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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK irányelv, a 
2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0599)1 vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára2

– tekintettel a Bizottság módisított javaslatára (COM(2005)0577)3,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás 1
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Miközben figyelembe kell venni azt a 
tényt, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos 
szabályozásnak alapvetően a közegészség 
megóvását kell céloznia, ezt a célt olyan 
eszközökkel kell elérni, amelyek nem 
akadályozzák a biztonságos gyógyszerek 
szabad mozgását a Közösségen belül. A 
gyógyszerekkel kapcsolatos nemzeti 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közötti eltérések gyakran 

(5) Miközben figyelembe kell venni azt a 
tényt, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos 
szabályozásnak alapvetően a közegészség 
megóvását kell céloznia, ezt a célt olyan 
eszközökkel kell elérni, amelyek nem 
akadályozzák a biztonságos gyógyszerek 
szabad mozgását a Közösségen belül. A 
gyógyszerekkel kapcsolatos nemzeti 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közötti eltérések gyakran 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
2 Elfogadott szövegek 2005. szeptember.7., P6_TA(2005)0331.
3 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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korlátozzák a Közösségen belüli 
kereskedelmet, és ezért közvetlenül hatnak 
a belső piac működésére.

korlátozzák a Közösségen belüli 
kereskedelmet, és ezért közvetlenül hatnak 
a belső piac működésére. Bármely, a 
gyógyszerkészítmények 
gyermekgyógyászati felhasználásának 
fejlesztését és engedélyeztetését segítő 
akció ezért akkor jogos, ha ezeknek az 
akadályoknak a megelőzésére és 
elhárítására törekszik. A Szerződés 95. 
cikke ezért a megfelelő jogalapot jelenti.

Indokolás

A 95. cikk szolgáltatja a jogalapot ehhez a rendelethez, ezért hivatkozni kell rá.

Módosítás 2
(8) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot — a 
gyermekgyógyászati bizottságot — az 
Európai Gyógyszerügynökségen belül (a 
továbbiakban: az Ügynökség), amely kellő 
szakértelemmel és kompetenciával 
rendelkezik a gyermekpopulációk 
kezelésére használt 
gyógyszerkészítmények minden 
szempontot figyelembe vevő fejlesztésében 
és értékelésében. Ennek érdekében a 
gyermekgyógyászati bizottságnak a 
gyógyszeripartól függetlennek kell lennie.
A gyermekgyógyászati bizottság 
elsődlegesen a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervek tudományos értékeléséért 
és jóváhagyásáért, és az azokkal 
kapcsolatos mentesítési és halasztási 
rendszeréért felel; valamint központi 
szerepet kell játszania az e rendeletben 
foglalt különböző támogatási intézkedések 
tekintetében. A gyermekgyógyászati 
bizottságnak munkája során mindig 
mérlegelnie kell a vizsgálatokban részt 
vevő beteg gyermekek, vagy a teljes 
gyermekpopuláció számára adódó, 
esetleges jelentős terápiás előnyöket, 
beleértve a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülésének igényét. A 

(8) Helyénvaló létrehozni egy olyan 
tudományos bizottságot — a 
gyermekgyógyászati bizottságot — az 
Európai Gyógyszerügynökségen belül (a 
továbbiakban: az Ügynökség), amely kellő 
szakértelemmel és kompetenciával 
rendelkezik a gyermekpopulációk 
kezelésére használt 
gyógyszerkészítmények minden 
szempontot figyelembe vevő fejlesztésében 
és értékelésében. Az Ügynökség 
tudományos bizottságaira vonatkozó, a 
726/2004/EK rendeletben foglalt 
szabályok a gyermekgyógyászati 
bizottságra is érvényesek. Ezért a 
gyermekgyógyászati bizottság tagjai nem 
rendelkezhetnek sem pénzügyi, sem más 
érdekeltséggel a gyógyszeriparban, mivel 
ez befolyásolhatná elfogulatlanságukat, a 
köz érdekében, független módon kell 
tevékenykedniük és pénzügyi 
érdekeltségeikről évente bevallást kell 
készíteniük. A gyermekgyógyászati 
bizottság elsődlegesen a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
tudományos értékeléséért és 
jóváhagyásáért, és az azokkal kapcsolatos 
mentesítési és halasztási rendszeréért felel; 
valamint központi szerepet kell játszania az 
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gyermekgyógyászati bizottságnak követnie 
kell a meglévő közösségi követelményeket, 
beleértve a 2001/20/EK irányelvet, 
valamint a Nemzetközi Harmonizációs 
Konferenciának (ICH) a gyermekpopuláció 
számára kifejlesztett gyógyszerekről szóló 
E11 iránymutatását, és el kell kerülnie, 
hogy a gyermekpopuláció körében végzett 
vizsgálatok követelményeiből eredően 
bármiféle késlekedés legyen a más 
populációknak szánt gyógyszereknek 
engedélyezésében.

