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KORTFATTAD MOTIVERING

Väl antagen och genomförd kommer denna förordning att innebära en väsentlig förbättring av 
regelverket för läkemedelsprodukter för pediatrisk användning, vars syfte är att garantera 
säkrare och mer effektiva läkemedel för barn. Förslaget stöder utvecklingen – och därmed det 
utökade utbudet – av läkemedelsprodukter för barn som är särskilt godkända och 
utvecklade för pediatrisk användning utifrån ett forskningsunderlag av hög kvalitet.

Det räcker med en enkel hänvisning till statistiken för att visa hur viktig och nödvändig denna 
förordning är: över femtio procent av de läkemedel för barn som används i Europa idag är 
varken testade eller godkända för pediatrisk användning.

Föredraganden värdesätter syftet med förordningen och de centrala förslag som framförts, och 
understryker att det bland berörda parter råder bred enighet om dessa, men vill samtidigt 
framföra följande kommentarer:

Pediatriska kommittén och pediatriska prövningsprogram

Förslaget att inrätta ett organ med ansvar för utvärdering och godkännande av pediatriska 
prövningsprogram bör ses som en positiv utveckling.

Föredraganden anser att de uppgifter och kriterier som skall gälla vid dessa utvärderingar, 
liksom kommitténs uppgifter och ansvar i övrigt, bör anges på ett tydligare och mer konkret 
sätt. Samtidigt menar dock föredraganden att detta inte bör detaljregleras i denna första 
förordning utan snarare i de senare bestämmelser som nämns i förordningen.

Det föreslås därför att dessa aspekter klargörs i de ”riktlinjer” som skall fastställas.

Incitament

Föredraganden ställer sig även bakom kommissionens beslut att målet att utveckla nya 
läkemedel (eller terapeutiska indikationer, nya läkemedelsformer eller nya 
administreringsvägar), i syfte att marknadsföra produkter som särskilt utvecklats och 
utvärderats för användning på barn, bör uppnås genom ett system av krav och incitament
som möjliggör utvecklingen av lämpliga forskningsprogram och tester, utan att därmed 
försena utplaceringen på marknaden av läkemedelsprodukter som redan uppfyller dessa krav.

Man bör dock understryka att ett sådant system (som bygger på att reglerna, kraven och 
incitamenten balanserar varandra) bara kan fungera effektivt om reglerna är tydliga, man ser 
till att de efterlevs och incitamenten styrs selektivt och står i proportion till den insats som 
krävs. Ett alltför invariabelt incitament blir lätt för trubbigt och därmed ineffektivt.

Föredraganden anser i detta sammanhang att incitamentet i form av en sexmånaders 
förlängning av patentskyddet (d.v.s. med en fast period som är lika för alla) kan godtas endast 
därför att det i dagsläget – d.v.s. då förordningen först presenteras – är svårt att utarbeta ett 
mer selektivt och proportionerligt förfarande. Detta beror dels på avsaknaden av användbara 
data, dels på svårigheten att få ett sådant system att fungera.
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Åtgärder bör därför vidtas för att se till att en bedömning görs av de resultat som uppnås 
genom förordningen under ett inledningsskede, för att kontrollera att incitamenten är lämpade 
och motsvarar syftet, och för att fastställa en tidpunkt för en eventuell översyn av 
förordningen.

Spridning av information och forskningsrön

Det är viktigt att de undersökningar och försök som utformas och genomförs inom ramen för 
ett pediatriskt prövningsprogram inte bara anmäls till den myndighet som ansvarar för 
godkännandet av läkemedel för försäljning (på grundval av dessa undersökningar).

Anmälan bör också göras till den pediatriska kommitté som godkände det förslag som ligger 
till grund för dessa undersökningar liksom till alla organisationer som bedriver forskning och 
utför kliniska försök på området. Detta för att kunna dra största möjliga nytta av 
forskningsrönen – och naturligtvis för att undvika onödig dubblering av arbetsinsatsen – och 
därigenom förbättra tillgången till information om användningen av pediatriska läkemedel i 
allmänhet.

Tidsplanering och förfaranden

Några av de parter som berörs av förordningen har haft synpunkter på tidsplaneringen i 
kommissionens förslag. Det man i första hand betonat är att pediatriska kommittén involveras 
på ett allt för tidigt stadium i produktutvecklingen. Föredraganden anser det inte befogat att 
lägga fram ändringsförslag om detta i denna fas av behandlingen av förordningen.

