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SHORT JUSTIFICATION

This regulation, once adopted and implemented, will represent a significant improvement in 
the rules relating to medicinal products for paediatric use, with the aim of guaranteeing safer 
and more effective pharmaceutical products for children. The proposal supports the 
development, and therefore an increase in supply, of medicinal products for children that are 
specifically authorised and developed for paediatric use on the basis of high-quality 
research.
The necessity and importance of the Regulation is immediately clear from one simple 
statistic: over 50% of the medicinal products used in Europe today to treat children are not 
subject to testing or authorised for paediatric use.
Your draftswoman, who agrees with the end goals and the main proposals of the Regulation 
and emphasises that there is broad consensus among the players concerned as regards these 
proposals, wishes to make the following remarks:

Paediatric Committee and Paediatric Investigation Plans (PIPs)

The creation of the body responsible for evaluating and approving the Paediatric Investigation 
Plans should be viewed as a positive development.
Your draftswoman considers that the tasks and criteria relating to evaluations and the further 
responsibilities of the Committee itself should be specified more clearly and in practical 
terms. However, it is also felt that these precise details should not be decided under this initial 
Regulation, but rather in the subsequent documents for which it provides.
It is therefore recommended that these further points be clearly defined in the 'guidelines'.

Incentives

Your draftswoman also agrees with the Commission's decision that the objective of the 
development of new pharmaceutical products (or of therapeutic indications, new 
pharmaceutical forms or new methods of administration), with a view to the placing on the 
market of products specifically developed and evaluated for use in children, should be 
attained through a system of requirements and incentives enabling the appropriate research 
and tests to be developed, without delaying the placing on the market of pharmaceutical 
products that are already ready for this.
It should nevertheless be emphasised that this system (which is based on a balancing of rules, 
requirements and incentives) can only function effectively if the rules are clear and controlled 
and, above all, incentives are geared selectively and proportionately to the efforts required.
An excessively uniform incentive is liable to be too vague and thus ineffective.
In this connection, your draftswoman believes that the incentive concerning the 'six-month 
extension of the certificate' (i.e. for a fixed period which is the same for everyone) is only 
acceptable in that to date - i.e. on initial submission of the Regulation - a more selective and 
proportional procedure is not easily achievable in practical terms, owing both to the lack of 
significant statistics and to the difficulty of putting such a system into action.
Provision should therefore be made for the results obtained to be assessed, after an initial 
period of implementation of the Regulation, to check that the incentives are suitable and 
correspond to the objectives, and to schedule a possible review of the Regulation.
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Dissemination of information and statistics

It is important that the studies and trials provided for and put into effect under the PIPs should 
not solely be notified to the entity responsible for authorising the placing on the market of 
pharmaceuticals (on the basis of those studies).
They should also be notified to the Paediatric Committee, which will have approved the 
proposal relating to them, and to all organisations operating in the field of research and 
clinical trials, in order to maximise the results of research, and of course to avoid duplications 
of effort, thereby enhancing the availability of information on the use of paediatric medicines 
in general.

Timing and procedures

Observations have been made by some of the parties concerned by the Regulation on the 
timing in the Commission proposal. It has been pointed out in particular that the Paediatric 
Committee is involved at too early a stage with respect to the development of the product.
Your draftswoman does not believe it appropriate to bring forward amendments on this point 
at this stage in the consideration of the Regulation.
On the other hand, your draftswoman considers it necessary to speed up the PIP assessment 
phase and to shorten, with an eye to accelerating the process, the times laid down for the 
various stages involved.

Support for research

It is absolutely essential for there to be strong and widespread support for research in the field 
of child pharmacology.
Everyone is quite clear that child health is a primary objective both from a social standpoint 
and from that of protecting the rights of consumers - consumers who in this case are 
particularly susceptible and vulnerable and to whom extra attention should be awarded 
precisely because they cannot speak for themselves and only through their parents and family.
Furthermore, this objective also coincides with that of supporting innovation in the 
pharmacological field, and dovetails with the major commitment the Commission will enter 
into in the field of research with the launch of the Seventh Framework Programme.
For these reasons, your draftswoman views the Commission's proposal relating to Medicines 
Investigation for the Children of Europe (MICE) as too vague (the proposal simply states that 
"the Commission intends to examine the possibility of setting up a paediatric study 
programme") and calls for that instrument to be laid down in this Regulation, or at least for a 
more precise and explicit commitment to be made and for procedures, timing and resources to 
be defined.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 8

