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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 27
BETRAGTNING 3

(3) Manglen på velegnede lægemidler til 
børn kan føre til problemer som f.eks. 
utilstrækkelige doseringsoplysninger med 
øget risiko for bivirkninger til følge, 
herunder dødelige bivirkninger, ineffektiv 
behandling på grund af underdosering, børns 
manglende adgang til terapeutiske 
fremskridt, samt brug af magistrelle 
præparater, af en måske ringe kvalitet, til 
behandling af børn.

(3) Manglen på velegnede lægemidler til 
børn kan føre til problemer som f.eks. 
utilstrækkelige doseringsoplysninger med 
øget risiko for bivirkninger til følge, 
herunder dødelige bivirkninger, ineffektiv 
behandling på grund af underdosering, børns 
manglende adgang til terapeutiske 
fremskridt, præparatets art og 
indgiftsmetoden, samt brug af magistrelle 
præparater, af en måske ringe kvalitet, til 
behandling af børn.

Or. el
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Begrundelse

Præparatets art og indgiftsmåden er vigtig ved pædiatrisk brug.

Ændringsforslag 28
BETRAGTNING 4

(4) Denne forordning har som mål at 
fremme udviklingen af lægemidler til børn, 
at sikre, at lægemidler til behandling af børn 
underkastes etisk forskning af høj kvalitet og 
godkendes behørigt til anvendelse hos børn, 
og at forbedre den tilgængelige information 
om anvendelse af lægemidler i de forskellige 
pædiatriske befolkninger. Disse 
målsætninger bør nås uden at udsætte børn 
for unødvendige kliniske forsøg og uden at 
forsinke godkendelsen af lægemidler til 
andre befolkninger.

(4) Denne forordning har som mål at 
fremme udviklingen og tilgængeligheden af 
lægemidler til børn, at sikre, at lægemidler 
til behandling af børn, når der er indikation,
underkastes etisk forskning af høj kvalitet og 
godkendes behørigt til anvendelse hos børn, 
og at forbedre den tilgængelige information 
om anvendelse af lægemidler i de forskellige 
pædiatriske befolkninger. Disse 
målsætninger bør nås uden at udsætte børn 
for unødvendige kliniske forsøg og uden at 
forsinke godkendelsen af lægemidler til 
andre aldersgrupper.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 29
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) En opgørelse over børns terapeutiske 
behov bør vedtages af Det Pædiatriske 
Udvalg efter samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og berørte parter og 
ajourføres regelmæssigt. Opgørelsen bør 
indeholde oplysninger om eksisterende 
lægemidler, der anvendes til børn, og belyse 
børns terapeutiske behov og 
prioriteringerne inden for forskning og 
udvikling. Dette vil gøre det lettere for 
virksomhederne at finde muligheder for 
forretningsudvikling og for Det Pædiatriske 
Udvalg at bedømme behovet for lægemidler 
og undersøgelser, når det skal vurdere 
udkast til pædiatriske 
forskningsprogrammer, dispensationer og 
udsættelser, og fagfolk i sundhedsvæsenet 
og patienter vil få adgang til en 
informationskilde, der kan være en hjælp, 
når der skal træffes afgørelse om valg af 
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lægemidler.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en gentagelse af betragtning 29. Med de vigtige bestemmelser, den 
indeholder, bør denne betragtning være blandt de første i dette lovgivningsforslag.

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslagene vedrørende kapitel 2a og artikel 
2a-2d.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 30
BETRAGTNING 5

(5) Det bør holdes for øje, at alle 
bestemmelser vedrørende lægemidler skal 
have beskyttelse af folkesundheden som 
hovedformål, og dette mål bør nås ved hjælp 
af midler, der ikke hæmmer den frie 
bevægelighed for lægemidler i Fællesskabet. 
Forskellene mellem medlemsstaternes love 
og administrative bestemmelser vedrørende 
lægemidler er en hindring for samhandelen 
inden for Fællesskabet, og de har dermed en 
direkte virkning på den måde, hvorpå det 
indre marked fungerer. Det er således 
nødvendigt med aktioner til fremme af 
udvikling og godkendelse af lægemidler til 
pædiatrisk brug for at forebygge eller fjerne 
disse hindringer. Traktatens artikel 95 er 
derfor det korrekte retsgrundlag.