Däremot anser föredraganden det nödvändigt att påskynda bedömningen av det pediatriska 
prövningsprogrammet och att minska de angivna tidsintervallerna för de olika stegen i 
programmet, i syfte att påskynda förfarandet.

Stöd till forskning

Det är absolut nödvändigt att forskning kring läkemedel för barn åtnjuter ett starkt och brett 
stöd.

Alla är på det klara med att barns hälsa är en viktig målsättning ur såväl ett socialt perspektiv 
som konsumentskyddssynpunkt – särskilt med tanke på att det här handlar om konsumenter 
som är särskilt sårbara och utsatta och som kräver vår särskilda uppmärksamhet just därför att 
de är oförmögna att föra sin egen talan och är hänvisade till sina föräldrar och andra 
familjemedlemmar.

Denna målsättning stämmer för övrigt väl överens med målsättningen att stödja innovation 
inom det farmakologiska området, och är väl förenlig med de viktiga åtaganden på 
forskningsområdet som kommissionen påtar sig i och med lanseringen av det sjunde 
ramprogrammet.

Av ovanstående skäl anser föredraganden att kommissionens förslag om studier om läkemedel 
för Europas barn (MICE) är alltför vagt formulerat (förslaget nöjer sig med att slå fast att 



AD\567459SV.doc 5/1 PE 353.602v02-00

SV

”kommissionen har för avsikt att undersöka möjligheten att inrätta ett program för pediatriska 
studier”), och begär att kommissionen i föreliggande förordning slår fast vad som gäller för 
detta verktyg eller åtminstone gör ett mer detaljerat och precist åtagande och definierar de 
förfaranden, tidsramar och resurser som skall gälla.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 8

(8) Det är lämpligt att inrätta en vetenskaplig 
kommitté, Pediatriska kommittén inom den 
europeiska läkemedelsmyndigheten, nedan 
kallad ”myndigheten”, som besitter expertis 
och kompetens i utveckling och utvärdering 
av alla aspekter av läkemedel avsedda att 
behandla pediatriska målgrupper. Pediatriska 
kommittén bör ha ett förstahandsansvar för 
utvärdering och godkännande av pediatriska 
prövningsprogram och för systemet för 
undantag och uppskov i samband med dessa, 
och den bör också spela en central roll när 
det gäller de olika stödåtgärder som 
föreskrivs i denna förordning. I sitt arbete 
bör Pediatriska kommittén överväga om 
studier på barn innebär betydande potentiella 
terapeutiska fördelar och den bör ta hänsyn 
till att onödiga studier bör undvikas. Den bör 
följa befintliga gemenskapskrav, däribland 
direktiv 2001/20/EG och Internationella 
harmoniseringskonferensens (ICH) 
riktlinje E11 om utveckling av läkemedel för 
barn, och den bör undvika varje dröjsmål i 
godkännandet av läkemedel för andra 
målgrupper till följd av de krav som ställs på 
studier på barn.

(8) Det är lämpligt att inrätta en vetenskaplig 
kommitté, Pediatriska kommittén inom den 
europeiska läkemedelsmyndigheten, nedan 
kallad ”myndigheten”, som besitter expertis 
och kompetens i utveckling och utvärdering 
av alla aspekter av läkemedel avsedda att 
behandla pediatriska målgrupper. Pediatriska 
kommittén bör ha ett förstahandsansvar för 
utvärdering och godkännande av pediatriska 
prövningsprogram och för systemet för 
undantag och uppskov i samband med dessa. 
För att kunna göra detta måste kommittén 
vara oberoende av läkemedelsindustrin och 
bestå av medlemmar med internationellt 
erkänd och dokumenterad erfarenhet av 
och kunskap om denna industri. Den bör 
också spela en central roll när det gäller de 
olika stödåtgärder som föreskrivs i denna 
förordning. I sitt arbete bör Pediatriska 
kommittén överväga om studier på barn 
innebär betydande potentiella terapeutiska 
fördelar och den bör ta hänsyn till att 
onödiga studier bör undvikas. Den bör följa 
befintliga gemenskapskrav, däribland 
direktiv 2001/20/EG och Internationella 
harmoniseringskonferensens (ICH) 
riktlinje E11 om utveckling av läkemedel för 
barn, och den bör undvika varje dröjsmål i 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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godkännandet av läkemedel för andra 
målgrupper till följd av de krav som ställs på 
studier på barn.