8) On asjakohane luua Euroopa 
Ravimihindamisameti (edaspidi “amet”) 
juures teaduskomitee, nimelt 
pediaatriakomitee (edaspidi “komitee”), kes 
on kogenud ja pädev laste ravis kasutatavate 
ravimite väljatöötamise ja kõikide aspektide 
hindamise alal. Pediaatriakomitee peaks 
eelkõige vastutama pediaatriliste uuringute 
plaanide hindamise ja heakskiitmise eest 
ning uuringust loobumise ja uuringu 
edasilükkamise süsteemi eest, samuti peaks 
komiteel olema keskne roll määruses 
sätestatud mitmesuguste toetusmeetmete 
puhul. Kogu oma tegevuses peaks 
pediaatriakomitee arvestama lastel 
läbiviidavate uuringute võimalikku olulist 
raviga seotud kasu, kaasa arvatud vajadust 
vältida tarbetuid uuringuid. Tuleks järgida 
kehtivaid ühenduse nõudeid, sealhulgas 
direktiivi 2001/20/EÜ ja rahvusvahelise 
ühtlustamiskonverentsi suunist E11, mis 
käsitleb ravimite väljatöötamist laste jaoks, 
ning vältima mis tahes viivitusi ravimite 
lubamisel muude inimrühmade jaoks seoses 
lastel uuringute läbiviimist käsitlevate 
nõuetega.

8) On asjakohane luua Euroopa 
Ravimihindamisameti (edaspidi “amet”) 
juures teaduskomitee, nimelt 
pediaatriakomitee (edaspidi “komitee”), kes 
on kogenud ja pädev laste ravis kasutatavate 
ravimite väljatöötamise ja kõikide aspektide 
hindamise alal. Pediaatriakomitee peaks 
eelkõige vastutama pediaatriliste uuringute 
plaanide hindamise ja heakskiitmise eest 
ning uuringust loobumise ja uuringu 
edasilükkamise süsteemi eest; selleks peaks 
komitee olema farmaatsiatööstusest 
sõltumatu ning koosnema liikmetest, kellel 
on tunnustatud ja dokumenteeritud 
rahvusvahelised kogemused ja teadmised 
selle tööstuse alal. Samuti peaks see olema 
keskne mitme käesolevas määruses 
sisalduva toetusmeetme puhul. Kogu oma 
tegevuses peaks pediaatriakomitee 
arvestama lastel läbiviidavate uuringute 
võimalikku olulist raviga seotud kasu, kaasa 
arvatud vajadust vältida tarbetuid uuringuid.
Tuleks järgida kehtivaid ühenduse nõudeid, 
sealhulgas direktiivi 2001/20/EÜ ja 
rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi 
suunist E11, mis käsitleb ravimite 
väljatöötamist laste jaoks, ning vältima mis 
tahes viivitusi ravimite lubamisel muude 
inimrühmade jaoks seoses lastel uuringute 
läbiviimist käsitlevate nõuetega.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Justification

The Paediatric Committee must perform its duties autonomously and in the interests of the 
paediatric population. It is therefore important to emphasise its independence from the 
pharmaceutical industry.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 10

10) Pediaatrilise uuringu plaani lisamine 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevasse õiguslikku raamistikku peaks 
tagama selle, et lastel kasutatavate ravimite 
väljatöötamine muutub ravimite 
väljatöötamise programmi lahutamatuks 
osaks ja kaasatakse täiskasvanutel 
kasutatavate ravimite väljatöötamise 
programmi. Seega tuleks pediaatriliste 
uuringute plaanid esitada varakult ravimi 
väljatöötamise käigus, et enne müügiloa 
taotluse esitamist saaks läbi viia uuringud 
lastel.