e rendeletben foglalt különböző támogatási 
intézkedések tekintetében. A 
gyermekgyógyászati bizottságnak munkája 
során mindig mérlegelnie kell a 
vizsgálatokban részt vevő beteg 
gyermekek, vagy a teljes 
gyermekpopuláció számára adódó, 
esetleges jelentős terápiás előnyöket, 
beleértve a szükségtelen vizsgálatok 
elkerülésének igényét. A 
gyermekgyógyászati bizottságnak követnie 
kell a meglévő közösségi követelményeket, 
beleértve a 2001/20/EK irányelvet, 
valamint a Nemzetközi Harmonizációs 
Konferenciának (ICH) a gyermekpopuláció 
számára kifejlesztett gyógyszerekről szóló 
E11 iránymutatását, és el kell kerülnie, 
hogy a gyermekpopuláció körében végzett 
vizsgálatok követelményeiből eredően 
bármiféle késlekedés legyen a más 
populációknak szánt gyógyszereknek 
engedélyezésében.

Indokolás

A „jobb kormányzás” keretében más jogszabályok esetében már megszavazott elvekről van 
szó, amelyeket ebben a rendeletben is alkalmazni kell különösen, ami a bizottság tagjainak 
függetlenségét illeti.

Módosítás 3
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi 
szabályozásba annak biztosítását célozza, 
hogy az esetlegesen gyermekpopuláció 
körében felhasználásra szánt gyógyszerek 
fejlesztése ― a felnőtteknek szóló 
fejlesztési programba beépítve ― a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon. Következésképpen 
a gyermekgyógyászati vizsgálati terveket a 
termékfejlesztés korai szakaszában kell 
benyújtani, kellő időben ahhoz, hogy a 
gyermekpopuláció körében a vizsgálatok 
még a forgalomba hozatali engedély iránti 

(10) A gyermekgyógyászati vizsgálati terv 
bevezetése az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekre vonatkozó jogi 
szabályozásba annak biztosítását célozza, 
hogy az esetlegesen gyermekpopuláció 
körében felhasználásra szánt gyógyszerek 
fejlesztése ― a felnőtteknek szóló 
fejlesztési programba beépítve ― a 
gyógyszerkészítmények fejlesztésének 
szerves részévé váljon. Következésképpen 
a gyermekgyógyászati vizsgálati terveket a 
termékfejlesztés korai szakaszában kell 
benyújtani, kellő időben ahhoz, hogy a 
gyermekpopuláció körében a vizsgálatok, 
ahol helyénvaló, még a forgalomba 
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kérelmek beadását megelőzően 
elvégezhetőek legyenek. Helyénvaló a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervek 
benyújtására határidőt kitűzni, a megbízó 
és a gyermekgyógyászati bizottság közötti 
mielőbbi párbeszéd biztosítása érdekében. 
Mivel a gyógyszerkészítmények fejlesztése 
a folyamatos vizsgálatok eredményein 
alapuló dinamikus folyamat, rendelkezni 
kell a jóváhagyott tervek szükség szerint 
történő módosításáról.