Motivering

Pediatriska kommittén måste arbeta självständigt och i den pediatriska populationens 
intresse. Det är därför viktigt att understryka dess oberoende i förhållande till 
läkemedelsindustrin.

Ändringsförslag 2
SKÄL 10

(10) Införandet av det pediatriska 
prövningsprogrammet i den rättsliga ramen 
för humanläkemedel syftar till att säkerställa 
att utvecklingen av läkemedel för barn blir 
en integrerad del av all 
läkemedelsutveckling genom att den 
införlivas med utvecklingsprogrammet för 
vuxna. Pediatriska prövningsprogram bör 
därför lämnas in i ett tidigt skede av 
produktutvecklingen, i så god tid att studier 
hinner bedrivas på barn innan ansökningar 
om godkännande för försäljning lämnas in.

(10) Införandet av det pediatriska 
prövningsprogrammet i den rättsliga ramen 
för humanläkemedel syftar till att säkerställa 
att utvecklingen av läkemedel för barn blir 
en integrerad del av all 
läkemedelsutveckling genom att den 
införlivas med utvecklingsprogrammet för 
vuxna. Pediatriska prövningsprogram bör 
därför lämnas in i ett tidigt skede av 
produktutvecklingen, i så god tid att studier 
hinner bedrivas på barn och, när det är 
möjligt, innan ansökningar om godkännande 
för försäljning lämnas in.

Motivering

Tidpunkten för att lämna in det pediatriska prövningsprogrammet, dvs. efter det att de 
farmakokinetiska humanstudierna på vuxna avslutats, infaller för tidigt och utgör en alltför 
exakt milstolpe i utvecklingscykeln för ett läkemedel. För de flesta läkemedel är det i detta 
stadium för tidigt att kräva ett detaljerat pediatriskt prövningsprogram. Så länge man inte har 
tillgång till den grundläggande säkerhetsbedömning av effekterna av en ny molekyl på vuxna 
som i allmänhet krävs innan studier på barn är att tänka på är det bara möjligt att utveckla 
ett schematiskt pediatriskt program.

Ändringsförslag 3
SKÄL 11A (nytt)

(11a) Med tanke på att 50 procent av 
läkemedlen för pediatrisk användning inte 
prövats bör man inom ramen för 
gemenskapens forskningsprogram bevilja 
medel för att stödja forskning kring sådana 
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läkemedel för pediatrisk användning som 
inte omfattas av ett patent eller ett 
tilläggsskydd. Det är nödvändigt att inrätta 
MICE-programmet för pediatriska studier 
(studier om läkemedel för Europas barn).

Motivering

Man bör inom ramen för gemenskapens forskningsprogram bevilja medel för att stödja 
forskning och försök kring läkemedel för pediatrisk användning. Utan ett särskilt 
finansieringsverktyg skulle läkemedelsindustrin sakna incitament för att genomföra studier 
om pediatrisk användning av läkemedel som inte omfattas av ett patent eller ett tilläggsskydd.

Ändringsförslag 4
SKÄL 21

(21) Om ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram har lett till godkännandet 
av en pediatrisk indikation för en produkt 
som redan saluförs med andra indikationer, 
bör innehavaren av godkännandet för 
försäljning åläggas att släppa ut produkten 
på marknaden och därvid inkludera den 
pediatriska informationen senast två år från 
det att indikationen godkändes. Detta krav 
bör endast gälla produkter som redan är 
godkända och inte läkemedel som har 
godkänts genom ett godkännande för 
försäljning för pediatrisk användning.

(21) Om ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram har lett till godkännandet 
av en pediatrisk indikation för en produkt 
som redan saluförs med andra indikationer, 
bör innehavaren av godkännandet för 
försäljning åläggas att släppa ut produkten 
på marknaden och därvid inkludera den 
pediatriska informationen senast två år från 
det att indikationen godkändes. De behöriga 
myndigheterna bör i särskilda fall på grund 
av administrativa förseningar kunna göra 
undantag från denna bestämmelse. Dessa 
undantag bör vederbörligen motiveras. 
Detta krav bör endast gälla produkter som 
redan är godkända och inte läkemedel som 
har godkänts genom ett godkännande för 
försäljning för pediatrisk användning.

Motivering

Det händer att marknadsföringen av en produkt försenas på grund av långdragna 
administrativa förfaranden innan priset och ersättningen fastställts. Detta är något som 
innehavaren av produkten inte kan påverka. Denne har emellertid skyldighet att vidta alla 
åtgärder som behövs för att produkten skall kunna saluföras.

