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LYHYET PERUSTELUT

Nykyinen asetus, kun se on hyväksytty ja pantu täytäntöön, parantaa merkittävästi lapsille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevaa lainsäädäntöä, koska sen tarkoituksena on taata lapsille 
tarkoitetut, tehokkaammat ja turvallisemmat lääkkeet. Ehdotuksessa tuetaan tarjontaa 
lisäämällä sellaisten lapsille tarkoitettujen lääkkeiden kehitystä, jotka on erityisesti 
hyväksytty ja kehitetty lapsille korkealaatuisen tutkimuksen perusteella.
Asetuksen tarpeellisuus ja merkitys selviää yksinkertaisesta tilastotiedosta: jopa yli 
50:tä prosenttia lasten hoitoon käytettävistä lääkkeistä Euroopassa ei ole testattu lasten 
hoitamisen kannalta eikä hyväksytty tähän tarkoitukseen.
Valmistelija on samaa mieltä asetuksen päämääristä ja tärkeimmistä ehdotuksista ja korostaa, 
että kyseiset ehdotukset saavat kaikkien sidosryhmien laajan yksimielisyyden. Hän esittää 
seuraavat huomautukset:

Pediatrian komitea ja pediatriset tutkimussuunnitelmat

On myönteistä harkita pediatristen tutkimussuunnitelmien arvioinnista ja hyväksymisestä 
vastaavan elimen perustamista.
Valmistelija katsoo, että arviointeihin liittyvät tehtävät ja kriteerit sekä pediatrian komitean 
muut vastuut on määriteltävä tarkemmin ja konkreettisesti. Tällaisia määrityksiä ei kuitenkaan 
pitäisi tehdä tässä ensimmäisessä asetuksessa vaan asetuksessa säädetyissä muissa 
asiakirjoissa.
Tästä syystä suositellaan, että seuraavat kohdat määritellään selkeästi "Ohjeissa".

Kannustimet

On myös päästävä yksimielisyyteen komission vaihtoehdosta sopia uusien lääkkeiden (tai 
terapeuttisten käyttöaiheiden, uusien lääkemuotojen tai antotapojen) kehittämisen tavoitteista, 
jotta voidaan saattaa markkinoille tuotteita, jotka on erityisesti kehitetty ja testattu lapsia 
varten, vaatimus- ja kannustinmenettelyllä, jolla on mahdollista kehittää tutkimuksia ja 
tarkoituksenmukaisia kokeita hidastamatta jo markkinoilla olevien lääkkeiden käyttöönottoa.
On kuitenkin korostettava, että tällainen menettely (joka perustuu sääntöjen, vaatimusten ja 
kannustimien tasapainoon) voi toimia tehokkaasti vain, jos säännöt ovat selvät ja niitä 
tarkkaillaan ja ennen kaikkea, jos kannustimilla mitataan tarkasti vaadittuja ponnistuksia 
valikoivasti ja suhteellisesti. Liian yhtenäistetty kannustin saattaa olla liian yleinen ja tästä 
syystä tehoton.
Tästä näkökulmasta valmistelija katsoo, että kannustin "patentin jatkamiseen kuudella 
kuukaudella" (toisin sanoen kaikille sama, määrätyn pituinen jakso) on hyväksyttävissä vain, 
mikäli tällä hetkellä – asetuksen ensimmäisen käsittelyn aikana – toista menettelytapaa, joka 
olisi suhteellisuuskriteerin kannalta valikoivampi tai soveltuvampi, ei voida toteuttaa 
helpommin eikä konkreettisesti joko tärkeiden tietojen puutteen takia tai mainitun menettelyn 
käynnistämisvaikeuksien takia.
Tästä syystä on säädettävä, että asetuksen ensimmäisen soveltamisjakson jälkeen saadut 
tulokset on arvioitava kannustimien soveltuvuuden tarkistamiseksi, niiden tavoitteiden 
vastaavuuden selvittämiseksi ja normin mahdollisen uudelleentarkastelun suunnittelemiseksi.
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Tietojen ja tilastojen levittäminen

On tärkeää, että pediatrisissa tutkimussuunnitelmissa suunnitelluista ja toteutetuista 
tutkimuksista ja kokeista ei tiedoteta vain sille elimelle, joka antoi hyväksynnän lääkkeiden 
saattamisesta markkinoille (samaisten tutkimusten perusteella). 
Niistä on tiedotettava myös pediatrian komitealle, joka on hyväksynyt niihin liittyvän 
ehdotuksen, ja kaikille elimille, jotka toimivat tutkimuksen ja kliinisten tutkimusten alalla, 
tutkimustulosten maksimoimiseksi ja luonnollisesti päällekkäisyyksien välttämiseksi 
parantamalla yleisesti lasten käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä koskevan tiedon saattavuutta.

Ajoitus ja menettelyt

Jotkut asetuksesta kiinnostuneet osapuolet ovat esittäneet huomioita komission ehdotuksen 
ajoituksesta ja he ovat huomauttaneet ennen kaikkea siitä, että komitean osallistumisen vaihe 
on liian aikainen verrattuna tuotteen kehitykseen. Valmistelija ei kuitenkaan katso 
aiheelliseksi esittää tarkistuksia tästä asiasta asetuksen tutkinnan tässä vaiheessa. 
Sen sijaan valmistelija katsoo tarpeelliseksi kiirehtiä pediatristen tutkimussuunnitelmien 
tutkintaa ja lyhentää eri osuuksille varattuja aikoja menettelyn nopeuttamiseksi.