10) Pediaatrilise uuringu plaani lisamine 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevasse õiguslikku raamistikku peaks 
tagama selle, et lastel kasutatavate ravimite 
väljatöötamine muutub ravimite 
väljatöötamise programmi lahutamatuks 
osaks ja kaasatakse täiskasvanutel 
kasutatavate ravimite väljatöötamise 
programmi. Seega tuleks pediaatriliste 
uuringute plaanid esitada varakult ravimi 
väljatöötamise käigus, et saaks läbi viia 
uuringud lastel, ja võimalusel enne 
müügiloa taotluse esitamist.

Justification

The timing set to submit the paediatric investigation plan, i.e., at the completion of the human 
pharmaco-kinetic studies in adults, is too early and is too specific a milestone in the 
medicinal product development cycle. At this stage, it is premature for most products to 
require producing a detailed paediatric investigation plan. It would only be possible to 
develop a vague paediatric plan because of the lack of in-depth safety evaluation of a new 
molecule in adults generally required before considering the conduct of studies in children.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 11 a (uus)

11a) Pidades silmas asjaolu, et 50% 
pediaatrias kasutatavatest ravimitest ei ole 
testitud, tuleks ette näha ühenduse 
teadusprogrammide raames rahastamine 
nende pediaatrias kasutatavate ravimite 
uuringute puhul, mis ei ole kaitstud 
patendiga või millel puudub täiendav 
kaitsesertifikaat. On vaja asutada MICE 
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(Euroopa Laste Ravimiuuringud).

Justification

It is essential to provide funding under Community research programmes to encourage 
research on and testing of medicinal products for paediatric use. Without a specific financial 
instrument the pharmaceutical industry would have no incentive to conduct studies into 
paediatric applications for pharmaceutical products not covered by a patent or a 
Supplementary Protection Certificate.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 21

21) Kui heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaani tulemusel on ravimile, mida muude 
näidustuse jaoks juba turustatakse, antud 
luba pediaatriliseks näidustuseks, peaks 
müügiloa omanik olema kohustatud 
pediaatrilist teavet arvestades ravimi turule 
viima kahe aasta jooksul alates näidustuse 
heakskiitmise kuupäevast. Seda nõuet tuleks 
kohaldada üksnes juba lubatud ravimite 
suhtes ja et seda ei tuleks kohaldada 
pediaatrias kasutamiseks ettenähtud 
müügiloa saanud ravimite suhtes.

21) Kui heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaani tulemusel on ravimile, mida muude 
näidustuse jaoks juba turustatakse, antud 
luba pediaatriliseks näidustuseks, peaks 
müügiloa omanik olema kohustatud 
pediaatrilist teavet arvestades ravimi turule 
viima kahe aasta jooksul alates näidustuse 
heakskiitmise kuupäevast. Pädevad 
asutused peaksid suutma erijuhtudel, mida 
mõjutavad haldusviivitused, sellest sättest 
erandeid teha. Mis tahes sellised erandid 
peavad olema õigustatud nõuetekohaselt 
põhjendatud alustel. Seda nõuet tuleks 
kohaldada üksnes juba lubatud ravimite 
suhtes ja seda ei tuleks kohaldada pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiloa saanud 
ravimite suhtes.

Justification

The placing of a product on the market may be delayed due to the time taken by the 
administrative procedures which determine the setting of prices and level of reimbursement.
All this is beyond the control of the marketing authorisation holder who is, nevertheless, 
required to take all the necessary steps prior to marketing the product.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 22

22) Tuleks kehtestada täiendav kord, et anda 
võimalus ühtse ühenduse seisukoha 
saamiseks siseriiklikult lubatud ravimite 
kohta, kui vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile saadud 

22) Tuleks kehtestada täiendav kord, et anda 
võimalus ühtse ühenduse seisukoha 
saamiseks siseriiklikult lubatud ravimite 
kohta, kui vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile saadud 
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andmed laste kohta moodustavad osa 
müügiloa taotlusest. Selleks võib kasutada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ artiklites 32–34 sätestatud 
korda. See võimaldab võtta vastu ühenduse 
ühtlustatud otsuse ravimi kasutamise kohta 
lastel ja kanda selle kõikide riikide ravimi 
infolehele.

andmed laste kohta moodustavad osa 
müügiloa taotlusest. Selleks võib kasutada 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ artiklites 32–34 sätestatud 
korda. See võimaldab võtta vastu ühenduse 
ühtlustatud otsuse ravimi kasutamise kohta 
lastel ja kanda selle kõikide riikide ravimi 
infolehele.