hozatali engedély iránti kérelmek beadását 
megelőzően elvégezhetőek legyenek. 
Helyénvaló a gyermekgyógyászati 
vizsgálati tervek benyújtására határidőt 
kitűzni, a megbízó és a 
gyermekgyógyászati bizottság közötti 
mielőbbi párbeszéd biztosítása érdekében. 
Továbbá a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervek korai benyújtása az alábbiakban 
leírtaknak megfelelő halasztó hatályú
kérelemmel együtt elkerülhetővé teszi a
többi populációt érintő engedélyezés
késlekedését. Mivel a 
gyógyszerkészítmények fejlesztése a 
folyamatos vizsgálatok eredményein 
alapuló dinamikus folyamat, rendelkezni 
kell a jóváhagyott tervek szükség szerint 
történő módosításáról.

Indokolás

Felnőtteknek szánt gyógyszerek esetében ne késlekedjen a forgalomba hozatal iránti 
engedélyezési kérelem, miközben a speciális gyermekgyógyászati vizsgálatokat is, amelyeket a 
kérelmezőnek el kell végeznie, fontos szempontként figyelembe veszik.

Módosítás 4
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(24) Alapvetően fontos annak biztosítása, 
hogy a farmakovigilancia mechanizmusait 
módosítsák annak érdekében, hogy azok 
megfeleljenek a biztonságosságra 
vonatkozó adatok ― beleértve a lehetséges 
hosszabb távú hatásokra vonatkozó 
adatokat is ― gyermekpopuláció körében 
történő gyűjtésével kapcsolatos sajátos 
kihívásoknak. A gyermekpopuláció 
esetében való hatásosság igazolása 
szükségessé tehet az engedélyezést követő 
további vizsgálatokat is. Ezért a 
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelem beadásakor további követelmény 
az, hogy a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
folytatott vizsgálatok eredményein kívül a 
kérelmezőnek jeleznie kell, hogy miként 
javasolja a gyógyszerkészítmény 

(24) Alapvetően fontos annak biztosítása, 
hogy a farmakovigilancia mechanizmusait 
módosítsák annak érdekében, hogy azok 
megfeleljenek a biztonságosságra 
vonatkozó adatok ― beleértve a lehetséges 
hosszabb távú hatásokra vonatkozó 
adatokat is ― gyermekpopuláció körében 
történő gyűjtésével kapcsolatos sajátos 
kihívásoknak. A gyermekpopuláció 
esetében való hatásosság igazolása 
szükségessé tehet az engedélyezést követő 
további vizsgálatokat is. Ezért a 
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelem beadásakor további követelmény 
az, hogy a jóváhagyott 
gyermekgyógyászati vizsgálati terv szerint 
folytatott vizsgálatok eredményein kívül a 
kérelmezőnek jeleznie kell, hogy miként 
javasolja a gyógyszerkészítmény 
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felhasználásának lehetséges 
mellékhatásainak és a gyermekpopuláció 
körében megmutatkozó hatásosságának 
hosszú távú követését biztosítani. Ezen 
túlmenően, aggodalomra külön okot adó 
esetben rendelkezni kell arról, hogy a 
kérelmezőtől meg lehessen követelni egy 
kockázatkezelési rendszer benyújtását és 
végrehajtását, és/vagy konkrét forgalomba 
hozatalt követő piaci vizsgálatok 
elvégzését, a forgalomba hozatali engedély 
megadásának feltételeként.

felhasználásának lehetséges 
mellékhatásainak és a gyermekpopuláció 
körében megmutatkozó hatásosságának 
hosszú távú követését biztosítani. Ezen 
túlmenően, aggodalomra külön okot adó 
esetben a kérelmezőnek be kell nyújtania 
és végre kell hajtania egy kockázatkezelési 
rendszert, és/vagy konkrét forgalomba 
hozatalt követő piaci vizsgálatokat kell 
elvégeznie a forgalomba hozatali engedély 
megadásának feltételeként.

