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KORT BEGRUNDELSE

Den foreliggende forordning vil, når først den er vedtaget og gennemført, udgøre en betydelig 
forbedring af bestemmelserne om lægemidler til pædiatrisk brug med det formål at sikre mere 
effektiv og sikker medicin til børn. Forslaget støtter udviklingen - og vil således øge udbuddet 
- af lægemidler til børn, som specifikt er godkendte og udviklede til pædiatrisk brug på 
grundlag af forskning af høj kvalitet. Et enkelt forhold gør, at man straks forstår behovet for 
og betydningen af forordningen, nemlig at det i dag er sådan, at over 50 % af de lægemidler, 
der anvendes til behandling af børn i Europa, ikke blevet afprøvet og godkendt til pædiatrisk 
brug.

Ordføreren, som er enig i formålene med forordningen og de vigtigste af de heri indeholdte 
forslag, og som understreger, at der blandt alle de berørte parter er bred enighed om disse 
forslag, ønsker at gøre følgende bemærkninger:

Det Pædiatriske Udvalg og pædiatriske forskningsprogrammer

Det må betragtes som positivt, at der vil blive etableret et pædiatrisk udvalg med ansvar for 
vurdering og godkendelse af pædiatriske forskningsprogrammer. Ordføreren finder, at 
udvalgets opgaver, kriterierne for dets vurderinger og de yderligere opgaver, som det skal tage 
sig af, må specificeres tydeligere og mere konkret. Dog finder ordføreren også, at denne 
specificering ikke skal foretages inden for rammerne af denne første forordning, men i de 
senere bestemmelser, der omtales i forordningen. Det henstilles derfor, at nævnte aspekter 
defineres tydeligt i de "retningslinjer", der skal fastsættes.

Incitamenter 

Ordføreren finder også, at man må tilslutte sig Kommissionens valgte fremgangsmåde med at 
nå frem til udviklingen af nye lægemidler (eller af terapeutiske indikationer eller nye 
dispenseringsformer og nye indgiftsmåder) med det formål at markedsføre produkter, der 
specifikt er udviklede og vurderede med henblik på brug til børn, ved at gøre brug af en 
mekanisme med krav og incitamenter, der gør det muligt at udvikle egnede undersøgelser 
og test uden at forsinke markedsføringen af allerede færdigudviklede lægemidler. Det må 
imidlertid understreges, at denne mekanisme (som er baseret på en balance mellem regler, 
krav og incitamenter) kun kan fungere effektivt i det omfang, hvori reglerne er klare og 
kontrollerede, og - fremfor alt - i det omfang, hvori incitamenterne på selektiv og 
forholdsmæssig vis er justeret i forhold til den krævede indsats. Faktisk risikerer et for 
ensartet incitament at være for generelt og dermed ineffektivt. I denne henseende mener 
ordføreren, at det incitament, der består i at forlænge et patents gyldighedsperiode med seks 
måneder (dvs. med en bestemt periode, som er den samme for alle), kun er acceptabelt, fordi 
det i dag - dvs. på tidspunktet for den første forelæggelse af forordningsforslaget - ikke er let 
eller konkret kan lade sig gøre at følge en mere selektiv fremgangsmåde, som i højere grad er 
udformet på grundlag af kravet om forholdsmæssighed, både som følge af manglen på vigtige 
data og som følge af vanskeligheder med at iværksætte denne mekanisme. Ordføreren mener 
derfor, at det må fastsættes, at der efter en første anvendelsesperiode for forordningen, må 
foretages en vurdering af de opnåede resultater, idet det i den forbindelse må undersøges, i 
hvor høj grad incitamenterne er tilstrækkelige, og om der er sammenhæng mellem disse og 
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målsætningerne, og eventuelt besluttes, at forordningen skal ændres.

Formidling af oplysninger og data

Det er vigtigt, at de undersøgelser og forsøg, der fastlægges og gennemføres inden for 
rammerne af de pædiatriske forskningsprogrammer, ikke blot bringes til det organs kendskab, 
som er bemyndiget til at udstede markedsføringstilladelser for lægemidler (på grundlag af 
selvsamme undersøgelser). Også Det Pædriatiske Udvalg, som har godkendt det relevante 
forslag, og alle de organer, der driver forskning og gennemfører kliniske forsøg, skal 
underrettes herom for at maksimere resultaterne af forskningen og - naturligvis - for at undgå 
overlapninger, således at der generelt kan ske en forbedring af adgangen til oplysninger om 
lægemidler til børn.

Tidsplan og procedurer

Fra visse af de af forordningen berørte parters side er der gjort bemærkninger om tidsplanen i 
Kommissionens forslag, og navnlig er det blevet anført, at den fase, hvori udvalget er 
inddraget, ligger alt for tidligt i forhold til produktudviklingsfasen. På dette punkt mener 
ordføreren ikke, at det tjener noget formål at stille ændringsforslag i forslagets indeværende 
behandlingsfase. Derimod finder ordføreren det nødvendigt at gøre faserne med behandling af 
de pædiatriske forskningsprogrammer kortere og, med henblik på en fremskyndelse af 
procedurerne, at afkorte de forskellige overgangsperioder.