Ändringsförslag 5
SKÄL 22, STYCKE 1A (nytt)
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Under tiden vore det önskvärt om ett 
europeiskt pediatriskt formulär utarbetades 
som kunde tjäna som referenshandling för 
sammanställning av alla de uppgifter som 
finns tillgängliga i de olika 
medlemsstaterna om ett läkemedel som 
man vill kunna marknadsföra inom hela 
EU men som för tillfället endast 
marknadsförs på nationell nivå.

Motivering

Det vore ändamålsenligt om förordningen även omfattade en ordning för att standardisera de 
olika formulär som används i medlemsstaterna och som banar väg för det frivilliga 
förfarande som nämns i skäl 22.

Ändringsförslag 6
SKÄL 23

(23) Det är av största vikt att säkerställa att 
metoderna för biverkningsbevakning, också 
benämnt säkerhetsövervakning, anpassas till 
de särskilda behov som följer av att 
säkerhetsuppgifter insamlas bland barn, 
däribland uppgifter om långtidseffekter. 
Effekten vid användning på barn kan också 
behöva studeras särskilt efter godkännandet. 
Därför bör det också krävas av en sådan 
ansökan om godkännande för försäljning 
som innehåller resultat av studier som 
genomförts i enlighet med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram att sökanden 
visar hur han avser att på lång sikt följa upp 
eventuella biverkningar av läkemedlet och 
läkemedlets effekt i den pediatriska 
populationen. I de fall där det finns särskilda 
orsaker till oro bör det finnas möjlighet att 
kräva att sökanden lägger fram och tillämpar 
ett särskilt system för riskhantering och/eller 
genomför särskilda studier efter 
godkännandet för försäljning, som villkor 
för att ett godkännande för försäljning skall 
beviljas.

(23) Det är av största vikt att säkerställa att 
metoderna för biverkningsbevakning, också 
benämnt säkerhetsövervakning, anpassas till 
de särskilda behov som följer av att 
säkerhetsuppgifter insamlas bland barn, 
däribland uppgifter om långtidseffekter. 
Effekten vid användning på barn kan också 
behöva studeras särskilt efter godkännandet. 
Därför bör det också krävas av en sådan 
ansökan om godkännande för försäljning 
som innehåller resultat av studier som 
genomförts i enlighet med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram att sökanden 
visar hur han avser att på lång sikt följa upp 
eventuella biverkningar av läkemedlet och 
läkemedlets effekt i den pediatriska 
populationen. I de fall där det finns särskilda 
orsaker till oro är det nödvändigt att under
kommitténs ansvar kräva att sökanden 
lägger fram och tillämpar ett särskilt system 
för riskhantering och/eller genomför 
särskilda studier efter godkännandet för 
försäljning, som villkor för att ett 
godkännande för försäljning skall beviljas.
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Motivering

I fall där det finns särskilda orsaker till oro måste sökanden vara skyldig att lägga fram och 
tillämpa ett särskilt system för riskhantering och/eller genomföra särskilda studier efter 
godkännandet för försäljning.

Ändringsförslag 7
SKÄL 28

(28) För att öka tillgången till information 
om användning av läkemedel vid behandling 
av barn och för att undvika sådana försök på 
barn som inte tillför någonting till den 
samlade kunskapen, bör den europeiska 
databas som föreskrivs i artikel 11 i 
direktiv 2001/20/EG innehålla uppgifter om
alla pågående, avbrutna och slutförda 
pediatriska studier både i gemenskapen och i 
tredjeländer.

(28) För att öka tillgången till information 
om användning av läkemedel vid behandling 
av barn och för att undvika sådana försök på 
barn som inte tillför någonting till den 
samlade kunskapen, bör den europeiska 
databas som föreskrivs i artikel 11 i 
direktiv 2001/20/EG innehålla ett europeiskt 
register över kliniska försök med läkemedel 
för pediatrisk användning som innefattar 
alla pågående, avbrutna och slutförda 
pediatriska studier både i gemenskapen och i 
tredjeländer. Dessa studier bör registreras 
även i befintliga nationella databaser för 
kliniska försök.

