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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, 
směrnice 2001/83/ES, směrnice 2001/20/ES a nařízení (ES) č. 726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– s ohledem na stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2004)0599)2

– s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2005)0577)3,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Ačkoli je třeba mít na paměti, že 
hlavním cílem právní úpravy týkající se 
léčivých přípravků musí být ochrana 
veřejného zdraví, musí být tohoto cíle 
dosaženo prostředky, které nebrání 
volnému pohybu bezpečných léčivých 
přípravků v rámci Společenství. Rozdíly 
mezi vnitrostátními právními a správními 
předpisy týkajícími se léčivých přípravků 
často brání obchodu uvnitř Společenství, a 
tudíž přímo ovlivňují fungování vnitřního 

(5) Ačkoli je třeba mít na paměti, že 
hlavním cílem právní úpravy týkající se 
léčivých přípravků musí být ochrana 
veřejného zdraví, musí být tohoto cíle 
dosaženo prostředky, které nebrání 
volnému pohybu bezpečných léčivých 
přípravků v rámci Společenství. Rozdíly 
mezi vnitrostátními právními a správními 
předpisy týkajícími se léčivých přípravků 
často brání obchodu uvnitř Společenství, a 
tudíž přímo ovlivňují fungování vnitřního 

  
1 Texty přijaté 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
3 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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trhu. trhu. Jakákoli akce, jejímž cílem je 
podpořit vývoj a registraci léčivých 
přípravků pro pediatrické použití, je tudíž 
odůvodněná, je-li jejím cílem odstranit 
překážky, které brání obchodu, nebo 
předcházet jejich vzniku. Odpovídajícím 
právním základem je tudíž článek 95 
Smlouvy.

Odůvodnění

Článek 95 je základem tohoto nařízení, proto je vhodné jej uvést.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor - Pediatrický výbor 
- disponující odbornými znalostmi a 
schopnostmi v oblasti vývoje léčivých 
přípravků určených k léčbě pediatrické 
populace a posuzování všech jejich 
aspektů. Z toho důvodu by měl být 
Pediatrický výbor nezávislý na 
farmaceutickém průmyslu. Pediatrický 
výbor by měl být odpovědný zejména za 
vědecké posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti s 
nimi za systém zproštění povinnosti a 
odkladů; měl by rovněž hrát ústřední roli 
při různých podpůrných opatřeních 
obsažených v tomto nařízení. Při své práci 
by měl Pediatrický výbor brát v úvahu 
potenciální významný léčebný přínos pro 
pediatrické pacienty zařazené do studií 
nebo pro pediatrickou populaci obecně, 
včetně potřeby zamezit zbytečným studiím.
Pediatrický výbor by se měl řídit 
stávajícími požadavky Společenství včetně 
směrnice 2001/20/ES a rovněž obecnými 
zásadami E11 Mezinárodní konference o 
harmonizaci (ICH) týkajícími se vývoje 
léčivých přípravků pro pediatrickou 
populaci a měl by bránit jakémukoliv 
zdržování registrace léčivých přípravků pro 
jiné skupiny populace z důvodů požadavků 