(5) Det bør holdes for øje, at alle 
bestemmelser vedrørende lægemidler skal 
have beskyttelse af folkesundheden som 
hovedformål, og dette mål bør nås ved hjælp 
af midler, der ikke hæmmer den frie 
bevægelighed for sikre lægemidler i 
Fællesskabet. Forskellene mellem 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser vedrørende lægemidler er en 
hindring for samhandelen inden for 
Fællesskabet, og de har dermed en direkte 
virkning på den måde, hvorpå det indre 
marked fungerer. Det er således nødvendigt 
med aktioner til fremme af udvikling og 
godkendelse af lægemidler til pædiatrisk 
brug for at forebygge eller fjerne disse 
hindringer. Traktatens artikel 95 er derfor 
det korrekte retsgrundlag.

Or. en

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 31
BETRAGTNING 6

(6) Indførelsen af et system, der omfatter 
både forpligtelser, belønninger og 
incitamenter, er nødvendig for at nå disse 
mål. Den nøjagtige udformning af disse 
forpligtelser, belønninger og incitamenter 

(6) Indførelsen af et system, der omfatter 
både forpligtelser, belønninger og 
incitamenter, er nødvendig for at nå disse 
mål. Den nøjagtige udformning af disse 
forpligtelser, belønninger og incitamenter 
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bør tage hensyn til det pågældende 
lægemiddels status. Denne forordning bør 
finde anvendelse på alle lægemidler, som 
børn har brug for, og dens 
anvendelsesområde bør derfor omfatte 
lægemidler, der er under udvikling og endnu 
ikke godkendt, godkendte lægemidler, der 
stadig er omfattet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og godkendte 
lægemidler, der ikke længere er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

bør tage hensyn til det pågældende 
lægemiddels status og den særlige 
udformning af de forskellige parallelle 
former for beskyttelse af lægemidler. Denne 
forordning bør finde anvendelse på alle 
lægemidler, som børn har brug for, og dens 
anvendelsesområde bør derfor omfatte 
lægemidler, der er under udvikling og endnu 
ikke godkendt, godkendte lægemidler, der 
stadig er omfattet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og godkendte 
lægemidler, der ikke længere er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Lægemidler er omfattet af patenter og supplerende beskyttelsescertifikater samt den 
lovhjemlede databeskyttelse. Patentet/det supplerende beskyttelsescertifikat og den 
lovhjemlede databeskyttelse er ikke kumulative i forhold til hinanden, men derimod parallelle. 
I de fleste, men ikke alle tilfælde udløber det supplerende beskyttelsescertifikat efter den 
lovhjemlede databeskyttelse. I visse tilfælde findes der imidlertid intet supplerende 
beskyttelsescertifikat, men kun et patent, eller det er den lovhjemlede databeskyttelse, der 
udløber til sidst. For at være helt effektiv bør det foreslåede pædiatriske incitament bestå af 
en udvidelse af enhver form for eksisterende beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret til et 
givet produkt, således at der tages højde for de ovennævnte tilfælde. Derfor indføres der en 
særlig rettighed, det pædiatriske forlængelsescertifikat, som fungerer på nøjagtigt samme 
grundlag som de traditionelle rettigheder vedrørende supplerende beskyttelsescertifikater. 
For de lægemidler, der ikke er beskyttet af et patent eller et supplerende beskyttelsescertifikat, 
vil det eneste incitament bestå i en udvidelse af den lovhjemlede databeskyttelse. Udvidelsen 
af samtlige eksisterende beskyttelsesformer resulterer ikke i dobbelt beskyttelse, men kun i 
parallel beskyttelse, og udvidelsen er en nødvendighed, hvis forordningen om lægemidler til 
pædiatrisk brug skal fungere fuldstændig effektivt - ellers vil alt for mange lægemidler være 
udelukket fra at nyde godt af det pædiatriske incitament.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 32
BETRAGTNING 6