Tutkimustuki

On ehdottoman välttämätöntä, että tutkimusta tuetaan vahvasti ja laajasti lasten 
lääkeopillisella alalla.
Kaikille on selvää, että lasten terveys on pääasiallinen tavoite sekä sosiaalisesta että 
kuluttajien oikeuksien tukemisen näkökulmasta ja että kuluttaja tässä tapauksessa on erityisen 
herkkä ja altis ja häneen on kiinnitettävä lisää huomiota, sillä hän ei voi ilmaista tunteitaan 
itse vaan ainoastaan vanhempien ja perheen välityksellä.
Tavoite kuitenkin sopii yhteen lääkeopillisen alan innovaatioiden tukemistavoitteen kanssa ja 
se tulee osaksi suurta tehtävää, jonka komissio ottaa tutkimuksen alalla hyväksymällä 
seitsemännen puiteohjelman.
Näistä syistä valmistelija katsoo, että komission ehdotus lääketutkimuksista Euroopan lasten 
hyväksi (MICE) on epämääräinen (tekstissä sanotaan itse asiassa vain "komission 
tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet perustaa erityinen pediatrinen tutkimusohjelma"), ja 
pyytää, että kyseinen väline määritellään sen sijaan tässä asetuksessa tai että lisätään tarkempi 
tehtävä, jolle on määritelty yksiselitteisesti menettelytapa, aikataulu ja resurssit.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä 
’lääkevirasto’, yhteyteen olisi perustettava 
tiedekomitea, pediatrian komitea, jolla on 
asiantuntemusta ja osaamista kaikissa lasten 
hoitamiseen tarkoitettuihin lääkkeisiin 
liittyvien näkökohtien kehittämisessä ja 
arvioinnissa. Pediatrian komitean olisi 
vastattava ennen kaikkea pediatristen 
tutkimussuunnitelmien arvioinnista ja 
hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä 
poikkeus- ja lykkäysjärjestelmistä. Lisäksi 
sillä pitäisi olla keskeinen asema tähän 
asetukseen sisältyvien eri tukitoimenpiteitten 
hallinnoinnissa. Työssään pediatrian 
komitean olisi tarkasteltava lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten mahdollisesti 
merkittäviä terapeuttisia hyötyjä ja otettava 
huomioon tarve välttää tarpeettomia 
tutkimuksia. Sen olisi noudatettava yhteisön 
voimassa olevia vaatimuksia direktiivi 
2001/20/EY sekä lapsille tarkoitettujen 
lääkkeitten kehittämistä koskeva 
Kansainvälisen yhdenmukaistamis-
kokouksen ICH:n ohje E11 mukaan 
luettuina ja pyrittävä välttämään lapsiin 
kohdistuviin tutkimuksiin liittyvien 
vaatimusten aiheuttamat viivytykset 
lääkkeitten hyväksymisessä muille 
väestöryhmille.

(8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä 
’lääkevirasto’, yhteyteen olisi perustettava 
tiedekomitea, pediatrian komitea, jolla on 
asiantuntemusta ja osaamista kaikissa lasten 
hoitamiseen tarkoitettuihin lääkkeisiin 
liittyvien näkökohtien kehittämisessä ja 
arvioinnissa. Pediatrian komitean olisi 
vastattava ennen kaikkea pediatristen 
tutkimussuunnitelmien arvioinnista ja 
hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä 
poikkeus- ja lykkäysjärjestelmistä. Jotta 
pediatrian komitea voi tehdä tämän, sen on 
oltava riippumaton lääketeollisuudesta ja 
sen on koostuttava tunnetuista jäsenistä, 
joilla on dokumentoitua kokemusta ja 
asiantuntemusta alalta kansainvälisellä 
tasolla. Lisäksi sillä pitäisi olla keskeinen 
asema tähän asetukseen sisältyvien eri 
tukitoimenpiteitten hallinnoinnissa. 
Työssään pediatrian komitean olisi 
tarkasteltava lapsiin kohdistuvien 
tutkimusten mahdollisesti merkittäviä 
terapeuttisia hyötyjä ja otettava huomioon 
tarve välttää tarpeettomia tutkimuksia. Sen 
olisi noudatettava yhteisön voimassa olevia 
vaatimuksia direktiivi 2001/20/EY sekä 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämistä koskeva Kansainvälisen 
yhdenmukaistamis-kokouksen ICH:n ohje 
E11 mukaan luettuina ja pyrittävä 
välttämään lapsiin kohdistuviin tutkimuksiin 
liittyvien vaatimusten aiheuttamat 
viivytykset lääkkeitten hyväksymisessä 
muille väestöryhmille.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Pediatrian komitean on hoidettava tehtävänsä itsenäisesti ja lasten etujen mukaisesti. Sen 
vuoksi on tärkeää korostaa riippumattomuutta lääketeollisuudesta.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Sisällyttämällä pediatrinen 
tutkimussuunnitelma ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevaan oikeudelliseen 
kehykseen pyritään varmistamaan, että 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämisestä tulee lääkkeitten 
kehittämiseen kiinteästi kuuluva osa, joka 
nivotaan aikuisväestöä koskevaan 
kehittämisohjelmaan. Pediatrinen 
tutkimussuunnitelma olisikin toimitettava 
varhaisessa vaiheessa tuotekehittelyä, jotta 
lapsiin kohdistuvia tutkimuksia ennätetään 
tehdä ennen myyntilupahakemuksen 
toimittamista.