(8) V rámci Evropské agentury pro léčivé 
přípravky (dále jen „agentura“) je vhodné 
vytvořit vědecký výbor - Pediatrický výbor 
- disponující odbornými znalostmi a 
schopnostmi v oblasti vývoje léčivých 
přípravků určených k léčbě pediatrické 
populace a posuzování všech jejich 
aspektů. Pravidla pro vědecké výbory 
agentury stanovená nařízením (ES) č.
726/2004 by měla platit i pro Pediatrický 
výbor. Členové Pediatrického výboru by 
proto neměli mít finanční nebo jiné zájmy 
ve farmaceutickém průmyslu, které by 
mohly ovlivnit jejich nestrannost, měli by 
se zavázat, že budou jednat ve veřejném 
zájmu a nezávisle, a že budou každoročně 
předkládat prohlášení o svých finančních 
zájmech. Pediatrický výbor by měl být 
odpovědný zejména za vědecké 
posuzování a schvalování plánů 
pediatrického výzkumu a v souvislosti s 
nimi za systém zproštění povinnosti a 
odkladů; měl by rovněž hrát ústřední roli 
při různých podpůrných opatřeních 
obsažených v tomto nařízení. Při své práci 
by měl Pediatrický výbor brát v úvahu 
potenciální významný léčebný přínos pro 
pediatrické pacienty zařazené do studií 
nebo pro pediatrickou populaci obecně, 
včetně potřeby zamezit zbytečným studiím.
Pediatrický výbor by se měl řídit 
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na provedení studií u pediatrické populace. stávajícími požadavky Společenství včetně 
směrnice 2001/20/ES a rovněž obecnými 
zásadami E11 Mezinárodní konference o 
harmonizaci (ICH) týkajícími se vývoje 
léčivých přípravků pro pediatrickou 
populaci a měl by bránit jakémukoliv 
zdržování registrace léčivých přípravků pro 
jiné skupiny populace z důvodů požadavků 
na provedení studií u pediatrické populace. 

Odůvodnění

V rámci „zlepšení tvorby právních předpisů“ je vhodné odkázat na zásady, které již byly 
schváleny pro jiné právní předpisy a které se musí vztahovat i na toto nařízení, zejména co se 
týče nezávislosti členů výboru.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, 
aby se vývoj léčivých přípravků, které mají 
být potenciálně používány pro pediatrickou 
populaci, stal nedílnou součástí vývoje 
léčivých přípravků, začleněnou do 
vývojového programu pro dospělé. Proto 
by měly být plány pediatrického výzkumu 
předkládány v rané fázi vývoje přípravku, 
aby byl před předložením žádostí o 
registraci čas na provedení studií u 
pediatrické populace. Je vhodné stanovit 
lhůtu pro předložení plánu pediatrického 
výzkumu, aby mohl být včas zahájen 
dialog mezi zadavatelem a Pediatrickým 
výborem. Vzhledem ke skutečnosti, že 
vývoj léčivých přípravků je dynamickým 
procesem závisejícím na výsledcích 
probíhajících studií, měla by být stanovena 
možnost změnit v případě potřeby 
schválený plán.

(10) Cílem zavedení plánu pediatrického 
výzkumu do právního rámce týkajícího se 
humánních léčivých přípravků je zajistit, 
aby se vývoj léčivých přípravků, které mají 
být potenciálně používány pro pediatrickou 
populaci, stal nedílnou součástí vývoje 
léčivých přípravků, začleněnou do 
vývojového programu pro dospělé. Proto 
by měly být plány pediatrického výzkumu 
předkládány v rané fázi vývoje přípravku, 
aby byl případně před předložením žádostí 
o registraci čas na provedení studií u 
pediatrické populace. Je vhodné stanovit 
lhůtu pro předložení plánu pediatrického 
výzkumu, aby mohl být včas zahájen 
dialog mezi zadavatelem a Pediatrickým 
výborem. Předložení plánů pediatrického 
výzkumu v rané fázi vývoje společně s 
žádostí o odklad mimo jiné umožní 
předejít jakémukoli zpoždění, co se týče 
registrace pro ostatní populace. Postup 
týkající se odkladu je popsán níže.
Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj 
léčivých přípravků je dynamickým 
procesem závisejícím na výsledcích 
probíhajících studií, měla by být stanovena 
možnost změnit v případě potřeby 
schválený plán.
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Odůvodnění