(6) Indførelsen af et system, der omfatter 
både forpligtelser, belønninger og 
incitamenter, er nødvendig for at nå disse 
mål. Den nøjagtige udformning af disse 
forpligtelser, belønninger og incitamenter 
bør tage hensyn til det pågældende 
lægemiddels status. Denne forordning bør 

(6) Indførelsen af et system, der omfatter 
både forpligtelser, belønninger og 
incitamenter, er nødvendig for at nå disse 
mål. Den nøjagtige udformning af disse 
forpligtelser, belønninger og incitamenter 
bør tage hensyn til det pågældende 
lægemiddels status og den særlige 
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finde anvendelse på alle lægemidler, som 
børn har brug for, og dens 
anvendelsesområde bør derfor omfatte 
lægemidler, der er under udvikling og endnu 
ikke godkendt, godkendte lægemidler, der 
stadig er omfattet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og godkendte 
lægemidler, der ikke længere er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

udformning af de forskellige parallelle 
former for beskyttelse af lægemidler. Denne 
forordning bør finde anvendelse på alle 
lægemidler, som børn har brug for, og dens 
anvendelsesområde bør derfor omfatte 
lægemidler, der er under udvikling og endnu 
ikke godkendt, godkendte lægemidler, der 
stadig er omfattet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og godkendte 
lægemidler, der ikke længere er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 33
BETRAGTNING 6

(6) Indførelsen af et system, der omfatter 
både forpligtelser, belønninger og 
incitamenter, er nødvendig for at nå disse 
mål. Den nøjagtige udformning af disse 
forpligtelser, belønninger og incitamenter 
bør tage hensyn til det pågældende 
lægemiddels status. Denne forordning bør 
finde anvendelse på alle lægemidler, som 
børn har brug for, og dens 
anvendelsesområde bør derfor omfatte 
lægemidler, der er under udvikling og endnu 
ikke godkendt, godkendte lægemidler, der 
stadig er omfattet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og godkendte 
lægemidler, der ikke længere er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

(6) Indførelsen af et system, der omfatter 
både forpligtelser og rimelige belønninger 
og incitamenter, er nødvendig for at nå disse 
mål. Den nøjagtige udformning af disse 
forpligtelser, belønninger og incitamenter 
bør tage hensyn til det pågældende 
lægemiddels status. Denne forordning bør 
finde anvendelse på alle lægemidler, som 
børn har brug for, og dens 
anvendelsesområde bør derfor omfatte 
lægemidler, der er under udvikling og endnu 
ikke godkendt, godkendte lægemidler, der 
stadig er omfattet af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og godkendte 
lægemidler, der ikke længere er omfattet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 34
BETRAGTNING 7

(7) Betænkelighederne ved at gennemføre (7) Betænkelighederne ved at gennemføre 
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forsøg i den pædiatriske befolkning bør 
opvejes imod de etiske betænkeligheder ved 
at give lægemidler til en befolkning, som de 
ikke er blevet afprøvet på. Anvendelsen af 
lægemidler, der ikke er afprøvet på børn,
udgør en trussel mod folkesundheden, som 
på en sikker måde kan imødegås ved 
forskning i lægemidler til børn, som 
omhyggeligt bør kontrolleres og overvåges 
ved hjælp af de særlige krav til beskyttelse 
af børn, der deltager i kliniske forsøg i 
Fællesskabet, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 
om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk 
praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg 
med lægemidler til human brug.

forsøg i den pædiatriske befolkning bør 
opvejes imod de etiske betænkeligheder ved 
at give lægemidler til en befolkning, som de 
ikke er blevet behørigt afprøvet på. 
Anvendelsen af lægemidler, der ikke er 
afprøvet på børn, udgør en trussel mod 
folkesundheden, som på en sikker måde kan 
imødegås ved forskning i lægemidler til 
børn, som omhyggeligt bør kontrolleres og 
overvåges ved hjælp af de særlige krav til 
beskyttelse af børn, der deltager i kliniske 
forsøg i Fællesskabet, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/20/EF 
af 4. april 2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om anvendelse af god klinisk 
praksis ved gennemførelse af kliniske forsøg 
med lægemidler til human brug.