(10) Sisällyttämällä pediatrinen 
tutkimussuunnitelma ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevaan oikeudelliseen 
kehykseen pyritään varmistamaan, että 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämisestä tulee lääkkeitten 
kehittämiseen kiinteästi kuuluva osa, joka 
nivotaan aikuisväestöä koskevaan 
kehittämisohjelmaan. Pediatrinen 
tutkimussuunnitelma olisikin toimitettava 
varhaisessa vaiheessa tuotekehittelyä, jotta 
lapsiin kohdistuvia tutkimuksia ennätetään 
tehdä, ja silloin kun se on mahdollista,
ennen myyntilupahakemuksen toimittamista.

Perustelu

Pediatrisen tutkimussuunnitelman jättämiselle farmakokinetiikkaa aikuisilla käsittelevien 
tutkimusten ollessa valmiit määrätty aika on liian aikainen ja liian tarkka virstanpylväs 
lääkkeiden kehittelyssä. Useimpien tuotteiden tapauksessa on ennenaikaista vaatia 
yksityiskohtaisen pediatristen tutkimussuunnitelman laatimista. Tässä vaiheessa olisi 
mahdollista laatia vain ylimalkainen pediatrinen suunnitelma, koska silloin puuttuisi uuden 
molekyylin vaikutusta aikuisiin syväluotaava turvallisuusarviointi, jota yleensä vaaditaan, 
ennen kuin harkitaan lapsia koskevien tutkimusten tekemistä.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

(11 a) Koska 50:tä prosenttia lapsille 
tarkoitetuista lääkkeistä ei ole testattu, on 
tarpeen varata rahoitusta patenttisuojan tai 
lisäsuojatodistuksen piiriin 
kuulumattomien lapsille tarkoitettujen 
lääkkeiden tutkimuksen tukemiseen 
yhteisön tutkimusohjelmista. On 
perustettava pediatrinen tutkimusohjelma 
MICE (lääketutkimuksia Euroopan lasten 
hyväksi.
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Perustelu

Lapsille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimisen ja testaamisen edistämiseksi on tarpeen varata 
rahoitusta yhteisön tutkimusohjelmista. Ilman erityistä rahoitusvälinettä lääketeollisuus ei 
olisi kiinnostunut toteuttamaan selvityksiä patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen piiriin 
kuulumattomien lääkkeiden käytöstä lapsille.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Jos tuotteelle on hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella myönnetty 
pediatrista käyttöaihetta koskeva lupa ja 
tuotetta myydään jo muihin käyttöaiheisiin, 
myyntiluvan haltija pitäisi velvoittaa 
saattamaan tuote markkinoille siten, että 
pediatriset tiedot on otettu huomioon, 
kahden vuoden kuluessa kyseistä 
käyttöaihetta koskevan luvan saamisesta. 
Tätä vaatimusta olisi sovellettava vain jo 
luvan saaneisiin tuotteisiin, ei lastenlääkkeen 
myyntiluvan kautta hyväksyttyihin 
lääkkeisiin.

(21) Jos tuotteelle on hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella myönnetty 
pediatrista käyttöaihetta koskeva lupa ja 
tuotetta myydään jo muihin käyttöaiheisiin, 
myyntiluvan haltija pitäisi velvoittaa 
saattamaan tuote markkinoille siten, että 
pediatriset tiedot on otettu huomioon, 
kahden vuoden kuluessa kyseistä 
käyttöaihetta koskevan luvan saamisesta. 
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
hallinnon hitaudesta johtuvissa 
erityistapauksissa myöntää poikkeuksia 
kyseisestä säännöksestä. Poikkeukset on 
perusteltava asianmukaisesti. Tätä 
vaatimusta olisi sovellettava vain jo luvan 
saaneisiin tuotteisiin, ei lastenlääkkeen 
myyntiluvan kautta hyväksyttyihin 
lääkkeisiin.

Perustelu

Jonkin tuotteen markkinoille saattaminen voi myöhästyä hinnan ja korvauksen määrittelyä 
edeltävien hallinnollisten menettelyjen keston vuoksi. Tuotteen myyntiluvan haltija ei mahda 
mitään näille asioille, mutta hän joutuu kuitenkin noudattamaan kaikkia tuotteen markkinoille 
saattamisen edellyttämiä vaiheita.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 22 KAPPALE

(22) Valinnaisella menettelyllä olisi 
annettava mahdollisuus hankkia kansallisesti 
hyväksytylle lääkkeelle koko yhteisön 
kattava lausunto, kun 
myyntilupahakemuksen yhteydessä annetaan 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella saadut 

(22) Valinnaisella menettelyllä olisi 
annettava mahdollisuus hankkia kansallisesti 
hyväksytylle lääkkeelle koko yhteisön 
kattava lausunto, kun 
myyntilupahakemuksen yhteydessä annetaan 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella saadut 
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lapsia koskevat tiedot. Tätä varten voidaan 
käyttää direktiivin 2001/83/EY 32, 33 ja 
34 artiklassa säädettyä menettelyä. Tällöin 
voidaan tehdä yhteisön tasolla 
yhdenmukaistettu päätös lääkkeen käytöstä 
lapsille ja sisällyttää se kaikkiin kansallisiin 
tuotetietoihin.