Jedná se o to, aby nebyla zpožděna žádost o registraci léčivého přípravku pro dospělou 
populaci, při zohlednění skutečnosti, že je důležité, aby se žadatel podrobil specifickým 
pediatrickým studiím.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) Je nezbytné zajistit, aby 
farmakovigilanční mechanismy byly 
přizpůsobeny zvláštním požadavkům na 
shromažďování údajů o bezpečnosti u 
pediatrické populace, včetně údajů o 
možných dlouhodobých účincích. Účinnost 
u pediatrické populace může rovněž 
vyžadovat další zkoumání ještě po 
registraci. Proto by měla být při žádosti o 
registraci, která obsahuje výsledky studií 
provedených v souladu se schváleným 
plánem pediatrického výzkumu, 
uplatňována jako dodatečný požadavek 
povinnost žadatele uvést, jakým způsobem 
hodlá zajistit dlouhodobé následné 
sledování možných nežádoucích účinků 
plynoucích z používání léčivého přípravku 
a dlouhodobé sledování účinnosti u 
pediatrické populace. Je-li zvláštní důvod k 
obavám, měla by být stanovena možnost 
od žadatele dále vyžadovat, aby jako 
podmínku pro registraci předložil a zavedl
systém řízení rizik nebo provedl po 
uvedení léčivého přípravku na trh 
specifické studie.

(24) Je nezbytné zajistit, aby 
farmakovigilanční mechanismy byly 
přizpůsobeny zvláštním požadavkům na 
shromažďování údajů o bezpečnosti u 
pediatrické populace, včetně údajů o 
možných dlouhodobých účincích. Účinnost 
u pediatrické populace může rovněž 
vyžadovat další zkoumání ještě po 
registraci. Proto by měla být při žádosti o 
registraci, která obsahuje výsledky studií 
provedených v souladu se schváleným 
plánem pediatrického výzkumu, 
uplatňována jako dodatečný požadavek 
povinnost žadatele uvést, jakým způsobem 
hodlá zajistit dlouhodobé následné 
sledování možných nežádoucích účinků 
plynoucích z používání léčivého přípravku 
a dlouhodobé sledování účinnosti u 
pediatrické populace. Je-li zvláštní důvod k 
obavám, musí žadatel předložit a zavést
systém řízení rizik nebo provést po uvedení 
léčivého přípravku na trh specifické studie, 
což je podmínkou pro registraci.

Odůvodnění
Je-li důvod ke zvláštní(m) obavě(obavám),musí žadatel předložit odpovídající plán řízení 
rizik.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 26

(26) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
dodržena veškerá opatření obsažená ve 
schváleném plánu pediatrického výzkumu, 

(26) U přípravků, na něž se vztahuje 
požadavek na předložení pediatrických 
údajů, by měla být za předpokladu, že jsou 
dodržena veškerá opatření obsažená ve 
schváleném plánu pediatrického výzkumu, 
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že je přípravek registrován ve všech 
členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna ve 
formě šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č.
1768/92.

že je přípravek získal registraci ve všech 
členských státech a že informace o 
přípravku obsahují příslušné informace o 
výsledcích studií, poskytnuta odměna ve 
formě šestiměsíčního prodloužení 
dodatkového ochranného osvědčení 
zavedeného nařízením Rady (EHS) č.
1768/92. Jakékoli rozhodnutí orgánů 
členských států týkající se stanovení ceny 
léčivých přípravků nebo jejich začlenění 
do vnitrostátních systémů zdravotního 
pojištění by v žádném případě nemělo 
ovlivnit poskytnutí této odměny.

Odůvodnění

Je důležité podpořit zavedení léčivého přípravku pro pediatrické použití na celém území Unie. 
Nicméně žadatelé nesmějí být vystaveni postihům z důvodu zpoždění na správní úrovni, za 
která jsou odpovědné některé vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 3 ODST. 2

2. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, 
vztahuje se na Pediatrický výbor nařízení 
(ES) č. 726/2004.

2. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, 
vztahuje se na Pediatrický výbor nařízení 
(ES) č. 726/2004, včetně ustanovení 
týkajících se nezávislosti a nestrannosti 
členů výboru.