Or. en

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 35
BETRAGTNING 8

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

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

herunder direktiv 2001/20/EF og 
retningslinje E11 fra Den Internationale 
Konference om Harmonisering (ICH) om 
udvikling af lægemidler til børn, og det bør 
undgå enhver forsinkelse i godkendelsen af 
lægemidler til andre befolkninger som følge 
af kravene til undersøgelser hos børn.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 36
BETRAGTNING 8

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

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, der er fremsat af de 
samme forslagsstillere.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 37
BETRAGTNING 8

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

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

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at undgå unødvendige undersøgelser hos børn og at give udtryk for 
betænkeligheder ved de potentielle langsigtede virkninger af visse lægemidler på pædiatriske 
patienters vækst og udvikling.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 38
BETRAGTNING 9

(9) Der bør fastsættes procedurer for 
agenturets godkendelse og ændring af et 
pædiatrisk forskningsprogram, som er det 
dokument, udviklingen og godkendelsen af 
lægemidler til børn bør baseres på. Det 
pædiatriske forskningsprogram bør 
indeholde oplysninger om tidsplan og de 
foranstaltninger, der foreslås til påvisning af 
et lægemiddels kvalitet, sikkerhed og 
virkning i den pædiatriske befolkning. Da 
den pædiatriske befolkning i praksis består 
af en række delbefolkninger, bør det 
pædiatriske forskningsprogram specificere, 
hvilke delbefolkninger der skal undersøges, 
hvilke midler der skal anvendes, og der bør 
også angives en frist for undersøgelsen.

(9) Der bør fastsættes procedurer for 
agenturets godkendelse og ændring af et 
pædiatrisk forskningsprogram, som er det 
dokument, udviklingen og godkendelsen af 
lægemidler til børn bør baseres på. Det 
pædiatriske forskningsprogram bør 
indeholde oplysninger om tidsplan og de 
foranstaltninger, der foreslås til påvisning af 
et lægemiddels kvalitet, sikkerhed og 
virkning og betydelige terapeutiske fordele i 
den pædiatriske befolkning. Da den 
pædiatriske befolkning i praksis består af en 
række delbefolkninger, bør det pædiatriske 
forskningsprogram specificere, hvilke 
delbefolkninger der skal undersøges, hvilke 
midler der skal anvendes, og der bør også 
angives en frist for undersøgelsen.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at skabe konsekvens i forhold til bestemmelserne i artikel 12.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 39
BETRAGTNING 10

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

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

produktudviklingen, at undersøgelserne hos 
børn om muligt kan gennemføres, inden 
ansøgningerne om markedsføringstilladelser 
indgives.

Or. en

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 40
BETRAGTNING 10

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 17.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 41
BETRAGTNING 10

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

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

Or. de

Begrundelse

Det pædiatriske forskningsprogram bør sammen med en anmodning om godkendelse tidligst 
forelægges, når de farmakokinetiske undersøgelser på voksne mennesker er afsluttet, jf. del II, 
afsnit 5.2.3, i bilaget til direktiv 2001/83/EF.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 42
BETRAGTNING 11