lapsia koskevat tiedot. Tätä varten voidaan 
käyttää direktiivin 2001/83/EY 32, 33 ja 
34 artiklassa säädettyä menettelyä. Tällöin 
voidaan tehdä yhteisön tasolla 
yhdenmukaistettu päätös lääkkeen käytöstä 
lapsille ja sisällyttää se kaikkiin kansallisiin 
tuotetietoihin. On toivottavaa laatia sillä 
aikaa eurooppalainen pediatrinen kaavake, 
johon viitataan kaikkien saatavilla olevien 
tietojen keräämisessä jäsenvaltioissa 
lääkkeestä, joka halutaan saattaa 
markkinoille unionissa ja joka on tällä 
hetkellä saatettu markkinoille vain 
kansallisella tasolla.

Perustelu

On hyödyllistä lisätä käytäntö, joka yhdistää jäsenvaltioissa käytetyt tavat ja joka 
mahdollistaa johdanto-osan 22 kappaleessa tarkoitetun valinnaisen menettelyn käyttöönoton.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

(23) On välttämätöntä varmistaa, että 
lääketurvatoimintaan liittyviä menettelyjä 
muokataan niiden erityisten haasteiden 
mukaisiksi, joita esiintyy kerättäessä lapsia 
koskevia turvallisuuteen liittyviä tietoja 
muiden muassa mahdollisista 
pitkäaikaisvaikutuksista. Myös lääkkeen 
tehoa lapsissa voi olla tarpeen selvittää 
lisätutkimuksin myyntiluvan saamisen 
jälkeen. Sen vuoksi olisi sellaisen 
myyntilupahakemuksen yhteydessä, joka 
sisältää hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti 
toteutettujen tutkimusten tulokset, 
velvoitettava hakija ilmoittamaan, miten hän 
aikoo järjestää pitkäaikaisen seurannan, joka 
koskee lääkkeen käyttöön liittyviä 
mahdollisia ei-toivottuja vaikutuksia ja 
lääkkeen tehoa lapsille käytettynä. Jos 
esiintyy aihetta erityiseen huoleen, voitaisiin 
lisäksi myyntiluvan saamisen ehtona vaatia, 
että hakija ilmoittaa 
riskinhallintajärjestelmänsä ja huolehtii sen 
täytäntöönpanosta ja/tai toteuttaa erityisiä 
myynnin aloittamisen jälkeen tehtäviä 

(23) On välttämätöntä varmistaa, että 
lääketurvatoimintaan liittyviä menettelyjä 
muokataan niiden erityisten haasteiden 
mukaisiksi, joita esiintyy kerättäessä lapsia 
koskevia turvallisuuteen liittyviä tietoja 
muiden muassa mahdollisista 
pitkäaikaisvaikutuksista. Myös lääkkeen 
tehoa lapsissa voi olla tarpeen selvittää 
lisätutkimuksin myyntiluvan saamisen 
jälkeen. Sen vuoksi olisi sellaisen 
myyntilupahakemuksen yhteydessä, joka 
sisältää hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti 
toteutettujen tutkimusten tulokset, 
velvoitettava hakija ilmoittamaan, miten hän 
aikoo järjestää pitkäaikaisen seurannan, joka 
koskee lääkkeen käyttöön liittyviä 
mahdollisia ei-toivottuja vaikutuksia ja 
lääkkeen tehoa lapsille käytettynä. Jos 
esiintyy aihetta erityiseen huoleen, 
myyntiluvan saamisen ehtona pediatrisen 
komitean vastuun alaisuudessa on lisäksi 
vaadittava, että hakija ilmoittaa 
riskinhallintajärjestelmänsä ja huolehtii sen 
täytäntöönpanosta ja/tai toteuttaa erityisiä 
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tutkimuksia. myynnin aloittamisen jälkeen tehtäviä 
tutkimuksia.

Perustelu

Hakija on velvoitettava erityisen huolestuttavissa tapauksissa ilmoittamaan 
riskinhallintajärjestelmänsä ja huolehtimaan sen täytäntöönpanosta ja/tai toteuttamaan 
erityisiä myynnin aloittamisen jälkeen tehtäviä tutkimuksia.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 28 KAPPALE

(28) Jotta voitaisiin lisätä saatavilla olevia 
tietoja lääkkeitten käytöstä lapsille ja välttää 
sellaiset päällekkäiset lapsiin kohdistuvat 
tutkimukset, jotka eivät lisää yleistä 
tietämystä, olisi direktiivin 2001/20/EY 
11 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen 
tietokannan yhteyteen kerättävä tiedot 
kaikista meneillään olevista, keskeytetyistä 
ja päätökseen saatetuista pediatrisista 
tutkimuksista yhteisössä ja kolmansissa 
maissa.

(28) Jotta voitaisiin lisätä saatavilla olevia 
tietoja lääkkeitten käytöstä lapsille ja välttää 
sellaiset päällekkäiset lapsiin kohdistuvat 
tutkimukset, jotka eivät lisää yleistä 
tietämystä, olisi direktiivin 2001/20/EY 
11 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen 
tietokannan yhteyteen kerättävä lapsille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisestä 
testaamisesta eurooppalainen rekisteri, 
joka sisältäisi kaikki meneillään olevat, 
keskeytetyt ja päätökseen saatetut 
pediatriset tutkimukset yhteisössä ja 
kolmansissa maissa. Kyseiset 
tutkimustulokset on kerättävä myös tällä 
hetkellä jäsenvaltioissa käytössä oleviin, 
kliinisiä tutkimuksia koskeviin 
tietokantoihin.