Odůvodnění

V rámci „zlepšení tvorby právních předpisů“ je vhodné odkázat na zásady, které již byly 
schváleny pro jiné právní předpisy a které se musí vztahovat i na toto nařízení, zejména co se 
týče nezávislosti členů výboru.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 16 ODST. 1

1. V případě žádostí podle článků 7 a 8 se 
plán pediatrického výzkumu předkládá se 
žádostí o schválení - kromě odůvodněných 
případů - nejpozději po dokončení 
humánních farmakokinetických studií u 
dospělých, které jsou uvedeny v oddílu 
5.2.3 části I přílohy směrnice 2001/83/ES, 
aby mohlo být stanovisko k použití 

1. V případě žádostí o registraci podle 
článků 7 a 8 nebo žádostí o zproštění 
povinnosti podle článků 11 a 12 se plán 
pediatrického výzkumu nebo žádost o 
zproštění povinnosti předkládá se žádostí 
o schválení - kromě řádně odůvodněných 
případů - nejpozději po dokončení 
humánních farmakokinetických studií u 
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dotyčného léčivého přípravku u pediatrické 
populace vydáno při posuzování žádosti o 
registraci nebo jiné dotyčné žádosti.

dospělých, které jsou uvedeny v oddílu 
5.2.3 části I přílohy směrnice 2001/83/ES, 
aby mohlo být stanovisko k použití 
dotyčného léčivého přípravku u pediatrické 
populace vydáno při posuzování žádosti o 
registraci nebo jiné dotyčné žádosti.

Odůvodnění

Jedná se o to, aby nebyla zpožděna žádost o registraci léčivého přípravku pro dospělou 
populaci, při zohlednění skutečnosti, že je důležité, aby se žadatel podrobil specifickým 
pediatrickým studiím.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 34 ODST. 1 NÁVĚTÍ

1. V následujících případech žadatel 
podrobně uvede, kromě běžných 
požadavků na monitorování po uvedení 
na trh, opatření zajišťující následné 
sledování účinnosti a případných 
nežádoucích účinků léčivého přípravku při 
pediatrickém použití:

1. V následujících případech žadatel 
podrobně uvede opatření zajišťující 
následné sledování účinnosti a případných 
nežádoucích účinků léčivého přípravku při 
pediatrickém použití:

Odůvodnění

V rámci „zlepšení tvorby právních předpisů“ je vhodné odkázat na zásady, které již byly 
schváleny pro jiné právní předpisy a které se musí vztahovat i na toto nařízení, zejména co se 
týče nezávislosti členů výboru.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 34 ODST. 2A (NOVÝ)

2a. Kromě ustanovení odstavců 1 a 2 platí 
pro registraci léčivých přípravků, které
zahrnují pediatrickou indikaci,
ustanovení o farmakovigilančních 
činnostech stanovená nařízením (ES) č.
726/2004 a směrnicí 2001/83/ES.

Odůvodnění

V rámci „zlepšení tvorby právních předpisů“ je vhodné odkázat na zásady, které již byly 
schváleny pro jiné právní předpisy a které se musí vztahovat i na toto nařízení, zejména co se 
týče nezávislosti členů výboru.
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Pozměňovací návrh 10
ČL. 36 ODST. 3

3. Pokud byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, udělí se 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 pouze v případě, že je přípravek 
registrován ve všech členských státech.

3. Pokud byly použity postupy stanovené 
ve směrnici 2001/83/ES, udělí se 
šestiměsíční prodloužení doby podle 
odstavce 1 pouze v případě, že přípravek
získal registraci ve všech členských 
státech.

Odůvodnění

Je důležité podpořit zavedení léčivého přípravku pro pediatrické použití na celém území Unie. 
Nicméně žadatelé nesmějí být vystaveni postihům z důvodu zpoždění na správní úrovni, za 
která jsou odpovědné některé vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 43 ODST. 1 PODODSTAVEC 2

Do …*** agentura uvedený soupis 
zveřejní a pravidelně jej aktualizuje.

