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PR_COD_2am

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 a doplnenie 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 a doplnenie 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 spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č.
1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2004)0599)2,

– so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2005)0577)3,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 5

5) S prihliadnutím na skutočnosť, že všetky 
právne predpisy o liekoch musia byť 
zásadným spôsobom zamerané na ochranu 
zdravia verejnosti, sa musí tento cieľ 
dosiahnuť prostriedkami, ktoré nebránia 
voľnému pohybu bezpečných liekov v 
rámci Spoločenstva. Rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi a správnymi 
ustanoveniami o liekoch spôsobujú 
prekážky vo vnútornom obchode 

5) S prihliadnutím na skutočnosť, že všetky 
právne predpisy o liekoch musia byť 
zásadným spôsobom zamerané na ochranu 
zdravia verejnosti, sa musí tento cieľ 
dosiahnuť prostriedkami, ktoré nebránia 
voľnému pohybu bezpečných liekov v 
rámci Spoločenstva. Rozdiely medzi 
vnútroštátnymi právnymi a správnymi 
ustanoveniami o liekoch spôsobujú 
prekážky vo vnútornom obchode 

  
1 Prijaté texty, 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
3 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Spoločenstva, a majú preto priamy vplyv 
na fungovanie vnútorného trhu.

Spoločenstva, a majú preto priamy vplyv 
na fungovanie vnútorného trhu. Každá 
akcia, ktorej cieľom je podporovať vývoj 
a povoľovanie liekov pre detskú 
populáciu je preto opodstatnená, ak jej 
cieľom je odstrániť prekážky alebo 
predchádzať ich vzniku. Článok 95 
zmluvy je preto primeraný právny základ.

Odôvodnenie
Článok 95 je základom tohto nariadenia a preto je vhodné to špecifikovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 8

(8) V rámci Európskej agentúry pre lieky 
(ďalej len „agentúra“) je vhodné zriadiť 
vedecký výbor, a to pediatrický výbor s 
odbornosťou a schopnosťami pre vývoj a 
hodnotenie všetkých aspektov liekov na 
liečbu detských populácií. Na tento účel by 
mal byť pediatrický výbor nezávislý od 
farmaceutického priemyslu. Pediatrický 
výbor by mal zodpovedať najmä za 
vedecké hodnotenie a schvaľovanie 
výskumných pediatrických plánov a za 
systém ich výnimiek a odkladov a mal by 
mať ústredné postavenie pre rôzne 
podporné opatrenia, ktoré obsahuje toto 
nariadenie. Pri svojej práci by mal 
pediatrický výbor zohľadňovať potenciálne 
významné liečebné prínosy štúdií pre 
detských pacientov, ktorí boli zapojení do 
štúdií, alebo pre širšiu detskú populáciu, 
ako aj potrebu vyhýbať sa nepotrebným 
štúdiám. Pediatrický výbor by mal 
dodržiavať existujúce požiadavky 
Spoločenstva vrátane smernice 
2001/20/ES, ako aj usmernenie E11 
Medzinárodnej konferencie o harmonizácii 
(ICH) týkajúce sa vývoja liekov pre detskú 
populáciu a mal by predchádzať 
akýmkoľvek odkladom pri povoľovaní
liekov pre ostatné populácie, ktoré by boli 
dôsledkom požiadaviek na štúdie na 
deťoch.