Motivering

Ett europeiskt register med förteckning över studier om läkemedel för pediatrisk användning 
skulle utgöra en effektiv kunskapskälla som gjorde det möjligt att undvika överlappande 
pediatriska undersökningar och som garanterade tillgång till information om läkemedlens 
pediatriska användning. Därför hänvisas också till nationella databaser.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
MICE-programmet för pediatriska studier 
(studier om läkemedel för Europas barn) 
skall inrättas för finansiering av studier om 
pediatrisk användning av läkemedel som 
inte omfattas av ett patent eller ett 
tilläggsskydd. Tillräckliga medel skall 
avsättas inom ramen för gemenskapens 
forskningsprogram för att främja studier 
och forskning kring läkemedel för 
pediatrisk användning.
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Motivering

Detta instrument gör det möjligt att se till att forskning bedrivs om läkemedel som inte 
omfattas av ett patent eller ett tilläggsskydd och som därför inte kan dra nytta av systemet 
med incitament enligt denna förordning där utvidgningen av patentens och tilläggsskyddens 
giltighetstid är det centrala. För att främja forskning och försök kring läkemedel för 
pediatrisk användning är det nödvändigt att avsätta medel för finansiering inom ramen för 
gemenskapens forskningsprogram.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 6, STYCKE 2

Alla indirekta intressen som skulle kunna ha 
ett samband med läkemedelsindustrin skall 
av myndigheten föras in i ett register som 
skall hållas tillgängligt för allmänheten. 
Registret skall uppdateras årligen.

Alla direkta och/eller indirekta intressen 
som skulle kunna ha ett samband med 
läkemedelsindustrin skall av myndigheten 
föras in i ett register som skall hållas 
tillgängligt för allmänheten. Registret skall 
uppdateras årligen.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera största möjliga insyn i läkemedelsföretagens 
förbindelser med kommitténs ledamöter.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Främja informationskampanjer om 
kommitténs roll och om befintliga 
möjligheter att genomföra prövningar med 
pediatriska läkemedel.

Motivering

Hittills har det varit svårt att använda barn för att genomföra kliniska försök med nya 
pediatriska läkemedel i enlighet med de i lag fastställda säkerhetsföreskrifterna, vilket har 
varit ett av skälen till att utveckling av produkter av detta slag skett i så liten utsträckning. 
Det är därför desto viktigare att informationskampanjer genomförs som belyser dessa frågor.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HB (nytt)

hb) Bedöma om en produkt kan omfattas 
av en förlängning av tilläggsskyddet med 
åtta månader genom att låta utföra en 
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granskning av de av ett oberoende organ 
reviderade försäljningssiffrorna för den 
aktuella produkten i enlighet med 
artikel 36.1.

Motivering

En förlängning av tilläggsskyddet med sex månader räcker kanske inte för att stimulera 
företag att investera i utveckling av pediatriska indikationer för vissa relativt ovanliga 
sjukdomar. Den sex månader långa förlängningen av tilläggsskyddet i USA kan inte jämföras 
med situationen i EU eftersom priserna i EU är betydligt lägre. Därför kan det i vissa fall 
behövas ett starkare incitament. Å andra sidan kan sex månader vara en ett alltför kraftigt 
incitament för läkemedel som är storsäljare på marknaden för läkemedel avsedda för vuxna.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 14, PUNKT 2

2. Senast 60 dagar från det att ansökan 
mottagits skall Pediatriska kommittén anta 
ett yttrande om huruvida ett undantag för 
den enskilda produkten bör beviljas.

2. Senast 45 dagar från det att ansökan 
mottagits skall Pediatriska kommittén anta 
ett yttrande om huruvida ett undantag för 
den enskilda produkten bör beviljas.

Antingen sökanden eller Pediatriska 
kommittén får begära ett möte under denna 
period på 60 dagar.

Antingen sökanden eller Pediatriska 
kommittén får begära ett möte under denna 
period på 45 dagar.

Om så är lämpligt får Pediatriska kommittén 
begära att sökanden kompletterar de 
inlämnade uppgifterna och handlingarna. 
Om Pediatriska kommittén utnyttjar denna 
möjlighet skall tidsfristen på 60 dagar
förlängas till dess att den begärda 
kompletterande informationen har lämnats 
in.

Om så är lämpligt får Pediatriska kommittén 
begära att sökanden kompletterar de 
inlämnade uppgifterna och handlingarna. 
Om Pediatriska kommittén utnyttjar denna 
möjlighet skall tidsfristen på 45 dagar
förlängas till dess att den begärda
kompletterande informationen har lämnats 
in.