(11) Det er nødvendigt at indføre et krav om, 
at der for nye lægemidler og godkendte 
lægemidler, der er beskyttet af et patent eller 
et supplerende beskyttelsescertifikat, skal 
fremlægges resultater af undersøgelser hos 
børn i henhold til et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram for at opnå en 
validering af en ansøgning om 
markedsføringstilladelse eller en ansøgning 
vedrørende en ny indikation, en ny 
dispenseringsform eller en ny indgiftsmåde. 
Ud fra det pædiatriske forskningsprogram 
vurderes det, om dette krav er opfyldt. 
Imidlertid bør dette krav ikke omfatte 
generiske lægemidler, biologiske 
lægemidler, der svarer til allerede godkendte 
lægemidler, og lægemidler, der er godkendt 
efter proceduren for almindelig anerkendt 
medicinsk anvendelse, samt homøopatiske 
lægemidler og traditionelle 
plantelægemidler, der er godkendt efter de 
forenklede registreringsprocedurer i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF 
af 6. november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler.

(11) Det er nødvendigt at indføre et krav om, 
at der for nye lægemidler og godkendte 
lægemidler, der er beskyttet af et patent eller 
et supplerende beskyttelsescertifikat, skal 
fremlægges de tilgængelige resultater af de
undersøgelser hos børn, der i henhold til et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram er 
afsluttet på tidspunktet for registreringen af 
ansøgningen om markedsføringstilladelse 
eller en ansøgning vedrørende en ny 
indikation, en ny dispenseringsform eller en 
ny indgiftsmåde. Ud fra det pædiatriske 
forskningsprogram vurderes det, om dette 
krav er opfyldt. Imidlertid bør dette krav 
ikke omfatte generiske lægemidler, 
biologiske lægemidler, der svarer til allerede 
godkendte lægemidler, og lægemidler, der er 
godkendt efter proceduren for almindelig 
anerkendt medicinsk anvendelse, samt 
homøopatiske lægemidler og traditionelle 
plantelægemidler, der er godkendt efter de 
forenklede registreringsprocedurer i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF 
af 6. november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler.

Or. en



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 12/65 AM\

DA

Begrundelse

Princippet om at kræve fremlæggelse af alle pædiatriske resultater sammen med resultater fra 
voksne er i strid med de gældende videnskabelige og etiske standarder. Denne 
fremgangsmåde kan medføre for tidlige eller unødvendige undersøgelser hos børn og forsinke 
indførelsen af nye lægemidler til voksne. Rekruttering af børn i pædiatriske protokoller 
foregår ofte meget langsomt og vanskeligt, og undersøgelserne kan vare længere end 
oprindeligt planlagt.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 43
BETRAGTNING 11

(11) Det er nødvendigt at indføre et krav om, 
at der for nye lægemidler og godkendte 
lægemidler, der er beskyttet af et patent eller 
et supplerende beskyttelsescertifikat, skal 
fremlægges resultater af undersøgelser hos 
børn i henhold til et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram for at opnå en 
validering af en ansøgning om 
markedsføringstilladelse eller en ansøgning 
vedrørende en ny indikation, en ny 
dispenseringsform eller en ny indgiftsmåde. 
Ud fra det pædiatriske forskningsprogram 
vurderes det, om dette krav er opfyldt. 
Imidlertid bør dette krav ikke omfatte 
generiske lægemidler, biologiske 
lægemidler, der svarer til allerede godkendte 
lægemidler, og lægemidler, der er godkendt 
efter proceduren for almindelig anerkendt 
medicinsk anvendelse, samt homøopatiske 
lægemidler og traditionelle 
plantelægemidler, der er godkendt efter de 
forenklede registreringsprocedurer i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF 
af 6. november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler.