Perustelu

Lapsille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat tutkimukset sisältävä eurooppalainen rekisteri olisi 
tehokas tietolähde, jonka avulla voitaisiin välttää päällekkäiset pediatriset tutkimukset ja 
taata lääkkeiden pediatrista käyttöä koskevan tiedon saatavuus. Näin ollen on tarpeen 
sisällyttää viittaus kansallisiin tietokantoihin.

Tarkistus 8
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
On perustettava pediatrinen 
tutkimusohjelma MICE (lääketutkimuksia 
Euroopan lasten hyväksi), josta rahoitetaan 
selvityksiä, joissa tarkastellaan 
patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen 
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piiriin kuulumattomien lääkkeiden käyttöä 
lapsille. Yhteisön tutkimusohjelmien sisällä 
varataan tarvittavat varat lapsille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevan 
tutkimuksen edistämiseksi.

Perustelu

Tällä välineellä varmistetaan sellaisten lääkkeiden tutkimus, jotka eivät kuulu patenttisuojan 
tai lisäsuojatodistuksen piiriin ja jotka eivät näin ollen hyötyisi tämän asetuksen mukaisesta 
kannustinjärjestelmästä, jonka kulmakivenä on patenttien keston pidentäminen ja 
lisäsuojatodistukset. Lapsille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimisen ja testaamisen edistämiseksi 
on tarpeen varata rahoitusta yhteisön tutkimusohjelmista.

Tarkistus 9
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

Kaikki lääketeollisuuteen liittyvät epäsuorat 
sidonnaisuudet on ilmoitettava lääkeviraston 
ylläpitämään julkiseen rekisteriin. Rekisteri 
saatetaan ajan tasalle vuosittain.

Kaikki lääketeollisuuteen liittyvät suorat 
ja/tai epäsuorat sidonnaisuudet on 
ilmoitettava lääkeviraston ylläpitämään 
julkiseen rekisteriin. Rekisteri saatetaan ajan 
tasalle vuosittain.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään takaamaan mahdollisimman suuri avoimuus lääkeyhtiöiden ja 
pediatrian komitean jäsenten välillä.

Tarkistus 10
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) edistää tiedotuskampanjoita, joilla 
tiedotetaan pediatrian komitean tehtävistä 
ja menettelytavoista, joilla edistetään 
lapsille tarkoitettujen lääkkeiden 
testaamista.

Perustelu

Se, että nykyisin koekaniineina on vähän lapsia, joihin voidaan kokeilla lapsille tarkoitettuja 
uusia lääkkeitä laissa säädettyjen voimassa olevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti, on 
ollut yksi syy tämäntyyppisen lääkkeen heikolle kehittämiselle. Tästä syystä onkin tärkeää, 
että järjestetään tiedotuskampanja, jolla tiedotetaan ongelmista.
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Tarkistus 11
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H B ALAKOHTA (uusi)

h b) arvioida jonkin tuotteen kelpoisuutta 
sen lisäsuojatodistuksen jatkamiseksi 
kahdeksaksi kuukaudeksi tarkastamalla 
riippumattomasti kyseessä olevien 
tuotteiden myyntiluvut 36 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Lisäsuojatodistuksen jatkaminen kuudeksi kuukaudeksi ei välttämättä riitä kannustamaan 
yrityksiä investoimaan pediatristen käyttöaiheiden kehittämiseen tiettyjen suhteellisen 
harvinaisten sairauksien tapauksessa. Lisäsuojatodistuksen jatkamista kuudeksi kuukaudeksi 
Yhdysvalloissa ei voi verrata Euroopan unionissa vallitsevaan tilanteeseen, koska Euroopan 
unionissa hinnat ovat huomattavasti halvemmat. Näin ollen joissakin tapauksissa korkeampi 
kannustin näyttää olevan välttämätön. Toisaalta kuuden kuukauden jatko saattaa olla 
liiallinen kannustin aikuisten lääkkeiden alalla hyvin kannattavien lääkkeiden tapauksessa.

Tarkistus 12
14 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Pediatrian komitean on 60 päivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
annettava lausunto siitä, olisiko 
tuotekohtainen poikkeuslupa myönnettävä.

2. Pediatrian komitean on 45 päivän
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 
annettava lausunto siitä, olisiko 
tuotekohtainen poikkeuslupa myönnettävä.

Kyseisten 60 päivän kuluessa hakija tai 
pediatrian komitea voi pyytää kokouksen 
järjestämistä asiasta.

Kyseisten 45 päivän kuluessa hakija tai 
pediatrian komitea voi pyytää kokouksen 
järjestämistä asiasta.

Pediatrian komitea voi tarvittaessa pyytää 
hakijaa täydentämään toimitettuja tietoja ja 
asiakirjoja. Jos pediatrian komitea päättää 
esittää pyynnön, 60 päivän määräaikaa 
jatketaan siihen saakka, että pyydetyt 
täydentävät tiedot on toimitettu.