Vahepeal oleks soovitatav välja töötada 
Euroopa pediaatriline vorm, et kasutada 
seda viitena erinevates liikmesriikides 
kõikide kättesaadavate andmete kogumisel 
farmaatsiatoote kohta, mida soovitakse 
liidus turustada, kuid mis on sellel hetkel 
turule viidud ainult liikmesriigi tasandil.

Justification

It would be useful to include a procedure that standardises the sets of forms in use in the 
Member States and paves the way for the introduction of the optional procedure referred to in 
the recital.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 23

23) On oluline tagada ravimiohutuse 
järelvalve süsteem kohandamine, et 
lahendada eriprobleeme seoses 
ohutusandmete kogumisega lastel, kaasa 
arvatud andmete kogumisega võimaliku 
pikaajalise toime kohta. Tõhusus laste puhul 
võib samuti nõuda täiendavat uurimist pärast 
loa saamist. Seepärast tuleks kehtestada 
täiendav kohustus, mille kohaselt taotleja, 
kui ta esitab müügiloa taotluse, mis sisaldab 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
kohaselt läbi viidud uuringu tulemusi, peab 
märkima, kuidas ta kavatseb tagada ravimi 
kasutamise võimalike kõrvaltoimete ja 
ravimi tõhususe pikaajalise jälgimise lastel.
Lisaks sellele, kui on konkreetne põhjus 
muretsemiseks, sätestatakse võimalus
taotlejalt müügiloa saamise tingimusena 
nõuda, et ta esitaks riskijuhtimise süsteemi 
ja rakendaks seda ja/või viiks läbi 
turustamisjärgsed eriuuringud.

23) On oluline tagada ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi kohandamine, et 
lahendada eriprobleeme seoses 
ohutusandmete kogumisega lastel, kaasa 
arvatud andmete kogumisega võimaliku 
pikaajalise toime kohta. Tõhusus laste puhul 
võib samuti nõuda täiendavat uurimist pärast 
loa saamist. Seepärast tuleks kehtestada 
täiendav kohustus, mille kohaselt taotleja, 
kui ta esitab müügiloa taotluse, mis sisaldab 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
kohaselt läbi viidud uuringu tulemusi, peab 
märkima, kuidas ta kavatseb tagada ravimi 
kasutamise võimalike kõrvaltoimete ja 
ravimi tõhususe pikaajalise jälgimise lastel.
Lisaks sellele, kui on konkreetne põhjus 
muretsemiseks, on vaja komisjoni 
vastutusel nõuda taotlejalt müügiloa 
saamise tingimusena, et ta esitaks 
riskijuhtimise süsteemi ja rakendaks seda 
ja/või viiks läbi turustamisjärgsed 
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eriuuringud.

Justification

In cases that give particular cause for concern, the applicant must be required to submit and 
implement a risk management system and/or perform specific post-marketing studies.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 8

28) Selleks et parandada teabe 
kättesaadavust ravimite kasutamise kohta 
lastel ja vältida lastel tehtavate uuringute 
kordamist, mis ei lisa midagi ühistesse 
teadmistesse, peaks direktiivi 2001/20/EÜ 
artiklis 11 ettenähtud Euroopa andmebaas
sisaldama teavet kõikide käimasolevate, 
ennetähtaegselt lõpetatud ja lõpetatud 
pediaatriliste uuringute kohta nii ühenduses 
kui kolmandates riikides.

28) Selleks et parandada teabe 
kättesaadavust ravimite kasutamise kohta 
lastel ja vältida lastel tehtavate uuringute 
kordamist, mis ei lisa midagi ühistesse 
teadmistesse, peaks direktiivi 2001/20/EÜ 
artiklis 11 ettenähtud Euroopa andmebaas 
sisaldama pediaatrias kasutatavate ravimite 
kliiniliste uuringute Euroopa registrit 
kõikide käimasolevate, ennetähtaegselt 
lõpetatud ja lõpetatud pediaatriliste 
uuringute kohta nii ühenduses kui 
kolmandates riikides. Sellised uuringud 
tuleks kanda ka praegu liikmesriigi 
tasandil käimasolevate kliiniliste uuringute 
andmebaasidesse.