(11) Det er nødvendigt at indføre et krav om, 
at der for nye lægemidler og godkendte 
lægemidler, der er beskyttet af et patent eller 
et supplerende beskyttelsescertifikat, skal 
fremlægges de tilgængelige resultater af de
undersøgelser hos børn, der i henhold til et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram er 
afsluttet på tidspunktet for registreringen af 
ansøgningen om markedsføringstilladelse 
eller en ansøgning vedrørende en ny 
indikation, en ny dispenseringsform eller en 
ny indgiftsmåde. Ud fra det pædiatriske 
forskningsprogram vurderes det, om dette 
krav er opfyldt. Imidlertid bør dette krav 
ikke omfatte generiske lægemidler, 
biologiske lægemidler, der svarer til allerede 
godkendte lægemidler, og lægemidler, der er 
godkendt efter proceduren for almindelig 
anerkendt medicinsk anvendelse, samt 
homøopatiske lægemidler og traditionelle 
plantelægemidler, der er godkendt efter de 
forenklede registreringsprocedurer i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF 
af 6. november 2001 om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 8.
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Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 44
BETRAGTNING 12

(12) For at sikre, at forskning med børn kun 
gennemføres for at opfylde deres 
terapeutiske behov, er det nødvendigt at 
fastlægge procedurer, så agenturet kan give 
dispensation fra dette krav for bestemte 
lægemidler eller grupper eller delgrupper af 
lægemidler, som derefter offentliggøres af 
agenturet. Da viden om det videnskabelige 
og medicinske område udvikler sig over tid, 
bør det fastsættes, at listerne over 
dispensationer kan ændres. Hvis en 
dispensation tilbagekaldes, bør kravet dog 
ikke finde anvendelse i et bestemt tidsrum 
for som minimum at give tid til, at et 
pædiatrisk forskningsprogram kan 
godkendes, og undersøgelser hos børn kan 
påbegyndes forud for ansøgningen om 
markedsføringstilladelsen.

(12) For at sikre, at forskning med børn kun 
gennemføres for at opfylde deres absolutte
terapeutiske behov, er det nødvendigt at 
fastlægge procedurer, så agenturet kan give 
dispensation fra et sådant krav for bestemte 
lægemidler eller grupper eller delgrupper af 
lægemidler. Alle dispensationer
offentliggøres af agenturet hurtigst muligt. 
Da viden om det videnskabelige og 
medicinske område udvikler sig over tid, bør 
det fastsættes, at listerne over dispensationer 
kan ændres. Hvis en dispensation 
tilbagekaldes, bør kravet dog ikke finde 
anvendelse i et bestemt kort tidsrum for som 
minimum at give tid til, at et pædiatrisk 
forskningsprogram kan godkendes, og 
undersøgelser hos børn kan påbegyndes 
forud for ansøgningen om 
markedsføringstilladelsen.

Or. en

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 45
BETRAGTNING 13

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. el

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 46
BETRAGTNING 14 A (ny)

(14a) Kommissionen bør støtte indførelsen 
af et program for forskning i lægemidler til 
Europas børn (MICE) for at fremme 
undersøgelser vedrørende pædiatrisk 
anvendelse af lægemidler, der ikke er 
beskyttet af patenter eller  supplerende 
beskyttelsescertifikater.
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Or. en

Begrundelse

Dette initiativ vil bidrage til at sikre børns sundhed, når de modtager medicinsk behandling 
med lægemidler, der ikke er beskyttet af patenter eller supplerende beskyttelsescertifikater. 
Ændringsforslaget er knyttet til ændringsforslaget om artikel 39 a (ny).

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 47
BETRAGTNING 18

(18) For at skabe incitamenter for godkendte 
lægemidler, der ikke længere er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, er det 
nødvendigt at indføre en ny type 
markedsføringstilladelse: 
markedsføringstilladelse til pædiatrisk brug. 
En markedsføringstilladelse til pædiatrisk 
brug bør udstedes efter de eksisterende 
procedurer for markedsføringstilladelser, 
men bør specifikt finde anvendelse på 
lægemidler, der udelukkende er udviklet til 
anvendelse hos børn. Det bør være muligt, at 
der som navn på et lægemiddel, der har en 
markedsføringstilladelse til pædiatrisk brug, 
kan benyttes et eksisterende navn på et 
tilsvarende lægemiddel, der er godkendt til 
voksne, for på den måde at udnytte, at 
navnet allerede er kendt, og samtidig drage 
fordel af den dataeneret, der er forbundet 
med en ny markedsføringstilladelse.

