mora biti ustrezno utemeljeno.

Obrazložitev

Kar zadeva trajanje, gre za uskladitev uredbe z Direktivo 2004/27, ki spreminja Direktivo 
2001/83 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini. Smiselno je tudi 
upoštevati možne izjemne primere, ki bi lahko upravičevali odlog na kasnejši datum.

Predlog spremembe 21
ČLEN 35, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 3 A (novo)

Imetnik dovoljenja za promet brez 
soglasja agencije javnosti ne sme 
posredovati informacij o vprašanjih v 
zvezi z možnimi škodljivimi stranskimi 
učinki določenega zdravila. 

Obrazložitev

Smisel določila je doseči usklajenost med pristojnimi organi in imetniki dovoljenja za promet 
v primeru ugotovljenih težav. 

Predlog spremembe 22
ČLEN 35, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Z namenom doseganja popolne 
neodvisnosti je potrebno zagotoviti takšno 
javno financiranje dejavnosti v zvezi z 
možnimi škodljivimi stranskimi učinki 
zdravil, ki bo ustrezalo obsegu nalog 
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pristojnih organov.

Obrazložitev

Nadzorna dejavnost, ki jo morajo izvajati pristojni organi, se bo širila z novimi nalogami, ki 
jim bodo zaupane. Zaradi uspešne izvedbe slednjih je prav, da že sedaj predvidimo javno 
financiranje, ki je neobhodno potrebno za dobro delovanje sistema.

Predlog spremembe 23
ČLEN 36, ODSTAVEK 3

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah.

3. Če se uporabijo postopki, določeni v 
Direktivi 2001/83/ES, se šestmesečno 
podaljšanje obdobja iz odstavka 1 odobri 
samo, če je proizvod odobren v vseh 
državah članicah oziroma če so v teku 
postopki v zvezi z dovolitvijo prometa 
zrdavil, ki so v skladu z določili Direktive 
2004/27/ES.

Obrazložitev

Smiselno je zagotoviti, da ne bi prihajalo do zapostavljanja prizadevanj na področju 
pediatričnih raziskav, ki bi izviralo iz razlik v delovanju pristojnih organov v državah 
članicah.

Predlog spremembe 24
ČLEN 39, ODSTAVEK 3

3. Komisija v 18 mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe objavi podroben 
seznam vseh spodbud Skupnosti in držav 
članic za podporo raziskavam in razvoju 
ter dostopnosti zdravil za pediatrično 
uporabo. Ta seznam se redno posodablja.

3. Komisija v 18 mesecih od začetka 
veljavnosti te uredbe objavi podroben 
seznam vseh spodbud Skupnosti in držav 
članic za podporo raziskavam in razvoju 
ter dostopnosti zdravil za pediatrično 
uporabo. Ta seznam se redno posodablja in 
je dostopen javnosti.

Predlog spremembe 25
ČLEN 39 A (novo)
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Člen 39 a
1. V letu po sprejetju uredbe se oblikuje 
posebni evropski program za raziskave s 
področja zdravil za otroke z namenom 
podpore študijam, povezanih z obstoječimi 
farmacevtskimi izdelki oziroma 
obstoječimi aktivnimi snovmi, ki niso 
dodatno zaščiteni s patentom ali 
certifikatom. 
2. Program Skupnosti se bo imenoval 
MICE (Medicines Investigation for the 
Children of Europe).

3. Evropski parlament in Svet na predlog 
Komisije in v skladu s pogoji, določenimi 
s pogodbo, sprejmeta finančna pravila v 
zvezi z oblikovanjem in delovanjem 
programa.  

4. S programom upravlja agencija, ki pod 
nadzorom Komisije pripravlja specifične 
razpise za zbiranje predlogov. Razpisi naj 
bodo, kolikor je le mogoče, osnovani na 
takšni ravni financiranja, ki bo 
omogočala celotno oziroma vsaj večinsko 
pokrivanje stroškov, nastalih med 
naročenimi študijami.

Obrazložitev

Smiselno je oblikovati posebni sklad v podporo študijam s področja zdravil ali snovi, ki niso 
več dodatno zaščitene s patentom ali certifikatom. Tovrstna zdravila se namreč lahko izkažejo 
kot zelo učinkovita pri raziskavah, povezanih z novimi specifičnimi izdelki za otroke. S pa tem 
je povezana tudi posebna finančna podpora, ki naj se v okviru Evropske agencije za zdravila 
namenja za tovrstne študije.

Predlog spremembe 26
ČLEN 48, ODSTAVEK 1, PODODSTAVEK 1

1. Brez poseganja v Protokol o privilegijih 
in imunitetah Evropskih skupnosti, vsaka 
država članica določi kazni za kršitve 
določb te uredbe ali izvedbenih ukrepov, 
sprejetih v skladu z njo o zdravilih, 
odobrenih po postopkih, določenih v 

1. Brez poseganja v Protokol o privilegijih 
in imunitetah Evropskih skupnosti, vsaka 
država članica določi kazni za kršitve 
določb te uredbe ali izvedbenih ukrepov, 
sprejetih v skladu z njo o zdravilih, 
odobrenih po postopkih, določenih v 
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Direktivi 2001/83/ES, ter zagotovi vse 
potrebne ukrepe za njihovo izvajanje.
Kazni so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.

Direktivi 2001/83/ES, ter zagotovi vse 
potrebne ukrepe za njihovo izvajanje.
Kazni so učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne ter, kolikor je to možno, 
usklajene.

Obrazložitev

Velika pomena je, da pri izvajanju evropskih predpisov v vsaki od držav članic veljajo enake 
kazni.
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OBRAZLOŽITEV

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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