Justification

A European register covering all studies of medicinal products for paediatric use would be 
an efficient information resource which would make it possible to avoid duplicating 
paediatric trials and ensure that any information on the use of medicines to treat children 
could be found. That is why reference is also made to national data bases.

Muudatusettepanek 8
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4a
MICE (Euroopa Laste Ravimiuuringud) 
pediaatriline uuringuprogramm tuleb 
asutada nende pediaatrias kasutatavate 
ravimite uurimise rahastamiseks, mida ei 
hõlma patent ega täiendav kaitsesertifikaat.
Tuleb teha ettepanek ühenduse 
teadusprogrammide raames piisavate 
rahaliste vahendite eraldamiseks 
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pediaatrias kasutatavate ravimite 
uurimisprogrammide edendamiseks.

Justification

This instrument ensures that research is carried out into pharmaceutical products that are not 
covered by a patent or a Supplementary Protection Certificate and would not therefore 
benefit from the incentives system under this Regulation, which has as its cornerstone the 
extension of the duration of patents and Supplementary Protections Certificates. It is essential 
to provide funding under Community research programmes to encourage research on and 
testing of medicinal products for paediatric use.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 6 LÕIGE 2

Kõik kaudsed huvid, mis võivad olla seotud 
farmaatsiatööstusega, tuleb registreerida 
ameti peetavas registris, millega avalikkus 
võib tutvuda. Registrit ajakohastatakse üks 
kord aastas.

Kõik otsesed ja/või kaudsed huvid, mis 
võivad olla seotud farmaatsiatööstusega, 
tuleb registreerida ameti peetavas registris, 
millega avalikkus võib tutvuda. Registrit 
ajakohastatakse üks kord aastas.

Justification

The aim is to ensure that relations between pharmaceutical companies and members of the 
committee are as transparent as possible.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) soodustada teavitamiskampaaniaid 
ühenduse rolli kohta ja kättesaadavate 
menetluste kohta lastel kasutatavate 
ravimite uuringute tegemiseks.

Justification

To date, the very low availability of children on whom tests on new pharmaceutical products 
for paediatric use can be conducted in compliance with the current safety rules provided for 
by the law has been one of the reasons for the scarce development of this type of product. This 
makes it all the more important for a publicity campaign to be conducted in relation to these 
issues.
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Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H B (uus)

h b) hinnata toote kõlblikkust 
kaheksakuulise täiendava kaitsesertifikaadi 
pikendamiseks, vaadates läbi asjaomaste 
toodete sõltumatult auditeeritud 
müüginäitajad vastavalt artikli 36 lõikele 1.

Justification

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paediatric indications for some relatively rare diseases. The 6-month SPC 
extension in the United States cannot be compared to the situation in the EU because prices 
are significantly lower in the EU. That's why in some cases a higher incentive seems to be 
necessary. On the other hand the 6 months are possibly an excessive incentive for drugs that 
are so-called blockbusters in the adult area.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 14 LÕIGE 2

2. 60 päeva jooksul pärast taotluse 
vastuvõtmist esitab pediaatriakomitee 
arvamuse, kas loobumist lubada või mitte.

2. 45 päeva jooksul pärast taotluse 
vastuvõtmist esitab pediaatriakomitee 
arvamuse, kas lubada toote puhul
loobumist või mitte.

Nii taotleja kui pediaatriakomitee võib 
nõuda koosoleku läbiviimist kõnealuse 60-
päevase tähtaja jooksul.

Nii taotleja kui pediaatriakomitee võib 
nõuda koosoleku läbiviimist kõnealuse 45-
päevase tähtaja jooksul.

Vajaduse korral võib pediaatriakomitee 
nõuda taotlejalt esitatud üksikasjade ja 
dokumentide täiendamist. Kui 
pediaatriakomitee kasutab seda võimalust, 
pikendatakse 60-päevast tähtaega ajani, mil 
nõutud täiendav teave on esitatud.