Forskningsstøtte

Det er absolut nødvendigt, at der ydes stor og bred støtte til forskningen i lægemidler til børn. 
Det er klart for alle, at beskyttelsen af børns helbred er en primær målsætning i såvel social 
som forbrugerbeskyttelsesmæssig henseende, idet det i det foreliggende tilfælde drejer sig om 
særlig sarte og udsatte forbrugere, over for hvem der må udvises dobbelt så stor 
opmærksomhed, netop fordi de ikke selv kan komme til orde, men kun kan udtrykke sig 
gennem forældre og familie. I øvrigt harmonerer denne målsætning med målsætningen om at 
støtte innovation på lægemiddelområdet, og den finder plads inden for rammerne af den brede 
forpligtelse, som Kommissionen vil indgå på forskningsområdet med iværksættelsen af 
syvende rammeprogram.

Af ovennævnte årsager mener ordføreren, at Kommissionens forslag vedrørende MICE 
(Medicines Investigation for the Children of Europe) er for vagt (i teksten hedder det faktisk 
blot, at "Kommissionen har til hensigt at undersøge muligheden for indførelse af et program 
for forskning i lægemidler til børn"). Hun kræver derfor, at dette instrument derimod 
defineres klart i det foreliggende forordningsforslag, eller, under alle omstændigheder, at der 
indgås en mere præcis og udtrykkelig forpligtelse med fastlæggelse af fremgangsmåder, 
tidsplaner og ressourcer.



AD\567459DA.doc 5/19 PE 353.602v02-00

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 8

(8) Der bør nedsættes et videnskabeligt 
udvalg, Det Pædiatriske Udvalg, under Det 
Europæiske Lægemiddelagentur, herefter 
"agenturet", med ekspertise og kompetence 
inden for udvikling og vurdering af alle 
aspekter ved lægemidler til behandling af 
pædiatriske befolkninger. Det Pædiatriske 
Udvalg bør først og fremmest være ansvarlig 
for vurdering og godkendelse af de 
pædiatriske forskningsprogrammer og for 
ordningen med dispensationer og 
udsættelser, og det bør også en spille en 
central rolle for de forskellige 
støtteforanstaltninger, der er indeholdt i 
denne forordning. Det Pædiatriske Udvalg 
bør under udførelsen af sit arbejde overveje 
de potentielle betydelige terapeutiske fordele 
ved undersøgelser hos børn, herunder 
behovet for at undgå unødvendige 
undersøgelser. Det bør overholde gældende 
fællesskabskrav, herunder direktiv 
2001/20/EF og retningslinje E11 fra Den 
Internationale Konference om 
Harmonisering (ICH) om udvikling af 
lægemidler til børn, og det bør undgå enhver 
forsinkelse i godkendelsen af lægemidler til 
andre befolkninger som følge af kravene til 
undersøgelser hos børn.

(8) Der bør nedsættes et videnskabeligt 
udvalg, Det Pædiatriske Udvalg, under Det 
Europæiske Lægemiddelagentur, herefter 
"agenturet", med ekspertise og kompetence 
inden for udvikling og vurdering af alle 
aspekter ved lægemidler til behandling af 
pædiatriske befolkninger. Det Pædiatriske 
Udvalg bør først og fremmest være ansvarlig 
for vurdering og godkendelse af de 
pædiatriske forskningsprogrammer og for 
ordningen med dispensationer og 
udsættelser. For at kunne udføre disse 
opgaver skal udvalget være uafhængigt af 
lægemiddelindustrien og bestå af 
medlemmer med anerkendt og 
dokumenteret erfaring og kendskab til 
sektoren på internationalt plan. Udvalget
bør også en spille en central rolle for de 
forskellige støtteforanstaltninger, der er 
indeholdt i denne forordning. Det 
Pædiatriske Udvalg bør under udførelsen af 
sit arbejde overveje de potentielle betydelige 
terapeutiske fordele ved undersøgelser hos 
børn, herunder behovet for at undgå 
unødvendige undersøgelser. Det bør 
overholde gældende fællesskabskrav, 
herunder direktiv 2001/20/EF og 
retningslinje E11 fra Den Internationale 
Konference om Harmonisering (ICH) om 
udvikling af lægemidler til børn, og det bør 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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undgå enhver forsinkelse i godkendelsen af 
lægemidler til andre befolkninger som følge 
af kravene til undersøgelser hos børn.