Agentura uvedený soupis zveřejní nejdříve
druhý rok a nejpozději do…*** a 
pravidelně jej aktualizuje.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 43 ODST. 3A (NOVÝ)

3a. Agentura vypracuje vědecké pokyny s 
cílem stanovit kritéria pro posuzování
důležitosti studií vypracovaných podle 
článku 3.Tyto pokyny vstoupí v platnost 
po schválení Komisí.

Odůvodnění

V tomto případě přísluší rozhodnutí o tom, které studie jsou nezbytné a relevantní, agentuře,
tj. vědeckým pracovníkům.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 52 BOD 2

Čl. 7 odst. 4a (nový) (nařízení (EHS) č. 1768/92)

4a. Bez ohledu na ustanovení odstavce 4 
musí během pěti let ode dne vstupu 
nařízení (ES) č. .../...*[léčivé přípravky 
pro pediatrické použití] v platnost být 
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žádost o prodloužení osvědčení, které již 
bylo uděleno, podána nejpozději šest 
měsíců před uplynutím doby platnosti 
osvědčení.
_____
*Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Zavedení tohoto přechodného období je důležité v případě, že léčivé přípravky, které se 
používají v současnosti a kterým končí platnost osvědčení, mohou být důležité pro 
pediatrickou populaci.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Díky tomuto nařízení budou konečně k dispozici specifické léčivé přípravky určené dětem. 
Velmi často se pro děti používají stejné přípravky – pouze ve snížených dávkách – jaké se 
předepisují dospělým pacientům. Víme však, že dětský metabolismus se liší od metabolismu 
dospělého. Proto děti potřebují léčivé přípravky v jiné formě, než jaká je určena dospělým, 
nejen proto, že ji dětský organismus lépe snese, ale také aby přípravek lépe účinkoval.

Proto se musíme snažit, aby se tento text Společenství mohl uplatnit co nejdříve.

Zpravodajka s jistým uspokojením přijímá společný postoj, který na jedné straně přebírá řadu
pozměňovacích návrhů Parlamentu a na straně druhé schvaluje zavedení specifických podnětů 
pro výzkum na evropské úrovni.

Zpravodajka si však přeje společný postoj upřesnit, aby bylo nařízení pragmatičtější.

Pokud jde o farmakovigilanci a o nezávislost členů pediatrického výboru, je třeba zmínit 
směrnice a nařízení, která jsme již přijali s cílem předjít tomu, aby se texty nařízení 
překrývaly.

Skutečnost, že budou k dispozici přípravky určené dětem, nesmí bránit vývoji léčivých 
přípravků pro dospělé. Zpravodajka proto navrhuje zavést v určitých případech odůvodněnou 
výjimku. Tato výjimka umožní vyhnout se z vědeckých důvodů povinnosti představit 
současně výsledek pediatrických studií a studií určených pro dospělé.

V článku 52 je rovněž nezbytné vložit ustanovení týkající se přechodného období. Zavedení 
tohoto období je totiž důležité v případě, že léčivé přípravky, které se používají v současnosti 
a kterým končí platnost osvědčení, mohou být důležité pro pediatrickou populaci. Pokud 
bychom chtěli již nyní uplatňovat přílišná omezení, hrozilo by, ze uzavřeme cestu novým 
léčebným postupům. Toto ustanovení týkající se přechodného období nepostihne
průmyslovou výrobu generik, která bude moci převzít takto vyvinuté nové léky.

Právním základem tohoto nařízení je článek 95 Smlouvy o ES a je nepřijatelné, aby Rada tuto 
zmínku vypustila.

Uplatňováním tohoto textu Společenství získá Evropská unie účinné prostředky na podporu
vývoje léčivých přípravků pro pediatrické použití a na nápravu tohoto zásadního nedostatku v 
oblasti veřejného zdraví, který ještě stále přetrvává. Zdraví našich dětí tak již nebude závislé 
na dobré vůli amerického nebo asijského výzkumu.