Vajaduse korral võib pediaatriakomitee 
nõuda taotlejalt esitatud üksikasjade ja 
dokumentide täiendamist. Kui 
pediaatriakomitee kasutab seda võimalust, 
pikendatakse 45-päevast tähtaega ajani, mil 
nõutud täiendav teave on esitatud.

Justification

A time limit of 60 days seems too long, bearing in mind the aim of the proposal for a 
regulation; it is important that this time limit be reduced in order to ensure that the 
pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Muudatusettepanek 13
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ARTIKLI 18 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. 60 päeva jooksul alates kehtiva 
pediaatrilise uuringu plaani saamisest võtab 
pediaatriakomitee vastu arvamuse selle 
kohta, kas kavandatud uuringutega saadakse 
andmed, mis on vajalikud selleks, et määrata 
kindlaks tingimused, mille puhul võib 
ravimile anda loa laste või lasterühmade 
ravis kasutamiseks, ja samuti selle kohta, kas 
eeldatav raviga seotud kasu õigustab 
kavandatud uuringuid.

1. 45 päeva jooksul alates kehtiva 
pediaatrilise uuringu plaani saamisest võtab 
pediaatriakomitee vastu arvamuse selle 
kohta, kas kavandatud uuringutega saadakse 
andmed, mis on vajalikud selleks, et määrata 
kindlaks tingimused, mille puhul võib 
ravimile anda loa laste või lasterühmade 
ravis kasutamiseks, ja samuti selle kohta, kas 
eeldatav raviga seotud kasu õigustab 
kavandatud uuringuid.

Justification

A time limit of 60 days seems too long, bearing in mind the aim of the proposal for a 
regulation; it is important that this time limit be reduced in order to ensure that the 
pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 18 LÕIGE 2

2. Lõikes 1 osutatud 60-päevase tähtaja 
jooksul võib pediaatriakomitee nõuda 
taotlejalt ettepanekuid muudatuste 
tegemiseks uuringuplaanis, sellisel juhul 
pikendatakse lõikes 1 osutatud tähtaega 
lõpliku arvamuse vastuvõtmiseks kuni 60
päeva võrra. Sellistel juhtudel võib taotleja 
või pediaatriakomitee nõuda täiendava 
koosoleku läbiviimist. Tähtaega 
pikendatakse ajani, mil nõutud täiendav 
teave on esitatud.

2. Lõikes 1 osutatud 45-päevase tähtaja 
jooksul võib pediaatriakomitee nõuda 
taotlejalt ettepanekuid muudatuste 
tegemiseks uuringuplaanis, sellisel juhul 
pikendatakse lõikes 1 osutatud tähtaega 
lõpliku arvamuse vastuvõtmiseks kuni 45
päeva võrra. Sellistel juhtudel võib taotleja 
või pediaatriakomitee nõuda täiendava 
koosoleku läbiviimist. Tähtaega 
pikendatakse ajani, mil nõutud täiendav 
teave on esitatud.

Justification

A time limit of 60 days seems too long, bearing in mind the aim of the proposal for a 
regulation; it is important that this time limit be reduced in order to ensure that the 
pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 24 TEINE LÕIK

Liikmesriigid võtavad arvesse selliseid 
arvamusi.
Kui pediaatriakomiteel palutakse arvamust 

Liikmesriigid võtavad arvesse selliseid 
arvamusi.
Kui pediaatriakomiteelt palutakse arvamust 
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vastavalt lõikele 1, peab ta seda tegema 60
päeva jooksul alates nõude saamisest.

vastavalt lõikele 1, peab ta seda tegema 45
päeva jooksul alates nõude saamisest.

Justification

A time limit of 60 days seems too long, bearing in mind the aim of the proposal for a 
regulation; it is important that this time limit be reduced in order to ensure that the 
pharmaceutical products are available for paediatric use as soon as possible.

Muudatusettepanek 16
ARTIKKEL 34

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaani läbiviimist ja 
kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kõnealuse ravimi pediaatrilise 
näidustusega turule kahe aasta jooksul alates 
pediaatrilise näidustuse jaoks loa saamisest.