Begrundelse

Det Pædiatriske Udvalg skal udføre sit arbejde i uafhængighed og ud fra hensynet til den 
pædiatriske befolkning, hvorfor det er vigtigt at understrege, at det skal være uafhængigt af 
lægemiddelindustrien.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 10

(10) Indførelsen af et pædiatrisk 
forskningsprogram i regelsættet om 
humanmedicinske lægemidler skal sikre, at 
udviklingen af lægemidler til børn bliver en 
integreret del af udviklingen af lægemidler 
og indgår i udviklingsprogrammet for 
voksne. De pædiatriske 
forskningsprogrammer bør derfor 
fremlægges på et så tidligt tidspunkt i 
produktudviklingen, at undersøgelserne hos 
børn kan gennemføres, inden ansøgningerne 
om markedsføringstilladelser indgives.

(10) Indførelsen af et pædiatrisk 
forskningsprogram i regelsættet om 
humanmedicinske lægemidler skal sikre, at 
udviklingen af lægemidler til børn bliver en 
integreret del af udviklingen af lægemidler 
og indgår i udviklingsprogrammet for 
voksne. De pædiatriske 
forskningsprogrammer bør derfor 
fremlægges på et så tidligt tidspunkt i 
produktudviklingen, at undersøgelserne hos 
børn kan gennemføres, og, hvor det er 
muligt, inden ansøgningerne om 
markedsføringstilladelser indgives.

Begrundelse

Fristen for fremlæggelse af det pædiatriske forskningsprogram, dvs. ved afslutningen af de 
farmakokinetiske undersøgelser hos voksne, er for kort og for specifik en milepæl i 
lægemidlets udviklingscyklus. På dette tidspunkt er det for de fleste lægemidler for tidligt at 
kræve, at der fremlægges et detaljeret pædiatrisk forskningsprogram. Det ville kun være 
muligt at fremlægge et vagt pædiatrisk program som følge af manglen på en grundig 
evaluering af sikkerheden af et nyt molekyle hos voksne, hvilket generelt er et krav, inden det 
overvejes at gennemføre undersøgelser hos børn. 

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 11 A (ny)

(11a) Eftersom 50 % af alle lægemidler til 
pædiatrisk brug ikke er blevet testet, bør der 
fastlægges bestemmelser vedrørende 
finansiering over fællesskabets 
forskningsprogrammer af forskning i 
lægemidler til pædiatrisk brug, som ikke er 
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beskyttet af et patent eller et supplerende 
beskyttelsescertifikat. Det er nødvendigt at 
indføre MICE-programmet for forskning i 
lægemidler til Europas børn (Medicines 
Investigation for the Children of Europe).

Begrundelse

Det er vigtigt at yde finansiering over fællesskabets forskningsprogrammer for at fremme 
forskning i og afprøvning af lægemidler til pædiatrisk brug. Uden et specifikt 
finansieringsinstrument vil lægemiddelindustrien overhovedet ikke være interesseret i at 
gennemføre undersøgelser vedrørende pædiatrisk brug af lægemidler, der ikke er dækket af 
patent eller af et supplerende beskyttelsescertifikat.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 21

(21) Når et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram har ført til godkendelse 
af en pædiatrisk indikation for et 
lægemiddel, der allerede markedsføres med 
andre indikationer, bør indehaveren af 
markedsføringstilladelsen være forpligtet til 
at markedsføre lægemidlet med den 
pædiatriske indikation senest to år efter 
godkendelsen af indikationen. Dette krav bør 
kun gælde for allerede godkendte 
lægemidler og ikke for lægemidler, der 
godkendes via en markedsføringstilladelse 
til pædiatrisk brug.

(21) Når et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram har ført til godkendelse 
af en pædiatrisk indikation for et 
lægemiddel, der allerede markedsføres med 
andre indikationer, bør indehaveren af 
markedsføringstilladelsen være forpligtet til 
at markedsføre lægemidlet med den 
pædiatriske indikation senest to år efter 
godkendelsen af indikationen. De 
kompetente myndigheder bør i særlige 
tilfælde, hvor der er tale om administrative 
forsinkelser, kunne afvige fra denne 
bestemmelse. Sådanne afvigelser bør 
begrundes behørigt. Dette krav bør kun 
gælde for allerede godkendte lægemidler og 
ikke for lægemidler, der godkendes via en 
markedsføringstilladelse til pædiatrisk brug.

Begrundelse

Når et nyt lægemiddel skal bringes på markedet, kan der opstå forsinkelser på grund af den 
tid, der går med de administrative procedurer til fastsættelse af priser og godtgørelsesniveau. 
Alt dette er uden for markedsføringstilladelsens indehavers kontrol, selv om denne ikke desto 
mindre er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, inden produktet 
markedsføres.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 22
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(22) Der bør indføres en frivillig procedure, 
så det bliver muligt at opnå en enkelt 
udtalelse på fællesskabsplan for et nationalt 
godkendt lægemiddel, hvis der i henhold til 
et godkendt pædiatrisk forskningsprogram 
indgår data om børn i ansøgningen om 
markedsføringstilladelse. Til dette formål 
kan proceduren i artikel 32 til 34 i 
direktiv 2001/83/EF anvendes. Dette vil give 
mulighed for, at der inden for Fællesskabet 
kan træffes en harmoniseret afgørelse om 
anvendelse af lægemidlet hos børn og om 
lægemidlets indførelse i alle nationale 
produktinformationer.