(18) For at skabe incitamenter for godkendte 
lægemidler, der ikke længere er beskyttet af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, er det 
nødvendigt at indføre en ny type 
markedsføringstilladelse: 
markedsføringstilladelse til pædiatrisk brug. 
En markedsføringstilladelse til pædiatrisk 
brug bør udstedes efter de eksisterende 
procedurer for markedsføringstilladelser, 
men bør specifikt finde anvendelse på 
lægemidler, der udelukkende er udviklet til 
anvendelse hos børn. Det bør være muligt, at 
der som navn på et lægemiddel, der har en 
markedsføringstilladelse til pædiatrisk brug, 
kan benyttes et eksisterende navn på et 
tilsvarende lægemiddel, der er godkendt til 
voksne, for på den måde at udnytte, at 
navnet allerede er kendt, og samtidig drage 
fordel af den dataeneret, der er forbundet 
med en ny markedsføringstilladelse. Den 
dataeneret, der gælder i forbindelse med 
godkendelsen af lægemidlet til voksne, bør 
ikke blive berørt heraf.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 48
BETRAGTNING 21

(21) Når et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram har ført til godkendelse 
af en pædiatrisk indikation for et 
lægemiddel, der allerede markedsføres med 
andre indikationer, bør indehaveren af 

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

markedsføringstilladelsen være forpligtet til 
at markedsføre lægemidlet med den 
pædiatriske indikation senest seks måneder
efter godkendelsen af indikationen. Dette 
krav bør kun gælde for allerede godkendte 
lægemidler og ikke for lægemidler, der 
godkendes via en markedsføringstilladelse 
til pædiatrisk brug.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning har til formål at fremme udviklingen af lægemidler, der dækker hidtil 
uopfyldte medicinske behov hos børn. Derfor virker det mod hensigten at give 
virksomhederne to år til at markedsføre et lægemiddel, når der først er godkendt en 
pædiatrisk indikation for dette lægemiddel. 

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 49
BETRAGTNING 21

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

(21) Når et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram har ført til godkendelse 
af en pædiatrisk indikation for et 
lægemiddel, der allerede markedsføres med 
andre indikationer, bør indehaveren af 
markedsføringstilladelsen være forpligtet til 
at markedsføre lægemidlet med den 
pædiatriske indikation senest et år efter 
godkendelsen af indikationen. Dette krav bør 
kun gælde for allerede godkendte 
lægemidler og ikke for lægemidler, der 
godkendes via en markedsføringstilladelse 
til pædiatrisk brug. De kompetente 
myndigheder kan under særlige 
omstændigheder indrømme dispensation 
fra denne tidsfrist med en behørig 
begrundelse. 

Or. en

Ændringsforslag 50
BETRAGTNING 21

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

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

Or. de

Begrundelse

Det er yderst vigtigt at forbedre sikkerheden omkring lægemidler til børn. Derfor bør der kun 
være tale om en frist på et år.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 51
BETRAGTNING 23

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

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

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt med en kontrolmekanisme for at sikre, at patienter beskyttes.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 52
BETRAGTNING 24

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en seks-
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en seks-
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er indgivet til godkendelse i 
alle medlemsstater i overensstemmelse med 
direktiv 2004/27/EF og har fået 
markedsføringstilladelse i mindst 15 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at fremme godkendelse af nye lægemidler og ikke hindre fremskridt og 
muligheden af at få lægemidler, der har fået markedsføringstilladelse i mindst 15 
medlemsstater, dvs. mere end flertallet af EU's medlemsstater.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 53
BETRAGTNING 24

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
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bør der gives en belønning i form af en seks-
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

bør der gives en belønning i form af et seks-
måneders pædiatrisk forlængelsescertifikat 
svarende til det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, eller 
en seks-måneders forlængelse af 
perioderne for data- og 
markedsføringsbeskyttelse som omhandlet i 
artikel 10 i direktiv 2001/83/EF og artikel 
14, stk. 11, i forordning (EF) nr. 726/2004,
hvis alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 54
BETRAGTNING 24