Indokolás

Aggodalomra külön okot adó eset(ek)ben a kérelmezőt kötelezni kell egy megfelelő
kockázatkezelési rendszer benyújtására.

Módosítás 5
(26) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(26) A gyermekgyógyászati adatok 
benyújtására vonatkozó előírás hatálya alá 
tartozó termékeket, amennyiben a 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervben szereplő valamennyi követelmény 
teljesült, és ha a terméket valamennyi 
tagállamban engedélyezték, továbbá a 
vizsgálatok eredményeiről szóló lényeges 
információk szerepelnek a 
készítménykísérő iratban az 1768/92/EGK 
tanácsi rendelet által létrehozott kiegészítő 
oltalmi tanúsítvány időtartamának hat 
hónappal történő meghosszabbításával kell 
jutalmazni.

(26) A gyermekgyógyászati adatok 
benyújtására vonatkozó előírás hatálya alá 
tartozó termékeket, amennyiben a 
jóváhagyott gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervben szereplő valamennyi követelmény 
teljesült, és ha a termék valamennyi 
tagállamban megkapta a forgalomba 
hozatali engedélyt, továbbá a vizsgálatok 
eredményeiről szóló lényeges információk 
szerepelnek a készítménykísérő iratban az 
1768/92/EGK tanácsi rendelet által 
létrehozott kiegészítő oltalmi tanúsítvány 
időtartamának hat hónappal történő 
meghosszabbításával kell jutalmazni. A 
jutalom megadását nem befolyásolhatja 
semmilyen, a tagállamok hatóságai által 
hozott, a gyógyszerkészítmények árának 
meghatározására vagy a nemzeti 
egészségbiztosítási rendszerbe való 
felvételükre vonatkozó döntés.

Indokolás

Lényeges a gyermekgyógyászati gyógyszerkészítmény megjelenését az Unió egész területén 
ösztönözni. A kérelmezőket ráadásul nem kell büntetni néhány nemzeti hatóság késedelmes 
ügyintézése miatt.
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Módosítás 6
3. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, 
a gyermekgyógyászati bizottságra a 
726/2004/EK rendeletet kell alkalmazni.

(2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, 
a gyermekgyógyászati bizottságra a 
726/2004/EK rendeletet kell alkalmazni,
beleértve azokat a rendelkezéseket is, 
amelyek tagjainak függetlenségére és 
elfogulatlanságára vonatkoznak.

Indokolás

A „jobb kormányzás” keretében más jogszabályok esetében már megszavazott elvekről van 
szó, amelyeket ebben a rendeletben is alkalmazni kell különösen, ami a bizottság tagjainak 
függetlenségét illeti.

Módosítás 7
16. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A 7. és a 8. cikkben említett kérelmek 
esetében a gyermekgyógyászati vizsgálati 
tervet a jóváhagyásra vonatkozó 
kérelemmel együtt — ha másképpen nem
indokolt — legkésőbb a felnőtteken 
végzett, a 2001/83/EK irányelv melléklete 
I. részének 5.2.3. szakaszában 
meghatározott humán farmakokinetikai 
vizsgálatok befejezését követően be kell 
nyújtani, annak biztosítására, hogy a 
gyógyszerkészítménynek a 
gyermekpopulációban történő 
felhasználását véleményezni lehessen a 
vonatkozó forgalomba hozatali engedély 
vagy más kérelem értékelésekor.

(1) A 7. és a 8. cikkben említett
forgalomba hozatali engedély iránti 
kérelmek, illetve a 11. és 12. cikkben 
említett mentesítési kérelmek esetében a 
gyermekgyógyászati vizsgálati tervet, 
illetve a mentesítési kérelmet a 
jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel együtt 
— a megfelelően indokolt esetek 
kivételével — legkésőbb a felnőtteken 
végzett, a 2001/83/EK irányelv melléklete 
I. részének 5.2.3. szakaszában 
meghatározott humán farmakokinetikai 
vizsgálatok befejezését követően be kell 
nyújtani, annak biztosítására, hogy a 
gyógyszerkészítménynek a 
gyermekpopulációban történő 
felhasználását véleményezni lehessen a 
vonatkozó forgalomba hozatali engedély 
vagy más kérelem értékelésekor.