(8) V rámci Európskej agentúry pre lieky 
(ďalej len „agentúra“) je vhodné zriadiť 
vedecký výbor, a to pediatrický výbor s 
odbornosťou a schopnosťami pre vývoj a 
hodnotenie všetkých aspektov liekov na 
liečbu detských populácií. Pravidlá pre 
vedecké výbory agentúry stanovené v 
nariadení (ES) č. 726/2004 by mali platiť 
aj pre pediatrický výbor. Členovia 
pediatrického výboru by preto nemali mať 
finančné alebo iné záujmy vo 
farmaceutickom priemysle, ktoré by mohli 
ovplyvniť ich nezaujatosť, mali by sa 
zaviazať, že budú konať vo verejnom 
záujme nezávislým spôsobom a mali by 
každoročne vypracovať vyhlásenie o 
svojich finančných záujmoch. Pediatrický 
výbor by mal zodpovedať najmä za 
vedecké hodnotenie a schvaľovanie 
výskumných pediatrických plánov a za 
systém ich výnimiek a odkladov  a mal by 
mať ústredné postavenie pre rôzne 
podporné opatrenia, ktoré obsahuje toto 
nariadenie. Pri svojej práci by mal 
pediatrický výbor zohľadňovať potenciálne 
významné liečebné prínosy štúdií pre 
detských pacientov, ktorí boli zapojení do 
štúdií, alebo pre širšiu detskú populáciu, 
ako aj potrebu vyhýbať sa nepotrebným 
štúdiám. Pediatrický výbor by mal 
dodržiavať existujúce požiadavky 
Spoločenstva vrátane smernice 
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2001/20/ES, ako aj usmernenie E11 
Medzinárodnej konferencie o harmonizácii 
(ICH) týkajúce sa vývoja liekov pre detskú 
populáciu a mal by predchádzať 
akýmkoľvek odkladom pri povoľovaní 
liekov pre ostatné populácie, ktoré by boli 
dôsledkom  požiadaviek na štúdie na 
deťoch.

Odôvodnenie

V rámci „lepšej právnej úpravy“ je vhodné odkázať na už schválené zásady v iných právnych 
predpisoch, ktoré sa musia uplatňovať v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o nezávislosť 
členov výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 10

(10) Zahrnutie výskumného pediatrického 
plánu do rámca právnych predpisov o 
humánnych liekoch má za cieľ zabezpečiť, 
aby sa vývoj liekov, ktoré potenciálne majú 
byť pre detskú populáciu, stal 
neoddeliteľnou súčasťou vývoja liekov v 
rámci vývojového programu pre dospelých.
Výskumné pediatrické plány by sa teda 
mali predkladať včas počas vývoja lieku, 
aby bol dostatok času na uskutočnenie 
štúdií na deťoch pred predložením žiadostí 
o povolenie na uvedenie na trh. Je vhodné 
stanoviť konečný termín na predkladanie 
pediatrických výskumných plánov, aby sa 
zabezpečil včasný dialóg medzi garantom a 
pediatrickým výborom. Keďže vývoj 
liekov je dynamický proces, ktorý závisí od 
výsledku prebiehajúcich štúdií, malo by sa 
ustanoviť, že v prípade potreby je možné 
schválený plán zmeniť.

(10) Zahrnutie výskumného pediatrického 
plánu do rámca právnych predpisov o 
humánnych liekoch má za cieľ zabezpečiť, 
aby sa vývoj liekov, ktoré potenciálne majú 
byť pre detskú populáciu, stal 
neoddeliteľnou súčasťou vývoja liekov 
v rámci vývojového programu pre 
dospelých. Výskumné pediatrické plány by 
sa teda mali predkladať včas počas vývoja 
lieku, aby bol dostatok času na 
uskutočnenie štúdií na deťoch, podľa 
potreby pred predložením žiadostí o 
povolenie na uvedenie na trh. Je vhodné 
stanoviť konečný termín na predkladanie 
pediatrických výskumných plánov, aby sa 
zabezpečil včasný dialóg medzi garantom a 
pediatrickým výborom. Okrem toho, 
včasné predloženie výskumného
pediatrického plánu spolu so žiadosťou o 
odklad, ktorej postup je opísaný nižšie, 
umožní vyhnúť sa oneskoreniu, pokiaľ 
ide o povolenie pre ostatné populácie.
Keďže vývoj liekov je dynamický proces, 
ktorý závisí od výsledku prebiehajúcich 
štúdií, malo by sa ustanoviť, že v prípade 
potreby je možné schválený plán zmeniť.
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Odôvodnenie

Ide o to, aby sa nezdržovala žiadosť o povolenie na uvedenie na trh lieku pre dospelých, 
pričom sa však berie do úvahy význam osobitných štúdií na deťoch, ktorým sa žiadateľ musí 
podriadiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 24