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaani läbiviimist ja 
kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kõnealuse ravimi pediaatrilise 
näidustusega turule kahe aasta jooksul alates 
pediaatrilise näidustuse jaoks loa saamisest.
Pädevad asutused võivad erijuhtudel, mida 
mõjutavad haldusviivitused, sellest sättest 
erandeid teha. Mis tahes sellised erandid 
peavad olema õigustatud nõuetekohaselt 
põhjendatud alustel.

Justification

The placing of a product on the market may be delayed due to the time taken by the 
administrative procedures which determine the setting of prices and level of reimbursement.
All this is beyond the control of the marketing authorisation holder who is, nevertheless, 
required to take all the necessary steps prior to marketing the product.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud kuuekuulist
pikendust.

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud neljakuulist
pikendust. Lisaks sellele antakse täiendav 
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neljakuuline pikendus toodetele, mille 
aastane kogukäive Euroopa Liidus on alla 
100 miljoni euro. Toote käive peab kolm 
aastat enne olemasoleva täiendava 
kaitsesertifikaadi lõppemist olema 
määratletud sõltumatult auditeeritud 
aastaste müüginäitajate alusel, mille esitab 
asjaomane ettevõte.

Justification

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paediatric indications for some relatively rare diseases. The 6-month SPC 
extension in the United States cannot be compared to the situation in the EU because prices 
are significantly lower in the EU. That's why in some cases a higher incentive seems to be 
necessary. On the other hand the 6 months are possibly an excessive incentive for drugs that 
are so-called blockbusters in the adult area.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlust, antakse luba lõikes 1 
osutatud kuuekuuliseks pikendamiseks 
üksnes juhul, kui ravim on lubatud kõikides 
liikmesriikides.

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlust, antakse luba lõikes 1 
osutatud nelja- või kaheksakuuliseks 
pikendamiseks üksnes juhul, kui ravim on 
lubatud kõikides liikmesriikides.

Justification

A 6 month SPC extension may not be sufficient to encourage companies to invest in the 
development of paediatric indications for some relatively rare diseases. The 6-month SPC 
extension in the United States cannot be compared to the situation in the EU because prices 
are significantly lower in the EU. That's why in some cases a higher incentive seems to be 
necessary. On the other hand the 6 months are possibly an excessive incentive for drugs that 
are so-called blockbusters in the adult area.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

4. Lõikeid 1–3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele.
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 

4. Lõikeid 1–3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele.
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
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mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks.

mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või ravimite suhtes, mille 
toimeaine on juba kaitstud patendiga, mis 
hõlmab kasutamist pediaatrias või koostist 
või on saanud mis tahes muus vormis 
andmete ainuõiguse või ainuõiguse turul 
laste raviks kasutamisel.
Meditsiinitoodetele, mille täiendavat 
kaitsesertifikaati on pikendatud, ei või mis 
tahes vormis anda liikmesriigi või 
ühenduse tasandil intellektuaalomandi 
kaitset, andmete ainuõigust või ainuõigust 
turul laste raviks kasutamiseks ega 
toimeaine vormi puhul.  

Justification

1. The benefit (extension of patent period) should be proportional to the cost. There are 
strong indications that a 6 month benefit outnumbers the cost considerably for most 
products..  A reasonable return on investment should be given. For a big selling product one 
month will do, for limited selling products 6 months may be necessary. Most products will be 
in between. Commission Regulation 847/2000 following the orphan drugs regulation provides 
a good example of calculating cost and benefits.

2. The reward should be non-cumulative.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 37 TEINE LÕIK

Esimest lõiku kohaldatakse ka siis, kui 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
läbiviimise järel ei anta luba pediaatriliseks 
näidustuseks, kuid läbiviidud uuringute 
tulemused kajastuvad kõnealuse ravimi 
omaduste kokkuvõttes, ja vajaduse korral 
ravimi infolehel.