Motivering

En tidsfrist på 60 dagar förefaller alltför lång med tanke på syftet med förslaget till 
förordning. För att läkemedel skall kunna bli tillgängliga för pediatrisk användning så snart 
som möjligt är det viktigt att förkorta denna frist.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 18, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Senast 60 dagar efter det att Pediatriska 
kommittén har mottagit ett föreslaget 

1. Senast 45 dagar efter det att Pediatriska 
kommittén har mottagit ett föreslaget 
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pediatriskt prövningsprogram som är giltigt 
skall den anta ett yttrande om huruvida de 
föreslagna studierna garanterar att de 
uppgifter fås fram som är nödvändiga för att 
bestämma under vilka förhållanden 
läkemedlet får användas vid behandling av 
den pediatriska populationen eller 
undergrupper av denna, och huruvida de 
förväntade terapeutiska fördelarna 
rättfärdigar de studier som föreslås.

pediatriskt prövningsprogram som är giltigt 
skall den anta ett yttrande om huruvida de 
föreslagna studierna garanterar att de 
uppgifter fås fram som är nödvändiga för att 
bestämma under vilka förhållanden 
läkemedlet får användas vid behandling av 
den pediatriska populationen eller 
undergrupper av denna, och huruvida de 
förväntade terapeutiska fördelarna 
rättfärdigar de studier som föreslås.

Motivering

En tidsfrist på 60 dagar förefaller alltför lång med tanke på syftet med förslaget till 
förordning. För att läkemedel skall kunna bli tillgängliga för pediatrisk användning så snart 
som möjligt är det viktigt att förkorta denna frist.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 18, PUNKT 2

2. Inom den period på 60 dagar som avses i 
punkt 1 får Pediatriska kommittén be 
sökanden föreslå ändringar i programmet, 
varvid den tidsfrist som avses i punkt 1 för 
antagande av ett slutligt yttrande skall 
förlängas med högst 60 dagar. I sådana fall 
får sökanden eller Pediatriska kommittén 
begära ytterligare ett möte under denna 
period. Tidsfristen skall förlängas till den 
tidpunkt då den begärda kompletterande 
informationen har lämnats.

2. Inom den period på 45 dagar som avses i 
punkt 1 får Pediatriska kommittén be 
sökanden föreslå ändringar i programmet, 
varvid den tidsfrist som avses i punkt 1 för 
antagande av ett slutligt yttrande skall 
förlängas med högst 45 dagar. I sådana fall 
får sökanden eller Pediatriska kommittén 
begära ytterligare ett möte under denna 
period. Tidsfristen skall förlängas till den 
tidpunkt då den begärda kompletterande 
informationen har lämnats.

Motivering

En tidsfrist på 60 dagar förefaller alltför lång med tanke på syftet med förslaget till 
förordning. För att läkemedel skall kunna bli tillgängliga för pediatrisk användning så snart 
som möjligt är det viktigt att förkorta denna frist.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 24, STYCKE 3

Om Pediatriska kommittén ombeds att avge 
ett yttrande i enlighet med första stycket 
måste den göra det inom 60 dagar efter det 
att den har mottagit begäran.

Om Pediatriska kommittén ombeds att avge 
ett yttrande i enlighet med första stycket 
måste den göra det inom 45 dagar efter det 
att den har mottagit begäran.
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Motivering

En tidsfrist på 60 dagar förefaller alltför lång med tanke på syftet med förslaget till 
förordning. För att läkemedel skall kunna bli tillgängliga för pediatrisk användning så snart 
som möjligt är det viktigt att förkorta denna frist.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 34

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter fullföljande av ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 
redan har saluförts med andra indikationer, 
skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning inom två år efter det att den 
pediatriska indikationen godkänts, släppa ut 
produkten på marknaden för saluförande 
med den pediatriska indikationen.

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter fullföljande av ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 
redan har saluförts med andra indikationer, 
skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning inom två år efter det att den 
pediatriska indikationen godkänts, släppa ut 
produkten på marknaden för saluförande 
med den pediatriska indikationen. De 
behöriga myndigheterna kan i särskilda 
fall på grund av administrativa förseningar 
göra undantag från denna bestämmelse. 
Dessa undantag skall vederbörligen 
motiveras.

Motivering

Det händer att marknadsföringen av en produkt försenas på grund av långdragna 
administrativa förfaranden innan priset och ersättningen fastställts. Detta är något som 
innehavaren av produkten inte kan påverka. Denne skall emellertid ha skyldighet att vidta 
alla åtgärder som behövs för att produkten skall kunna saluföras.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
sex månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92.