(24) Je nevyhnutné zabezpečiť 
prispôsobenie mechanizmov 
farmaceutického dozoru tak, aby spĺňali 
osobitné požiadavky, ktoré súvisia so 
zhromažďovaním bezpečnostných údajov o 
deťoch vrátane údajov o možných 
dlhodobých účinkoch. Účinnosť lieku pre 
detskú populáciu si môže následne
povolení vyžiadať aj ďalšiu štúdiu. Preto 
by ďalšou požiadavkou pri žiadosti o 
povolenie na uvedenie na trh, ktorá 
obsahuje výsledky štúdií uskutočnených v 
súlade so schváleným výskumným 
pediatrickým plánom, mala byť povinnosť 
žiadateľa uviesť, ako navrhuje zabezpečiť 
dlhodobé sledovanie možných 
nepriaznivých reakcií na užívanie lieku a 
účinnosti v detskej populácii. Ak sa okrem 
toho vyskytne dôvod na obavy, malo by sa 
zaviesť ustanovenie, na základe ktorého 
možno žiadateľa požiadať o predloženie 
systému riadenia rizík a jeho vykonávanie
a/alebo uskutočnenie špecifických štúdií
po uvedení na trh ako podmienky
vydávania povolenia na uvedenie na trh.

(24) Je nevyhnutné zabezpečiť 
prispôsobenie mechanizmov 
farmaceutického dozoru tak, aby spĺňali 
osobitné požiadavky, ktoré súvisia so 
zhromažďovaním bezpečnostných údajov o 
deťoch vrátane údajov o možných 
dlhodobých účinkoch. Účinnosť lieku pre 
detskú populáciu si môže po udelení
povolení vyžiadať aj ďalšiu štúdiu. Preto 
by ďalšou požiadavkou pri žiadosti o 
povolenie na uvedenie na trh, ktorá 
obsahuje výsledky štúdií uskutočnených v 
súlade so schváleným výskumným 
pediatrickým plánom, mala byť povinnosť 
žiadateľa uviesť, ako navrhuje zabezpečiť 
dlhodobé sledovanie možných 
nepriaznivých reakcií na užívanie lieku a 
účinnosti v detskej populácii. Ak sa okrem 
toho vyskytne dôvod na obavy, musí 
žiadateľ predložiť a vykonávať systém 
riadenia rizík a(alebo) uskutočniť 
špecifické štúdie po uvedení na trh ako 
podmienku vydávania povolenia na 
uvedenie na trh.

Odôvodnenie

V prípade osobitných dôvodov na obavy musí žiadateľ predložiť primeraný plán riadenia 
rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 26

(26) Liekom, na ktoré sa vzťahuje 
požiadavka predkladať pediatrické údaje, 
by sa mala za predpokladu, že sú splnené 

(26) Liekom, na ktoré sa vzťahuje 
požiadavka predkladať pediatrické údaje, 
by sa mala za predpokladu, že sú splnené 
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všetky opatrenia obsiahnuté v schválenom 
výskumnom pediatrickom pláne, že je liek 
povolený vo všetkých členských štátoch a 
že sú v informácii o lieku uvedené 
príslušné informácie o výsledkoch štúdií, 
udeliť odmena vo forme šesťmesačného 
predĺženia dodatkového ochranného 
osvedčenia ustanoveného nariadením Rady 
(EHS) č. 1768/92.

všetky opatrenia obsiahnuté v schválenom 
výskumnom pediatrickom pláne, že liek 
dostal povolenie na uvedenie na trh vo 
všetkých členských štátoch a že sú v 
informácii o lieku uvedené príslušné 
informácie o výsledkoch štúdií, udeliť 
odmena vo forme šesťmesačného 
predĺženia dodatkového ochranného 
osvedčenia ustanoveného nariadením Rady 
(EHS) č. 1768/92. Žiadne rozhodnutie 
orgánov členských štátov týkajúce sa 
stanovenia cien liekov alebo ich 
začlenenia do vnútroštátnych systémov 
zdravotného poistenia by nemalo mať 
vplyv na túto odmenu.

Odôvodnenie

Je dôležité podnecovať prítomnosť lieku na pediatrické použitie na celom území Únie. 
Žiadatelia preto nesmú byť penalizovaní z dôvodu administratívnych oneskorení, za ktoré sú 
zodpovedné niektoré vnútroštátne orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 3 ODSEK 2

2. Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje 
inak, na pediatrický výbor sa vzťahuje 
nariadenie (ES) č. 726/2004.

2. Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje 
inak, na pediatrický výbor sa vzťahuje 
nariadenie (ES) č. 726/2004 vrátane 
ustanovení o nezávislosti a nezaujatosti 
jeho členov.

Odôvodnenie

V rámci „lepšej právnej úpravy“ je vhodné odkázať na už schválené zásady v iných právnych 
predpisoch, ktoré sa musia uplatňovať v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o nezávislosť 
členov výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 16 ODSEK 1

1. V prípade žiadostí uvedených v 
článkoch 7 a 8 sa výskumný pediatrický 
plán predkladá spolu so žiadosťou o 
schválenie, pokiaľ neexistujú iné dôvody, 
najneskôr po ukončení farmakokinetických 
štúdií na dospelých ľuďoch podrobne 

1. V prípade žiadostí o povolenie na 
uvedenie na trh uvedených v článkoch 7 a 
8 alebo žiadostí o predĺženie uvedených v 
článkoch 11 a 12 sa výskumný pediatrický 
plán alebo žiadosť o predĺženie 
predkladajú spolu so žiadosťou o 
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uvedených v oddiele 5.2.3 časti I prílohy I 
k smernici 2001/83/ES, aby sa zabezpečilo, 
že stanovisko k používaniu dotknutého 
lieku v detskej populácii sa môže dať v 
čase hodnotenia žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh alebo inej príslušnej 
žiadosti.

schválenie, pokiaľ neexistujú iné prípady, 
najneskôr po ukončení farmakokinetických 
štúdií na dospelých ľuďoch podrobne 
uvedených v oddiele 5.2.3 časti I prílohy I 
k smernici 2001/83/ES, aby sa zabezpečilo, 
že stanovisko k používaniu dotknutého 
lieku v detskej populácii sa môže dať v 
čase hodnotenia žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh alebo inej príslušnej 
žiadosti.

Odôvodnenie

Ide o to, aby sa nezdržovala žiadosť o povolenie na uvedenie na trh lieku pre dospelých, 
pričom sa však berie do úvahy význam osobitných štúdií na deťoch, ktorým sa žiadateľ musí 
podriadiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 34 ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

1. Žiadateľ musí okrem bežných 
požiadaviek týkajúcich sa monitorovania 
po uvedení na trh podrobne uviesť
opatrenia na zabezpečenie účinnosti a 
opatrenia proti možným nepriaznivým 
reakciám pri používaní lieku na pediatrické 
použitie, a to v týchto prípadoch:

1. Žiadateľ podrobne uvedie opatrenia na 
zabezpečenie účinnosti a opatrenia proti 
možným nepriaznivým reakciám pri 
používaní lieku na pediatrické použitie, a 
to v týchto prípadoch:

Odôvodnenie

V rámci „lepšej právnej úpravy“ je vhodné odkázať na už schválené zásady v iných právnych 
predpisoch, ktoré sa musia uplatňovať v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o farmaceutický 
dozor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 34 ODSEK 2 A (nový)

2 a. Okrem ustanovení uvedených v 
odsekoch 1 a 2 sa na povolenia na 
uvedenie na trh liekov, ktoré obsahujú 
pediatrické označenie, vzťahujú aj 
ustanovenia o farmaceutickom dozore tak, 
ako ich stanovuje nariadenie (ES) č. 
726/2004 a smernica 2001/83/ES. 
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Odôvodnenie

V rámci „lepšej právnej úpravy“ je vhodné odkázať na už schválené zásady v iných právnych 
predpisoch, ktoré sa musia uplatňovať v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o farmaceutický 
dozor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 36 ODSEK 3

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

3. Ak sa použije postup ustanovený v 
smernici 2001/83/ES, šesťmesačné 
predĺženie lehoty uvedené v odseku 1 sa 
udelí, len ak liek dostal povolenie o 
uvedenie na trh vo všetkých členských 
štátoch.

Odôvodnenie

Je dôležité podnecovať prítomnosť lieku na pediatrické použitie na celom území Únie. 
Žiadatelia preto nesmú byť penalizovaní z dôvodu administratívnych oneskorení, za ktoré sú 
zodpovedné niektoré vnútroštátne orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 43 ODSEK 1 ZARÁŽKA 2

Agentúra uverejní tento zoznam do …*** a 
pravidelne ho aktualizuje.