(22) Der bør indføres en frivillig procedure, 
så det bliver muligt at opnå en enkelt 
udtalelse på fællesskabsplan for et nationalt 
godkendt lægemiddel, hvis der i henhold til 
et godkendt pædiatrisk forskningsprogram 
indgår data om børn i ansøgningen om 
markedsføringstilladelse. Til dette formål 
kan proceduren i artikel 32 til 34 i 
direktiv 2001/83/EF anvendes. Dette vil give 
mulighed for, at der inden for Fællesskabet 
kan træffes en harmoniseret afgørelse om 
anvendelse af lægemidlet hos børn og om 
lægemidlets indførelse i alle nationale 
produktinformationer.

I mellemtiden bør der udarbejdes en 
europæisk pædiatrisk formular, som kan 
benyttes til indsamling af alle de 
oplysninger, der i de forskellige 
medlemsstater foreligger om et lægemiddel, 
som ønskes markedsført i Unionen, men 
som hidtil kun har været markedsført på 
nationalt plan.

Begrundelse

Det vil være nyttigt med en standardisering af de formularer, der benyttes i de forskellige 
medlemsstater, idet en sådan ville bane vej for indførelsen af den i betragtningen omhandlede 
frivillige procedure.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 23

(23) Det er vigtigt at sikre, at mekanismerne 
for lægemiddelovervågning tilpasses de 
særlige krav til data om sikkerheden hos 
børn, herunder data om mulige 
langtidsvirkninger. Med hensyn til virkning 
hos børn kan det også være nødvendigt med 
yderligere undersøgelser efter godkendelsen. 
Derfor bør der indføres et yderligere krav 
om, at ansøgeren i en ansøgning om en 
markedsføringstilladelse, der indeholder 
resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram,
skal angive, hvordan den langfristede 

(23) Det er vigtigt at sikre, at mekanismerne 
for lægemiddelovervågning tilpasses de 
særlige krav til data om sikkerheden hos 
børn, herunder data om mulige 
langtidsvirkninger. Med hensyn til virkning 
hos børn kan det også være nødvendigt med 
yderligere undersøgelser efter godkendelsen. 
Derfor bør der indføres et yderligere krav 
om, at ansøgeren i en ansøgning om en 
markedsføringstilladelse, der indeholder 
resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, 
skal angive, hvordan den langfristede 
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opfølgning af lægemidlets eventuelle 
bivirkninger og virkninger i den pædiatriske 
befolkning kan sikres. Hvor der er særlig 
grund til agtpågivenhed, bliver det desuden 
muligt at kræve, at ansøgeren forelægger og 
iværksætter et risikostyringssystem og/eller 
udfører særlige undersøgelser efter 
markedsføringen som en betingelse for 
markedsføringstilladelsen.

opfølgning af lægemidlets eventuelle 
bivirkninger og virkninger i den pædiatriske 
befolkning kan sikres. Hvor der er særlig 
grund til agtpågivenhed, er det desuden 
nødvendigt, idet udvalget har ansvaret 
herfor, at kræve, at ansøgeren forelægger og 
iværksætter et risikostyringssystem og/eller 
udfører særlige undersøgelser efter 
markedsføringen som en betingelse for 
markedsføringstilladelsen.

Begrundelse

Ansøgeren skal under omstændigheder, der giver anledning til særlig bekymring, være 
forpligtet til at forelægge og iværksætte et risikostyringssytem og/eller til at udføre særlige 
undersøgelser efter markedsføringen.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 28

(28) For at gøre oplysninger om anvendelse 
af lægemidler hos børn mere tilgængelige og 
undgå en gentagelse af undersøgelser hos 
børn, som ikke føjer nyt til den samlede 
viden, bør den europæiske database, der er 
fastsat i artikel 11 i direktiv 2001/20/EF, 
indeholde en informationsressource om alle 
igangværende, afbrudte og afsluttede 
pædiatriske undersøgelser i både 
Fællesskabet og tredjelande. 

(28) For at gøre oplysninger om anvendelse 
af lægemidler hos børn mere tilgængelige og 
undgå en gentagelse af undersøgelser hos 
børn, som ikke føjer nyt til den samlede 
viden, bør den europæiske database, der er 
fastsat i artikel 11 i direktiv 2001/20/EF, 
indeholde et europæisk register over 
kliniske forsøg med lægemidler til 
pædiatrisk brug omfattende alle 
igangværende, afbrudte og afsluttede 
pædiatriske undersøgelser i både 
Fællesskabet og tredjelande. Sådanne 
undersøgelser bør ligeledes indlæses i 
databaser over igangværende klinisk 
forskning på nationalt plan. 