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
fyra månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Dessutom skall en förlängning 
med ytterligare fyra månader beviljas 
produkter vars totala årliga försäljning i 
Europeiska unionen understiger 



PE 353.602v02-00 14/18 AD\567459SV.doc

SV

100 000 000 EUR. Försäljningen för 
produkten måste fastställas senast tre år 
innan det befintliga tilläggsskyddet löper ut 
på grundval av de av ett oberoende organ 
reviderade årliga försäljningssiffror som 
det berörda företaget redovisar.

Motivering

En förlängning av tilläggsskyddet med sex månader räcker kanske inte för att stimulera 
företag att investera i utveckling av pediatriska indikationer för vissa relativt ovanliga 
sjukdomar. Den sex månader långa förlängningen av tilläggsskyddet i USA kan inte jämföras 
med situationen i EU eftersom priserna i EU är betydligt lägre. Därför kan det i vissa fall 
behövas ett starkare incitament. Å andra sidan kan sex månader vara en ett alltför kraftigt 
incitament för läkemedel som är storsäljare på marknaden för läkemedel avsedda för vuxna.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 36, PUNKT 3

3. Om de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG har tillämpats, skall den 
förlängning av perioden med sex månader 
som avses i punkt 1 beviljas endast om 
produkten är godkänd i samtliga 
medlemsstater.

3. Om de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG har tillämpats, skall den 
förlängning av perioden med fyra eller 
åtta månader som avses i punkt 1 beviljas 
endast om produkten är godkänd i samtliga 
medlemsstater.

Motivering

En förlängning av tilläggsskyddet med sex månader kanske inte räcker för att stimulera 
företag att investera i utveckling av pediatriska indikationer för vissa relativt ovanliga 
sjukdomar. Den sex månader långa förlängningen av tilläggsskyddet i USA kan inte jämföras 
med situationen i EU eftersom priserna i EU är betydligt lägre. Därför kan det i vissa fall 
behövas ett starkare incitament. Å andra sidan kan sex månader vara en ett alltför kraftigt 
incitament för läkemedel som är storsäljare på marknaden för läkemedel avsedda för vuxna.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 36, PUNKT 4

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000 eller 
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förordning (EG) nr 141/2000. läkemedel för vilka den aktiva substansen 
redan skyddas av ett patent som täcker 
pediatrisk användning eller formulering 
eller som omfattas av någon annan form av 
dataexklusivitet eller ensamrätt på 
marknaden för pediatrisk användning.

Läkemedel som beviljas en förlängning av 
tilläggsskyddet får inte erhålla något annat 
skydd av upphovsrätt, dataexklusivitet eller 
ensamrätt på marknaden för pediatrisk 
användning eller form av den aktiva 
substansen vare sig på nationell nivå eller 
på gemenskapsnivå.

Motivering

1. Vinsten (förlängningen av patentskyddet) bör stå i proportion till kostnaderna. Det finns 
mycket som tyder på att vinsten för en förlängning med sex månader klart överstiger 
kostnaderna för de flesta produkter. Det måste få finnas en rimlig avkastning för 
investeringar. För en storsäljande produkt räcker det med en månad, för en produkt med 
begränsad försäljning kanske det krävs sex månader. De flesta produkter hamnar mitt 
emellan. Kommissionens förordning nr 847/2000 om tillämpningsföreskrifter för 
klassificeringen av läkemedel som särläkemedel ger bra exempel på hur kostnader och vinster 
kan beräknas.

2. Belöningen skall vara icke-kumulativ.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 37, STYCKE 2

Första stycket skall även gälla om 
fullföljandet av det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet inte leder till 
godkännande av en pediatrisk indikation, 
men resultaten av de genomförda 
underökningarna redovisas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, och, om så är lämpligt, i 
läkemedlets bipacksedel.