Agentúra uverejní tento zoznam najskôr do 
dvoch rokov a najneskôr do …*** a 
pravidelne ho aktualizuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 45 ODSEK 3 A (nový)

3 a. Agentúra vypracuje vedecké 
usmernenia s cieľom stanoviť kritériá 
hodnotenia významu štúdií 
vypracovaných v súlade s odsekom 3.
Tieto usmernenia sa uplatnia po získaní 
schvaľujúceho stanoviska Komisie.

Odôvodnenie

V tomto prípade patrí rozhodnutie o tom, ktoré štúdie sú nevyhnutné a(alebo) vhodné 
agentúre, resp. výskumným pracovníkom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 52 BOD 2)

Článok 7 odsek 4 a (nový) (nariadenie (EHS) n° 1768/92)

4 a. Bez ohľadu na odsek 4, päť rokov po 
nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 
.../...* [pediatrické nariadenie], žiadosť o 
predĺženie trvania už udeleného 
certifikátu je potrebné podať najneskôr  
šesť mesiacov pred uplynutím platnosti 
certifikátu.
_____
*  Poznámka pre Ú. v.: prosím, vložte číslo 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zavedenie tejto dočasnej doložky je dôležité, keďže dnes existujú lieky, ktorých platnosť 
osvedčenia sa blíži ku koncu, ale ktoré sa môžu ukázať dôležité pre detskú populáciu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vďaka tomuto nariadeniu konkrétne lieky pre deti budú deťom konečne sprístupnené. Veľmi 
často deti užívajú rovnaké lieky, ako sa predpisujú dospelým, len ich užívajú v menších 
množstvách. Vieme však, že metabolizmus dieťaťa je iný ako metabolizmus dospelého 
človeka. Deti preto potrebujú inú liekovú formu ako tú, ktorá je určená pre dospelých nielen 
preto, že ju lepšie znášajú, ale aj preto, že je účinnejšia.

A tak sa musíme snažiť, aby sa tento dokument Spoločenstva aplikoval v čo najkratšom čase.

Spravodajkyňa víta s určitým uspokojením spoločnú pozíciu, ktorá na jednej strane preberá 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu a na druhej strane akceptuje zavedenie 
osobitných stimulov pre európsky výskum.

Spravodajkyňa si želá upresniť spoločnú pozíciu s cieľom spraviť ju pragmatickejšou. 

V oblasti farmaceutického dozoru a pokiaľ ide o nezávislosť členov pediatrického výboru je 
vhodné odkazovať na už prijaté smernice a nariadenia, aby sa predišlo prekrývaniu právnych 
textov. 

Sprístupnenie liekov pre deti nesmie brzdiť rozvoj liekov pre dospelých. Spravodajkyňa tiež 
navrhuje v niektorých prípadoch zavedenie opodstatnenej výnimky, ktorá umožní z 
vedeckých dôvodov, aby sa nedosiahla účinnosť povinnosti predkladať súčasne výsledky 
štúdií na deťoch a výsledky štúdií na dospelých. 

Zdá sa tiež nevyhnutné vytvoriť dočasnú doložku v rámci článku 52. Skutočne je zavedenie 
tejto dočasnej doložky dôležité, keďže dnes existujú lieky, ktorých platnosť osvedčenia sa 
blíži ku koncu, ale ktoré sa môžu ukázať dôležité pre detskú populáciu. Ak by sme už teraz 
chceli byť príliš obmedzujúci, hrozilo by, že zablokujeme vznik nových liečebných postupov. 
Táto dočasná doložka nebude penalizovať výrobu generík, ktorá tak bude môcť profitovať z 
nových takto vyvinutých liekov. 

Toto nariadenie právne čerpá z článku 95 Zmluvy o ES a zdá sa nevhodné, že Rada tento 
odkaz vypúšťa.

Zavedením tohto textu Spoločenstva sa Európska únia vyzbrojí účinnými prostriedkami na 
pomoc rozvoju liekov pre deti a na zlepšenie vážneho nedostatku v oblasti verejného zdravia, 
ktorý ešte v súčasnosti zažívame. Naše deti tak nebudú závisieť na dobrej vôli amerického 
alebo ázijského výskumu.