Begrundelse

Et europæisk register omfattende alle undersøgelser af lægemidler til pædiatrisk brug ville 
være en effektiv informationskilde, som ville gøre det muligt at undgå dobbelte pædiatriske 
forsøg og sikre, at alle oplysninger om brug af lægemidler til behandling af børn kunne 
findes. Derfor indføjes der også en henvisning til nationale databaser.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 4 A (ny)
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Artikel 4a
Der indføres et program, MICE-
programmet for forskning i lægemidler til 
Europas børn (Medicines Investigation for 
the Children of Europe), til finansiering af 
undersøgelser vedrørende pædiatrisk brug 
af lægemidler, der ikke er dækket af patent
eller af et supplerende 
beskyttelsescertifikat.
Det foreslås, at der ydes tilstrækkelig 
finansiering over fællesskabets 
forskningsprogrammer for at fremme 
undersøgelser af og forskning i lægemidler 
til pædiatrisk brug.

Begrundelse

Ved hjælp af dette instrument vil man kunne sikre forskningen i de lægemidler, der ellers ikke, 
eftersom de ikke er dækket af hverken patent eller et supplerende beskyttelsescertifikat, ville 
kunne nyde godt af de incitamenter, der er fastlagt ved denne forordning, som hviler på den 
centrale tanke om forlængelse af patenter og supplerende beskyttelsescertifikater. Det er 
vigtigt at yde finansiering over fællesskabets forskningsprogrammer for at fremme forskning i 
og afprøvning af lægemidler til pædiatrisk brug.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 6, STK. 2

Alle indirekte interesser, der kan have 
relation til medicinalindustrien, optegnes i et 
register, der føres af agenturet, og som 
offentligheden har adgang til. Dette register 
ajourføres årligt.

Alle direkte og/eller indirekte interesser, der 
kan have relation til medicinalindustrien, 
optegnes i et register, der føres af agenturet, 
og som offentligheden har adgang til. Dette 
register ajourføres årligt.

Begrundelse

Formålet er at sikre, at forholdet mellem medicinalvirksomheder og udvalgets medlemmer er 
så gennemsigtigt som muligt.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H A (nyt)

ha) at fremme informationskampagner om 
udvalgets rolle og om de fremgangsmåder, 
der benyttes ved forsøg med lægemidler til 
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pædiatrisk brug.

Begrundelse

Eftersom det hidtil har været meget vanskeligt at skaffe børn til afprøvning af nye lægemidler 
til pædiatrisk brug under overholdelse af de ved lov fastsatte gældende 
sikkerhedsbestemmelser, og eftersom dette er en af årsagerne til den mangelfulde udvikling af 
denne type lægemidler, er en informationskampagne om denne problematik et meget vigtigt 
instrument.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H B (nyt)

hb) at vurdere, om et lægemiddel opfylder 
betingelserne for en otte-måneders 
forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat ved at undersøge 
uafhængigt reviderede salgstal for de 
berørte lægemidler i overensstemmelse med 
artikel 36, stk. 1.

Begrundelse

En seks-måneders forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat vil måske ikke være 
nok til at tilskynde virksomhederne til at investere i udvikling af pædiatriske indikationer for 
visse relativt sjældne sygdomme. Seks-måneders forlængelsen af det supplerende 
beskyttelsescertifikat i USA kan ikke sammenlignes med situationen i EU, eftersom priserne er 
væsentligt lavere i EU. Derfor synes der i visse tilfælde at være behov for større incitamenter. 
På den anden side er seks måneder måske et for stort incitament for lægemidler, der er 
kæmpesucceser på voksenområdet.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 14, STK. 2

2. Senest 60 dage efter modtagelsen af 
ansøgningen vedtager Det Pædiatriske 
Udvalg en udtalelse om, hvorvidt der bør 
indrømmes dispensation for et bestemt 
lægemiddel.

2. Senest 45 dage efter modtagelsen af 
ansøgningen vedtager Det Pædiatriske 
Udvalg en udtalelse om, hvorvidt der bør 
indrømmes dispensation for et bestemt 
lægemiddel.

I denne 60-dages-periode kan ansøgeren 
eller Det Pædiatriske Udvalg anmode om et 
møde.

I denne 45-dages-periode kan ansøgeren 
eller Det Pædiatriske Udvalg anmode om et 
møde.