Esimest lõiku kohaldatakse ka siis, kui 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
läbiviimise järel ei anta luba pediaatriliseks 
näidustuseks, kuid läbiviidud uuringute 
tulemused kajastuvad kõnealuse ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja asjakohasel juhul 
ravimi infolehel. Kui tehakse kindlaks, et 
pediaatriakomitee määratletud 
kriteeriumide ja menetluste kohaselt 
tuvastatud kindlas pediaatrilises 
alampopulatsioonis on täidetud harva 
kasutatavate ravimite puhul sätestatud 
menetluse kasutamise tingimused, võib loa 
omanik kasutada emba-kumba menetlust.
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Justification

The purpose of the amendment is to offer the applicant an additional possibility which would 
simplify the marketing authorisation procedure for orphan drugs.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 42 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Vastavalt lõikele 1 läbiviidud hindamise 
ja muu kättesaadava teabe põhjal ning pärast 
konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega koostab 
pediaatriakomitee ravivajaduste nimekirja.

2. Vastavalt lõikele 1 läbiviidud hindamise 
ja muu kättesaadava teabe põhjal ning pärast 
konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega koostab 
pediaatriakomitee ravivajaduste nimekirja, 
milles võetakse nõuetekohaselt arvesse 
pediaatrias kasutatavate ravimite sektoris 
sellel ajal kehtivaid prioriteete.

Justification

A list of priorities in the paediatric pharmaceuticals field would enable pharmaceutical firms 
to streamline pharmacological research in those areas most in need of it at the time.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 44 LÕIGE 2

2. Pediaatriakomitee peab pediaatriliste 
uuringute plaanide, uuringutest loobumise 
ja nende edasilükkamise taotluste 
hindamisel arvestama kõiki olemasolevaid 
uuringuid lastel vastavalt lõikele 1 ning 
sama peavad arvestama ka pädevad 
asutused artiklite 8, 9 või 31 kohaselt 
esitatud taotluste hindamisel.

2. Pediaatriakomitee peab artiklite 8, 9 või 
31 kohaselt esitatud taotluste hindamisel 
arvestama kõiki olemasolevaid uuringuid 
lastel vastavalt lõikele 1 ning kõiki enne 
käesoleva määruse jõustumist alustatud 
pediaatrilisi uuringuid, mis on ka kõlblikud 
pediaatriliste uuringute plaanile lisamiseks.

Justification

The Paediatric Committee may take account of the results of clinical studies on new 
pharmaceutical products for the paediatric population which were initiated before the entry 
into force of the Regulation.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 48 LÕIGE 4

4. Komisjon avaldab asjaomaste müügiloa 4. Komisjon avaldab asjaomaste müügiloa 
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omanike nimed, kehtestatud rahatrahvide 
suurused ja nende määramise põhjused.

omanike nimed ja samuti kõigi käesoleva 
määruse või sellega kooskõlas vastu võetud 
määruste sätteid rikkunud isikute nimed, 
kehtestatud rahatrahvide suurused ja nende 
määramise põhjused.

Justification

Provision should be made for penalties for infringements of the rules laid down in the 
regulation, in line with the provisions of Article 48 (1), (2) and (3).

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 49 LÕIGE 2

2. Kuue aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest avaldab komisjon 
määruse rakendamisel saadud kogemuse 
üldise aruande, sealhulgas üksikasjaliku 
nimekirja kõikidest ravimitest, mis on 
lubatud pediaatrias kasutamiseks alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

2. Nelja aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest avaldab komisjon 
määruse rakendamisel saadud kogemuse 
üldise aruande, sealhulgas üksikasjaliku 
nimekirja kõikidest ravimitest, mis on 
lubatud pediaatrias kasutamiseks alates 
käesoleva määruse jõustumisest. Eelkõige 
koostab komisjon analüüsi artiklites 36 ja 
37 ette nähtud preemiate ja ergutuste 
analüüsi koos uuringute kulutuste ja tänu 
ergutustele realiseeritud kasumi 
finantshindamisega. Kui analüüsi 
tulemusena ilmneb mis tahes 
kokkusobimatus saavutatud või 
saavutatavate tulemuste alusel kehtestatud 
süsteemiga, võetakse meetmeid nende 
artiklite muutmiseks.

Justification

A Commission review of the incentives system after 4 years will enable the actual equity of the 
whole system of incentives for paediatric pharmacological research to be assessed and any 
necessary adjustments to be adopted.
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