Indokolás

Felnőtteknek szánt gyógyszerek esetében ne késlekedjen a forgalomba hozatal iránti 
engedélyezési kérelem, miközben a speciális gyermekgyógyászati vizsgálatokat is, amelyeket a 
kérelmezőnek el kell végeznie, fontos szempontként figyelembe veszik.
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Módosítás 8
34. CIKK (1) BEKEZDÉS BEVEZETŐ RÉSZ

(1) A forgalomba hozatalt követő 
megfigyelés szokásos követelményein túl, 
a kérelmezőnek az alábbi esetekben 
részleteznie kell a gyermekgyógyászati 
felhasználása során a gyógyszerkészítmény 
hatásosságnak és az esetleges 
mellékhatások ellenőrzését szolgáló 
intézkedéseket:

(1A kérelmezőnek az alábbi esetekben 
részleteznie kell a gyermekgyógyászati 
felhasználása során a gyógyszerkészítmény 
hatásosságának nyomon követését és az 
esetleges mellékhatások ellenőrzését 
szolgáló intézkedéseket:

Indokolás

A „jobb kormányzás” keretében más jogszabályok esetében már megszavazott elvekről van 
szó, amelyeket ebben a rendeletben is alkalmazni kell különösen, ami a farmakovigilanciát 
illeti.

Módosítás 9
34. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
rendelkezéseken kívül a 726/2004/EK 
rendeletben, valamint a 2001/83/EK 
irányelvben a farmakovigilanciára 
vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni 
kell a gyermekgyógyászati indikációt 
tartalmazó gyógyszerkészítmények 
forgalomba hozatalának 
engedélyezésekor.

Indokolás

A „jobb kormányzás” keretében más jogszabályok esetében már megszavazott elvekről van 
szó, amelyeket ebben a rendeletben is alkalmazni kell különösen, ami a farmakovigilanciát 
illeti.

Módosítás 10
36. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) Amennyiben a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárások alkalmazására 
kerül sor, az (1) bekezdésben említett 

(3) Amennyiben a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott eljárások alkalmazására 
kerül sor, az (1) bekezdésben említett 
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időtartam hat hónappal történő 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a terméket valamennyi 
tagállamban engedélyezték.

időtartam hat hónappal történő 
meghosszabbítását csak akkor lehet 
megadni, ha a termék valamennyi 
tagállamban megkapta a forgalomba 
hozatali engedélyt.

Indokolás

Lényeges a gyermekgyógyászati gyógyszerkészítmény megjelenését az Unió egész területén 
ösztönözni. A kérelmezőket ráadásul nem kell büntetni néhány nemzeti hatóság késedelmes 
ügyintézése miatt.

Módosítás 11
43. CIKK (1) BEKEZDÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS

Az Ügynökség a nyilvántartást 
legkésőbb…***-ig nyilvánosságra hozza, 
és rendszeresen frissíti.

Az Ügynökség a nyilvántartást 
legkorábban a második évben és 
legfeljebb …***-ig nyilvánosságra hozza, 
és rendszeresen frissíti.

Módosítás 12
45. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a)Az Ügynökség a (3) bekezdés 
alkalmazása végett a vizsgálatok 
jelentőségére vonatkozó értékelési 
szempontok megállapítása érdekében 
tudományos iránymutatásokat dolgoz ki. 
Ezek az iránymutatások a Bizottság 
jóváhagyása után lépnek érvénybe.

Indokolás

Ebben a keretben az Ügynökség és így a tudósok feladata annak meghatározása, hogy mely 
vizsgálatok szükségesek és/vagy relevánsak. 