Det Pædiatriske Udvalg kan eventuelt 
anmode ansøgeren om at supplere de 
forelagte oplysninger og dokumenter. Gør 

Det Pædiatriske Udvalg kan eventuelt 
anmode ansøgeren om at supplere de 
forelagte oplysninger og dokumenter. Gør 
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Det Pædiatriske Udvalg brug af denne 
mulighed, suspenderes fristen på 60 dage
indtil det tidspunkt, hvor de supplerende 
oplysninger foreligger.

Det Pædiatriske Udvalg brug af denne 
mulighed, suspenderes fristen på 45 dage
indtil det tidspunkt, hvor de supplerende 
oplysninger foreligger.

Begrundelse

En frist på 60 dage forekommer for lang. I betragtning af formålet med forordningsforslaget 
er det vigtigt at forkorte fristen for at gøre lægemidler til pædiatrisk brug tilgængelige 
hurtigst muligt.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 18, STK. 1, AFSNIT 1

1. Senest 60 dage efter modtagelsen af et 
gyldigt forslag til pædiatrisk 
forskningsprogram vedtager Det Pædiatriske 
Udvalg en udtalelse om, hvorvidt de 
foreslåede undersøgelser vil sikre 
tilvejebringelse af de data, der er nødvendige 
for at fastsætte betingelserne for anvendelse 
af lægemidlet til behandling af den 
pædiatriske befolkning eller delbefolkninger 
heraf, og hvorvidt de forventede terapeutiske 
fordele berettiger de foreslåede 
undersøgelser.

1. Senest 45 dage efter modtagelsen af et 
gyldigt forslag til pædiatrisk 
forskningsprogram vedtager Det Pædiatriske 
Udvalg en udtalelse om, hvorvidt de 
foreslåede undersøgelser vil sikre 
tilvejebringelse af de data, der er nødvendige 
for at fastsætte betingelserne for anvendelse 
af lægemidlet til behandling af den 
pædiatriske befolkning eller delbefolkninger 
heraf, og hvorvidt de forventede terapeutiske 
fordele berettiger de foreslåede 
undersøgelser.

Begrundelse

En frist på 60 dage forekommer for lang. I betragtning af formålet med forordningsforslaget 
er det vigtigt at forkorte fristen for at gøre lægemidler til pædiatrisk brug tilgængelige 
hurtigst muligt.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 18, STK. 2

2. Inden for den i stk. 1 anførte 60-dages-
periode kan Det Pædiatriske Udvalg anmode 
ansøgeren om at foreslå ændringer til 
programmet, og i så fald forlænges den i stk. 
1 omhandlede frist for vedtagelsen af den 
endelige udtalelse med højst 60 dage. I 
sådanne tilfælde kan ansøgeren eller Det 
Pædiatriske Udvalg anmode om et 
yderligere møde inden for dette tidsrum. 

2. Inden for den i stk. 1 anførte 45-dages-
periode kan Det Pædiatriske Udvalg anmode 
ansøgeren om at foreslå ændringer til 
programmet, og i så fald forlænges den i stk. 
1 omhandlede frist for vedtagelsen af den 
endelige udtalelse med højst 45 dage. I 
sådanne tilfælde kan ansøgeren eller Det 
Pædiatriske Udvalg anmode om et 
yderligere møde inden for dette tidsrum. 
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Fristen suspenderes indtil det tidspunkt, hvor 
de supplerende oplysninger foreligger.

Fristen suspenderes indtil det tidspunkt, hvor 
de supplerende oplysninger foreligger.

Begrundelse

En frist på 60 dage forekommer alt for lang. I betragtning af formålet med 
forordningsforslaget er det vigtigt at forkorte fristen for at gøre lægemidler til pædiatrisk 
brug tilgængelige hurtigst muligt.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 24, stk. 2

Medlemsstaterne skal tage hensyn til en 
sådan udtalelse. Hvis Det Pædiatriske 
Udvalg anmodes om at afgive udtalelse i 
henhold til stk. 1, skal det gøre dette senest 
60 dage efter modtagelsen af anmodningen.

Medlemsstaterne skal tage hensyn til en 
sådan udtalelse. Hvis Det Pædiatriske 
Udvalg anmodes om at afgive udtalelse i 
henhold til stk. 1, skal det gøre dette senest 
45 dage efter modtagelsen af anmodningen.

Begrundelse

En frist på 60 dage forekommer alt for lang. I betragtning af formålet med 
forordningsforslaget er det vigtigt at forkorte fristen for at gøre lægemidler til pædiatrisk 
brug tilgængelige hurtigst muligt.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 34

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, markedsfører 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
senest to år efter godkendelsen af denne 
indikation.

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, markedsfører 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
senest to år efter godkendelsen af denne 
indikation. De kompetente myndigheder 
kan i særlige tilfælde, hvor der er tale om 
administrative forsinkelser, afvige fra 
denne bestemmelse. Sådanne afvigelser 
begrundes behørigt.