Första stycket skall även gälla om 
fullföljandet av det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet inte leder till 
godkännande av en pediatrisk indikation, 
men resultaten av de genomförda 
underökningarna redovisas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, och, om så är lämpligt, i 
läkemedlets bipacksedel. Om det 
beträffande en särskild pediatrisk 
underpopulation, som definierats enligt de 
kriterier och på det sätt som skall fastställas 
av Pediatriska kommittén, konstateras att 
den uppfyller villkoren för det förfarande 
som avses för särläkemedel, kan 
innehavaren av ett godkännande valfritt 
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använda sig av något av de två 
förfarandena.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ge den sökande ännu en valmöjlighet som förenklar 
tillståndsförfarandet för försäljningen av ett särläkemedel.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 42, PUNKT 2, STYCKE 1

2. På grundval av bedömningen enligt 
punkt 1 och annan tillgänglig information, 
och efter samråd med kommissionen, 
medlemsstaterna och berörda parter, skall 
Pediatriska kommittén upprätta en 
förteckning över terapeutiska behov.

2. På grundval av bedömningen enligt 
punkt 1 och annan tillgänglig information, 
och efter samråd med kommissionen, 
medlemsstaterna och berörda parter, skall 
Pediatriska kommittén upprätta en 
förteckning över terapeutiska behov som tar 
hänsyn till de aktuella prioriteringarna 
inom sektorn för pediatriska läkemedel.

Motivering

En förteckning över vilka prioriteringar som råder när det gäller pediatriska läkemedel skulle 
ge läkemedelsföretagen möjlighet att mer effektivt inrikta sin forskning på de områden där 
behoven för tillfället är som störst. 

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 44, PUNKT 2

2. Alla befintliga pediatriska studier som 
avses i punkt 1 skall beaktas av 
Pediatriska kommittén när den bedömer 
ansökningar om pediatriska 
prövningsprogram, undantag och uppskov, 
och av behöriga myndigheter när dessa 
bedömer de ansökningar som ingetts i 
enlighet med artiklarna 8, 9 eller 31.

2. Alla befintliga pediatriska studier som 
avses i punkt 1 och alla pediatriska studier 
som inletts innan denna förordning trätt i 
kraft skall kunna inbegripas i ett pediatriskt 
prövningsprogram och skall beaktas av 
Pediatriska kommittén när den bedömer 
ansökningar som ingetts i enlighet med 
artiklarna 8, 9 eller 31.

Motivering

Pediatriska kommittén kan granska resultat av kliniska studier kring nya läkemedel för barn 
som redan påbörjats innan denna förordning trätt i kraft.
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Ändringsförslag 23
ARTIKEL 48, PUNKT 4

4. Kommissionen skall offentliggöra 
namnen på berörda innehavare av 
godkännanden för försäljning och beloppen 
och skälen till att de ekonomiska påföljderna 
beslutats.

4. Kommissionen skall offentliggöra 
namnen på berörda innehavare av 
godkännanden för försäljning och även på 
varje innehavare som överträder 
bestämmelserna i denna förordning eller de 
föreskrifter som antagits med stöd av denna 
samt beloppen och skälen till att de 
ekonomiska påföljderna beslutats.

Motivering

Påföljderna bör omfatta alla som överträder bestämmelserna i förordningen i enlighet med 
artikel 48.1, 48.2 och 48.3.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 49, PUNKT 2

2. Senast 6 år efter det att denna förordning 
träder i kraft skall kommissionen 
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts av dess tillämpning, 
där det särskilt skall ingå en utförlig 
förteckning över alla de läkemedel som har 
godkänts för pediatrisk användning sedan 
förordningen trädde i kraft.

2. Senast 4 år efter det att denna förordning 
träder i kraft skall kommissionen 
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts av dess tillämpning, 
där det särskilt skall ingå en utförlig 
förteckning över alla de läkemedel som har 
godkänts för pediatrisk användning sedan 
förordningen trädde i kraft. Framför allt 
skall kommissionen presentera resultaten 
av en analys av tillämpningen av den 
ordning för belöningar och incitament som 
anges i artiklarna 36 och 37, samt en 
ekonomisk bedömning av 
forskningskostnaderna och de vinster som 
uppnåtts som följd av dessa incitament. 
Skulle analysen visa på någon bristande 
överensstämmelse mellan den fastslagna 
ordningen och de uppvisade eller 
förväntade resultaten skall åtgärder vidtas 
för att ändra dessa artiklar.

Motivering

Kommissionen bör se över systemet med incitament efter fyra år. Detta skulle göra det möjligt 
att bedöma huruvida systemet för incitament för pediatrisk läkemedelsforskning som helhet 
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fungerar på ett rättvist sätt och, om så krävs, besluta om eventuella justeringar. 
Titel Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel 

för pediatrisk användning och om ändring av 
förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/83/EG och förordning 
(EG) nr 726/2004
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