Pediatrian komitea voi tarvittaessa pyytää 
hakijaa täydentämään toimitettuja tietoja ja 
asiakirjoja. Jos pediatrian komitea päättää 
esittää pyynnön, 45 päivän määräaikaa 
jatketaan siihen saakka, että pyydetyt 
täydentävät tiedot on toimitettu.

Perustelu

Ehdotettu 60 päivän määräaika vaikuttaa liian pitkältä ottaen huomioon asetusehdotuksen 
tavoitteen. On tärkeää lyhentää aikaa, jotta lapsille tarkoitetut lääkkeet saadaan käyttöön 
mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 13
18 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA
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1. Pediatrian komitean on 60 päivän
kuluessa pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan asianmukaisesti tehdyn 
ehdotuksen vastaanottamisesta annettava 
lausunto siitä, takaavatko ehdotetut 
tutkimukset sellaisten tietojen tuottamisen, 
joiden perusteella voidaan määritellä ne 
edellytykset, joiden täyttyessä kyseistä 
lääkettä voidaan käyttää lapsiväestön tai sen 
alaryhmien hoitoon, ja tarjoaako 
odotettavissa oleva terapeuttinen hyöty 
riittävät perustelut ehdotetun tutkimuksen 
toteuttamiselle.

1. Pediatrian komitean on 45 päivän 
kuluessa pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan asianmukaisesti tehdyn 
ehdotuksen vastaanottamisesta annettava 
lausunto siitä, takaavatko ehdotetut 
tutkimukset sellaisten tietojen tuottamisen, 
joiden perusteella voidaan määritellä ne 
edellytykset, joiden täyttyessä kyseistä 
lääkettä voidaan käyttää lapsiväestön tai sen 
alaryhmien hoitoon, ja tarjoaako 
odotettavissa oleva terapeuttinen hyöty 
riittävät perustelut ehdotetun tutkimuksen 
toteuttamiselle.

Perustelu

Ehdotettu 60 päivän määräaika vaikuttaa liian pitkältä ottaen huomioon asetusehdotuksen 
tavoitteen. On tärkeää lyhentää aikaa, jotta lapsille tarkoitetut lääkkeet saadaan käyttöön 
mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 14
18 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 60 päivän 
määräajan kuluessa pediatrian komitea voi 
pyytää hakijaa ehdottamaan suunnitelmaan 
muutoksia, jolloin 1 kohdassa tarkoitettua 
lopullisen lausunnon antamista koskevaa 
määräaikaa jatketaan enintään 60 päivällä. 
Tällaisissa tapauksissa hakija tai pediatrian 
komitea voi tämän ajan kuluessa pyytää 
lisäkokouksen järjestämistä. Määräajan 
kuluminen keskeytetään, kunnes pyydetyt 
lisätiedot on toimitettu.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 45 päivän 
määräajan kuluessa pediatrian komitea voi 
pyytää hakijaa ehdottamaan suunnitelmaan 
muutoksia, jolloin 1 kohdassa tarkoitettua 
lopullisen lausunnon antamista koskevaa 
määräaikaa jatketaan enintään 45 päivällä. 
Tällaisissa tapauksissa hakija tai pediatrian 
komitea voi tämän ajan kuluessa pyytää 
lisäkokouksen järjestämistä. Määräajan 
kuluminen keskeytetään, kunnes pyydetyt 
lisätiedot on toimitettu.

Perustelu

Ehdotettu 60 päivän määräaika vaikuttaa liian pitkältä ottaen huomioon asetusehdotuksen 
tavoitteen. On tärkeää lyhentää aikaa, jotta lapsille tarkoitetut lääkkeet saadaan käyttöön 
mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 15
24 ARTIKLAN 3 KOHTA

Jos pediatrian komitealta pyydetään 
lausuntoa 1 kohdan mukaisesti, sen on 
annettava lausunto 60 päivän kuluessa 

Jos pediatrian komitealta pyydetään 
lausuntoa 1 kohdan mukaisesti, sen on 
annettava lausunto 45 päivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.
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pyynnön vastaanottamisesta.

Perustelu

Ehdotettu 60 päivän määräaika vaikuttaa liian pitkältä ottaen huomioon asetusehdotuksen 
tavoitteen. On tärkeää lyhentää aikaa, jotta lapsille tarkoitetut lääkkeet saadaan käyttöön 
mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 16
34 ARTIKLA

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty pediatrista 
käyttöaihetta varten ja jota jo myydään 
muiden käyttöaiheiden perusteella, 
myyntiluvan haltijan on kahden vuoden 
kuluessa pediatrisen käyttöaiheen 
hyväksymisestä saatettava lääke 
markkinoille pediatrisenkäyttöaiheen osalta.

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty pediatrista 
käyttöaihetta varten ja jota jo myydään 
muiden käyttöaiheiden perusteella, 
myyntiluvan haltijan on kahden vuoden 
kuluessa pediatrisen käyttöaiheen 
hyväksymisestä saatettava lääke 
markkinoille pediatrisenkäyttöaiheen osalta. 
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
hallinnon hitaudesta johtuvissa 
erityistapauksissa myöntää poikkeuksia 
kyseisestä säännöksestä. Poikkeukset on 
perusteltava asianmukaisesti.