Begrundelse

Når et nyt lægemiddel skal bringes på markedet, kan der opstå forsinkelser på grund af den 
tid, der går med de administrative procedurer til fastsættelse af priser og godtgørelsesniveau. 
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Alt dette er uden for markedsføringstilladelsens indehavers kontrol, selv om denne ikke desto 
mindre er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, inden produktet 
markedsføres.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

1. Hvis en ansøgning i henhold til artikel 8 
eller 9 indeholder resultaterne af alle de 
undersøgelser, der er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, har 
indehaveren af patentet eller det supplerende 
beskyttelsescertifikat ret til en seks-
måneders forlængelse af den periode, der er 
omhandlet i artikel 13, stk. 1 og 2, i 
forordning (EØF) nr. 1768/92.

1. Hvis en ansøgning i henhold til artikel 8 
eller 9 indeholder resultaterne af alle de 
undersøgelser, der er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, har 
indehaveren af patentet eller det supplerende 
beskyttelsescertifikat ret til en fire-måneders
forlængelse af den periode, der er omhandlet 
i artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) 
nr. 1768/92. Endvidere gives der endnu en 
fire-måneders forlængelse for lægemidler 
med et kombineret årligt salg i Den 
Europæiske Union på under 100 millioner 
EUR. Salget af lægemidlet bestemmes tre 
år før udløbet af det eksisterende 
supplerende beskyttelsescertifikat på 
baggrund af uafhængigt reviderede årlige 
salgstal forelagt af den pågældende 
virksomhed. 

Begrundelse

En seks-måneders forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat vil måske ikke være 
nok til at tilskynde virksomhederne til at investere i udvikling af pædiatriske indikationer for 
visse relativt sjældne sygdomme. Seks-måneders forlængelsen af det supplerende 
beskyttelsescertifikat i USA kan ikke sammenlignes med situationen i EU, eftersom priserne er 
væsentligt lavere i EU. Derfor synes der i visse tilfælde at være behov for større incitamenter. 
På den anden side er seks måneder måske et for stort incitament for lægemidler, der er 
kæmpesucceser på voksenområdet.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 36, STK. 3

3. Når procedurerne i direktiv 2001/83/EF er 
blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med seks måneder
kun, hvis lægemidlet er godkendt i alle
medlemsstater.

3. Når procedurerne i direktiv 2001/83/EF er 
blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med fire eller otte
måneder kun, hvis lægemidlet er godkendt i 
alle medlemsstater.
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Begrundelse

En seks-måneders forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat vil måske ikke være 
nok til at tilskynde virksomhederne til at investere i udvikling af pædiatriske indikationer for 
visse relativt sjældne sygdomme. Seks-måneders forlængelsen af det supplerende 
beskyttelsescertifikat i USA kan ikke sammenlignes med situationen i EU, eftersom priserne er 
væsentligt lavere i EU. Derfor synes der i visse tilfælde at være behov for større incitamenter. 
På den anden side er seks måneder måske et for stort incitament for lægemidler, der er 
kæmpesucceser på voksenområdet.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 36, STK. 4

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000, 
eller lægemidler, hvis aktive stof allerede er 
beskyttet ved et patent, der dækker 
pædiatrisk brug eller formulering, eller 
som er indrømmet en anden form for 
dataeneret eller markedseneret til 
pædiatrisk brug.

Lægemidler, der indrømmes en forlængelse 
af det supplerende beskyttelsescertifikat, 
kan ikke opnå nogen anden beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, dataeneret eller 
markedseneret til den pædiatriske brug 
eller form af det aktive stof, hverken 
nationalt eller på fællesskabsplan. 

Begrundelse
1. Fordelene (forlængelse af patentperioden) bør stå i forhold til omkostningerne. Der er 
meget, der tyder på, at fordelen ved en seks-måneders forlængelse langt overstiger 
omkostningerne for de fleste lægemidlers vedkommende. Investeringer bør give et rimeligt 
afkast. For lægemidler, der sælger godt, er én måned nok, mens det kan være nødvendigt med 
seks måneder for lægemidler med et begrænset salg. De fleste lægemidler befinder sig et sted 
midt imellem. Kommissionens forordning (EF) nr. 847/2000, som fulgte efter forordningen 
om lægemidler til sjældne sygdomme, indeholder et godt eksempel på beregning af 
omkostninger og fordele.
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2. Belønningen bør ikke være kumulativ.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 37, STK. 2

Stk. 1 finder også anvendelse, når det 
gennemførte godkendte pædiatriske 
forskningsprogram ikke fører til 
godkendelse af en pædiatrisk indikation, 
men resultaterne af de gennemførte 
undersøgelser anføres i produktresuméet og, 
hvis det er relevant, på indlægssedlen for det 
berørte lægemiddel.