Módosítás 13
52. CIKK 2. PONT

7. cikk (4a) bekezdés (új) (1768/92/EGK rendelet)

(4a)A (4) bekezdéstől eltérve a .../.../EK 
rendelet* [gyermekgyógyászati rendelet] 
hatályba lépését követő öt éven át a már 
kiadott tanúsítvány időtartamának 
meghosszabbítása iránti kérelmet 
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legkésőbb a tanúsítvány lejárta előtt hat 
hónappal kell benyújtani.
_____
* Megjegyzés a Hivatalos Lap részére: 
kérjük, illesszék be e rendelet számát.

Indokolás

Az átmeneti klauzula bevezetése azért lényeges, mert jelenleg vannak olyan 
gyógyszerkészítmények, amelyek tanúsítványa esedékessé válik, de a gyermekgyógyászati 
populáció számára fontosak lehetnek.
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INDOKOLÁS

Ennek a rendeletnek köszönhetően végre valóban a gyermekek rendelkezésére állnak majd 
speciális gyermekgyógyászati készítmények. Igen gyakran a gyermekek számára ugyanazokat 
a készítményeket használják, mint a felnőttek esetében, rendszerint csak az adagolás 
különbözik. Ugyanakkor tudjuk, hogy a gyermekek anyagcseréje különbözik a felnőttekétől. 
Ezért a felnőttekétől eltérő gyógyszerkészítményekre van szükségük, nemcsak azért, hogy 
jobban elviselje szervezetük a készítményt, hanem azért is, hogy a kezelés hatékonyabb 
legyen.

A fentiek miatt törekednünk kell arra is, hogy ez a közösségi jogszabály minél hamarabb 
alkalmazható legyen.

Az előadó bizonyos fokú elégedettséggel veszi tudomásul a közös álláspontot, amely egyrészt 
átveszi a Parlament számos módosítását, másrészt elfogadja az európai kutatásra irányuló 
speciális ösztönzők bevezetését.

Ennek ellenére az előadó szeretné néhány helyen pontosítani a közös álláspontot, hogy a 
rendelet pragmatikusabb legyen. 

A farmakovigilancia területén és ami a gyermekgyógyászati bizottság tagjainak 
függetlenségét illeti, annak érdekében, hogy elkerüljük a szabályozó rendelkezések 
megsokszorozását, a már elfogadott irányelvekre és rendelkezésekre kell hivatkozni. 

A gyermekeknek szánt gyógyszerek rendelkezésre bocsátása nem nehezítheti meg a felnőtt-
készítmények fejlesztését. Az előadó bizonyos esetekben megindokolt mentesség megadását 
is javasolja. Ez tudományos alapon lehetővé tenné, hogy ne kelljen alkalmazni azt a 
kötelezettséget, amely szerint a gyermekgyógyászati vizsgálatok eredményeit a felnőttekre 
vonatkozó vizsgálatok eredményeivel egy időben kell bemutatni. 

Az is szükségesnek látszik, hogy az 52. cikkbe bekerüljön egy átmeneti rendelkezés. Ennek 
megalkotása azért lényeges, mivel jelenleg vannak olyan gyógyszerkészítmények, amelyek 
tanúsítványa hamarosan lejár, de a gyermekpopuláció számára fontosak lehetnek. Ha a 
szabályozás ettől fogva túl korlátozó, az azzal a veszéllyel jár, hogy megakadályozzuk az új 
terápiák kidolgozását. Ez az átmeneti rendelkezés nem bünteti a generikus gyógyszeripart, 
amely felhasználhatja, az így kifejlesztett új gyógyszereket. 

Végül a fenti rendelet jogalapja az EK-Szerződés 95. cikke és nem világos, hogy a Tanács 
miért vetette el ezt a hivatkozást.

Ha ez a közösségi szabályozás bevezetésre kerül, az Európai Unió hatékony eszközökkel fog 
rendelkezni a gyermekgyógyászati gyógyszerek fejlesztésének támogatásához és ahhoz, hogy 
a közegészségügynek ezt a mindannyiunk által mind a mai napig jól ismert hiányosságát 
helyrehozza. Így a jövőben gyermekeink már nem függnek majd az amerikai vagy az ázsiai 
kutatási szektor jóindulatától.  
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