Perustelu

Jonkin tuotteen markkinoille saattaminen voi myöhästyä hinnan ja korvauksen määrittelyä 
edeltävien hallinnollisten menettelyjen keston vuoksi. Tuotteen myyntiluvan haltija ei mahda 
mitään näille asioille, mutta hän joutuu kuitenkin noudattamaan kaikkia tuotteen markkinoille 
saattamisen edellyttämiä vaiheita.
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Tarkistus 17
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 
lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada kuuden kuukauden jatko neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13 artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan.

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 
lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada neljän kuukauden jatko neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13 artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan. Lisäksi voidaan 
myöntää neljän kuukauden jatko tuotteille, 
joiden yhteenlaskettu vuosimyynti 
Euroopan unionissa on alle sata miljoonaa 
euroa. Tuotteen myynti on määriteltävä 
kolme vuotta ennen voimassaolevan 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista 
kyseessä olevan yrityksen toimittamien 
riippumattomasti tarkastettujen 
vuosittaisten myyntilukujen perusteella.

Perustelu

Lisäsuojatodistuksen jatkaminen kuudeksi kuukaudeksi ei välttämättä riitä kannustamaan 
yrityksiä investoimaan pediatristen käyttöaiheiden kehittämiseen joidenkin suhteellisen 
harvinaisten sairauksien tapauksessa. Lisäsuojatodistuksen jatkamista kuudeksi kuukaudeksi 
Yhdysvalloissa ei voi verrata Euroopan unionissa vallitsevaan tilanteeseen, koska Euroopan 
unionissa hinnat ovat huomattavasti halvemmat. Näin ollen joissakin tapauksissa korkeampi 
kannustin näyttää olevan välttämätön. Toisaalta kuuden kuukauden jatko saattaa olla 
liiallinen kannustin aikuisten lääkkeiden alalla hyvin kannattavien lääkkeiden tapauksessa.

Tarkistus 18
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään kuuden kuukauden jatko vain 
siinä tapauksessa, että tuote on hyväksytty 
kaikissa jäsenvaltioissa.

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään neljän tai kahdeksan 
kuukauden jatko vain siinä tapauksessa, että 
tuote on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa.

Perustelu

Lisäsuojatodistuksen jatkaminen kuudeksi kuukaudeksi ei välttämättä riitä kannustamaan 
yrityksiä investoimaan pediatristen käyttöaiheiden kehittämiseen joidenkin suhteellisen 
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harvinaisten sairauksien tapauksessa. Lisäsuojatodistuksen jatkamista kuudeksi kuukaudeksi 
Yhdysvalloissa ei voi verrata Euroopan unionissa vallitsevaan tilanteeseen, koska Euroopan 
unionissa hinnat ovat huomattavasti halvemmat. Näin ollen joissakin tapauksissa korkeampi 
kannustin näyttää olevan välttämätön. Toisaalta kuuden kuukauden jatko saattaa olla 
liiallinen kannustin aikuisten lääkkeiden alalla hyvin kannattavien lääkkeiden tapauksessa.

Tarkistus 19
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai tuotteisiin, joiden 
tehoaine on jo suojattu patentilla, joka 
kattaa lapsilla tapahtuvan käytön tai 
formulaation tai joka on saanut tietosuojan 
tai kaupallisen yksinoikeuden jossakin 
muussa muodossa lapsilla tapahtuvaa 
käyttöä varten.

Lääkkeet, joiden lisäsuojatodistukselle on 
myönnetty jatkoa, eivät saa muuta 
kansallista tai yhteisön tason 
tekijänoikeussuojaa, tietosuojaa tai 
kaupallista yksinoikeutta tehoaineen 
lapsilla tapahtuvaa käyttöä tai muotoa 
varten.

Or. en

Perustelu

1. Hyödyn (patenttiajan pidentäminen) pitäisi olla suhteutettu kustannuksiin. On olemassa 
selviä merkkejä siitä, että kuuden kuukauden hyöty ylittää selvästi kustannukset useimpien 
tuotteiden tapauksessa. On tarpeen suoda kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Hyvin 
myyvälle tuotteelle riittää yksi kuukausi, kun taas vähäisempään myyntiin yltävän tuotteen 
tapauksessa kuuden kuukauden jatko voi olla tarpeen. Useimmat tuotteet ovat tältä väliltä. 
Harvinaislääkkeitä koskeva komission asetus 847/2000 tarjoaa hyvän esimerkin hyödyn ja 
kustannusten laskemisesta.

2. Palkkion pitäisi olla ei-kumulatiivinen.
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Tarkistus 20
37 ARTIKLAN 2 KOHTA

Ensimmäistä kohtaa sovelletaan myös siinä 
tapauksessa, ettei hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman toteuttaminen johda 
pediatrisen käyttöaiheen hyväksymiseen 
mutta tutkimusten tulokset ilmoitetaan 
kyseisen lääkkeen valmisteyhteenvedossa ja 
soveltuvissa tapauksissa pakkausselosteessa.

Ensimmäistä kohtaa sovelletaan myös siinä 
tapauksessa, ettei hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman toteuttaminen johda 
pediatrisen käyttöaiheen hyväksymiseen 
mutta tutkimusten tulokset ilmoitetaan 
kyseisen lääkkeen valmisteyhteenvedossa ja 
soveltuvissa tapauksissa pakkausselosteessa. 
Jos jossakin erityisessä lapsipotilaiden 
alaryhmässä, joka on määriteltävä 
pediatrian komitean määrittelemien 
kriteerien ja käytäntöjen mukaisesti, 
toteutuvat olosuhteet, joissa voidaan 
käyttää harvinaislääkkeitä varten säädettyä 
menettelyä, luvan haltija voi käyttää 
valintansa mukaan kumpaa tahansa 
kyseisistä kahdesta menettelystä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään tarjoamaan hakijalle yksi mahdollisuus lisää, joka 
yksinkertaistaa harvinaislääkkeen myyntilupamenettelyä.