Stk. 1 finder også anvendelse, når det 
gennemførte godkendte pædiatriske 
forskningsprogram ikke fører til 
godkendelse af en pædiatrisk indikation, 
men resultaterne af de gennemførte 
undersøgelser anføres i produktresuméet og, 
hvis det er relevant, på indlægssedlen for det 
berørte lægemiddel. Hvor det konstateres, at 
betingelserne for at benytte den fastlagte 
procedure for lægemidler til sjældne 
sygdomme er opfyldt hos en særlig 
pædiatrisk subpopulation, der er 
identificeret i overensstemmelse med de af 
Det Pædiatriske Udvalg fastlagte kriterier 
og metoder, kan indehaveren af tilladelsen 
vælge, hvilken af de to procedurer han vil 
benytte. 

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give ansøgeren endnu en mulighed, der ville forenkle 
proceduren for tilladelse til markedsføring af lægemidler til sjældne sygdomme.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 42, STK. 2, AFSNIT 1

2. På grundlag af vurderingen efter stk. 1 og 
andre tilgængelige oplysninger og efter 
samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Det Pædiatriske Udvalg en 
opgørelse over terapeutiske behov.

2. På grundlag af vurderingen efter stk. 1 og 
andre tilgængelige oplysninger og efter 
samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Det Pædiatriske Udvalg en 
opgørelse over terapeutiske behov, som 
tager behørigt hensyn til tidens 
prioriteringer for så vidt angår lægemidler 
til pædiatrisk brug.

Begrundelse

En liste over prioriteringer for så vidt angår lægemidler til pædiatrisk brug ville gøre det 
muligt for medicinalvirksomhederne at rationalisere lægemiddelforskningen og koncentrere 
den om de områder, hvor tidens behov er størst.
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Ændringsforslag 22
ARTIKEL 44, STK. 2

2. Alle eksisterende pædiatriske 
undersøgelser, jf. stk. 1, tages i betragtning 
af Det Pædiatriske Udvalg, når det vurderer 
ansøgninger om pædiatriske 
forskningsprogrammer, dispensationer og 
udsættelser, samt af de kompetente 
myndigheder, når de vurderer ansøgninger 
indgivet i medfør af artikel 8, 9 eller 31.

2. Alle eksisterende pædiatriske 
undersøgelser, jf. stk. 1, og alle pædiatriske 
undersøgelser, der indledes, inden denne 
forordning træder i kraft, skal kunne 
medtages i et pædiatrisk 
forskningsprogram og tages i betragtning af 
Det Pædiatriske Udvalg, når det vurderer 
ansøgninger indgivet i medfør af artikel 8, 9 
eller 31

Begrundelse

Det Pædiatriske Udvalg kan tage hensyn til resultaterne af kliniske undersøgelser af nye 
lægemidler til pædiatrisk brug, som blev indledt, inden forordningen trådte i kraft.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 48, STK. 4

4. Kommissionen offentliggør navnene på de 
pågældende indehavere af 
markedsføringstilladelser samt de pålagte 
økonomiske sanktioners størrelse og 
begrundelserne herfor.

4. Kommissionen offentliggør navnene på de 
pågældende indehavere af 
markedsføringstilladelser og på enhver, der 
overtræder bestemmelserne i denne 
forordning eller i en anden forordning, der 
vedtages i overensstemmelse med den, samt 
de pålagte økonomiske sanktioners størrelse 
og begrundelserne herfor.

Begrundelse

I tråd med bestemmelserne i artikel 48, stk. 1, 2 og 3, bør der fastsættes sanktioner til brug i 
tilfælde af overtrædelse af forordningens regler.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 49, STK. 2

2. Senest seks år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse offentliggør Kommissionen en 
generel rapport om erfaringerne med dens 
anvendelse, herunder en detaljeret opgørelse 
over alle lægemidler, der er godkendt til 
pædiatrisk brug siden ikrafttrædelsen.

2. Senest fire år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse offentliggør Kommissionen en 
generel rapport om erfaringerne med dens 
anvendelse, herunder en detaljeret opgørelse 
over alle lægemidler, der er godkendt til 
pædiatrisk brug siden ikrafttrædelsen. 
Kommissionen forelægger navnlig en 
analyse af resultaterne af den i artikel 36 
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og 37 fastsatte ordning med belønninger og 
incitamenter samt en finansiel evaluering 
af udgifterne til forskning og af de 
fortjenester, der har kunnet opnås takket 
være incitamenterne. Hvis analysen 
afslører en manglende sammenhæng 
mellem formålet med ordningen og de 
opnåede eller forventede resultater, træffes 
der foranstaltninger til ændring af nævnte 
artikler.

Begrundelse

Kommissionens undersøgelse af ordningen med incitamenter fire år efter forordningens 
ikrafttrædelse vil gøre det muligt at evaluere, om ordningen med incitamenter til forskningen i 
lægemidler til pædiatrisk brug reelt fungerer retfærdigt, og eventuelt at vedtage de fornødne 
justeringsforanstaltninger.
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