Tarkistus 21
42 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Pediatrian komitea laatii luettelon 
terapeuttisista tarpeista 1 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin ja muiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella sekä komissiota, 
jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä 
kuultuaan.

2. Pediatrian komitea laatii luettelon 
terapeuttisista tarpeista, joissa otetaan 
asianmukaisella tavalla huomioon 
senhetkiset prioriteetit lastenlääkkeiden 
alalla, 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
muiden saatavilla olevien tietojen perusteella 
sekä komissiota, jäsenvaltioita ja muita 
sidosryhmiä kuultuaan.

Perustelu

Lastenlääkkeiden prioriteettiluettelon avulla lääketeollisuuden yritykset voivat järkeistää 
farmakologisen tutkimuksen aloilla, jotka tarvitsevat sitä eniten tällä hetkellä.

Tarkistus 22
44 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Pediatrian komitean on otettava kaikki 
1 kohdassa tarkoitetut pediatriset 
tutkimukset huomioon arvioidessaan 
pediatrisia tutkimussuunnitelmia, 
poikkeuslupia ja lykkäyksiä koskevia
hakemuksia, ja toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava ne huomioon 
arvioidessaan 8, 9 tai 31 artiklan mukaisesti 
toimitettuja hakemuksia.

2. Pediatrian komitean on otettava kaikki 
1 kohdassa tarkoitetut pediatriset 
tutkimukset, mukaan lukien ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa käynnistetyt 
pediatriset tutkimukset, jotka voidaan myös 
sisällyttää tutkimussuunnitelmaan, 
huomioon arvioidessaan 8, 9 tai 31 artiklan 
mukaisesti toimitettuja hakemuksia.

Perustelu

Pediatrinen komitea voi ottaa huomioon uusista lapsille tarkoitetuista lääkkeistä tehtyjen 
sellaisten kliinisten tutkimusten tulokset, jotka on käynnistetty ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa.

Tarkistus 23
48 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio julkaisee seuraamusten 
kohteeksi joutuneiden myyntilupien 
haltijoiden nimet sekä langetettujen 
taloudellisten seuraamusten suuruuden ja 
perusteet.

4. Komissio julkaisee seuraamusten 
kohteeksi joutuneiden myyntilupien 
haltijoiden nimet sekä niiden nimet, jotka 
rikkovat tämän asetuksen tai sen johdosta 
annettujen asetusten säännöksiä, sekä 
langetettujen taloudellisten seuraamusten 
suuruuden ja perusteet.

Perustelu

On tarpeen säätää seuraamuksista niille, jotka rikkovat asetukseen sisältyviä normeja, kuten 
48 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa todetaan.

Tarkistus 24
49 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Komissio julkaisee kuuden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
yleisen kertomuksen asetuksen 
soveltamisesta saaduista kokemuksista. 
Kertomus sisältää erityisesti 
yksityiskohtaisen luettelon kaikista 
asetuksen voimaantulon jälkeen lasten 
hoitoon hyväksytyistä lääkkeistä.

2. Komissio julkaisee neljän vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
yleisen kertomuksen asetuksen 
soveltamisesta saaduista kokemuksista. 
Kertomus sisältää erityisesti 
yksityiskohtaisen luettelon kaikista 
asetuksen voimaantulon jälkeen lasten 
hoitoon hyväksytyistä lääkkeistä. Erityisesti 
komissio tekee analyysin 36 ja 37 artiklan 
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mukaisista palkkio- ja kannustintoimista 
sekä rahoitusarvion tutkimuksen 
kustannuksista ja kannustimien avulla 
toteutetuista eduista. Mikäli analyysissä 
paljastuu epäyhdenmukaisuutta sovitussa 
järjestelmässä saatujen tai saatavien 
tulosten suhteen, on ryhdyttävä toimiin 
mainittujen artiklojen muuttamiseksi.

Perustelu

Komission tekemä kannustinjärjestelmän uudelleentarkastelun avulla neljän vuoden jälkeen 
voidaan arvioida pediatrisen farmakologian tutkimukselle tarkoitetun koko 
kannustinjärjestelmän todellista tasapuolisuutta ja soveltaa mahdollisia korjaavia toimia.
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Patrizia Toia
27.1.2005

Valiokuntakäsittely 16.3.2005 25.4.2005 24.5.2005
Tarkistukset hyväksytty (pvä) 24.5.2005
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta:

vastaan:
tyhjää:

42
0
4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Ivo Belet, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del 
Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, 
Lena Ek, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona 
Hall, David Hammerstein Mintz, Ján Hudacký, Romana Jordan 
Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Nils Lundgren, Eluned 
Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, 
Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul 
Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine 
Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras 
Roca

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

María del Pilar Ayuso González, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Neena Gill, Norbert Glante, Françoise Grossetête, Edit Herczog, 
Peter Liese, Vittorio Prodi, John Purvis, Manuel António dos Santos, 
Esko Seppänen, Hannes Swoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)
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