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en seks-
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af et tolv-
måneders pædiatrisk forlængelsescertifikat 
svarende til det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, og en 
seks-måneders forlængelse af perioderne 
for data- og markedsføringsbeskyttelse som 
omhandlet i artikel 10 i direktiv 
2001/83/EF og artikel 14, stk. 11, i 
forordning (EF) nr. 726/2004, hvis alle 
foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

Or. en
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Begrundelse

Lægemidler er omfattet af patenter og supplerende beskyttelsescertifikater samt den 
lovhjemlede databeskyttelse. Patentet/det supplerende beskyttelsescertifikat og den 
lovhjemlede databeskyttelse er ikke kumulative i forhold til hinanden, men derimod parallelle. 
I de fleste, men ikke alle tilfælde udløber det supplerende beskyttelsescertifikat efter den 
lovhjemlede databeskyttelse. I visse tilfælde findes der imidlertid intet supplerende 
beskyttelsescertifikat, men kun et patent, eller det er den lovhjemlede databeskyttelse, der 
udløber til sidst. For at være helt effektiv bør det foreslåede pædiatriske incitament bestå af 
en udvidelse af enhver form for eksisterende beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret til et 
givet produkt, således at der tages højde for de ovennævnte tilfælde. Derfor indføres der en 
særlig rettighed, det pædiatriske forlængelsescertifikat, som fungerer på nøjagtigt samme 
grundlag som de traditionelle rettigheder vedrørende supplerende beskyttelsescertifikater. 
For de lægemidler, der ikke er beskyttet af et patent eller et supplerende beskyttelsescertifikat, 
vil det eneste incitament bestå i en udvidelse af den lovhjemlede databeskyttelse. Udvidelsen 
af samtlige eksisterende beskyttelsesformer resulterer ikke i dobbelt beskyttelse, men kun i 
parallel beskyttelse, og udvidelsen er en nødvendighed, hvis forordningen om lægemidler til 
pædiatrisk brug skal fungere fuldstændig effektivt - ellers vil alt for mange lægemidler være 
udelukket fra at nyde godt af det pædiatriske incitament.

Med en tolv-måneders periode i stedet for den foreslåede seks-måneders periode bliver der 
givet en mere målrettet støtte til konkurrencedygtig europæisk F&U på det pædiatriske 
område, hvor der tages højde for de særlige forhold, der gør sig gældende i Europa. Et 
sådant incitament i form af en tolv-måneders periode vil også give EU mulighed for at tage 
sig af de forsinkelser, der er indtrådt i forbindelse med vedtagelsen af foranstaltninger om 
pædiatriske lægemidler. Dette vil være på linje med EU's forpligtelser i henhold til Lissabon-
og Barcelona-dagsordenen til fremme af konkurrenceevnen, og samtidig fremme udviklingen 
af bedre lægemidler til børn i Europa.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 55
BETRAGTNING 24

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en 
seksmåneders forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, der er 
indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 
1768/92, hvis alle foranstaltningerne i den 
godkendte pædiatriske forskningsplan er 
gennemført, hvis lægemidlet er godkendt i 
alle medlemsstater, og hvis relevant 
information om undersøgelsesresultaterne 
indgår i produktinformationen.

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en 
femmåneders forlængelse - med mulighed 
for yderligere fem måneders forlængelse -
af det supplerende beskyttelsescertifikat, der 
er indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 
1768/92, hvis alle foranstaltningerne i den 
godkendte pædiatriske forskningsplan er 
gennemført, hvis lægemidlet er godkendt i 
alle medlemsstater, og hvis relevant 
information om undersøgelsesresultaterne 
indgår i produktinformationen.



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 20/65 AM\

DA

Or. de

Begrundelse

Den seksmåneders forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat, som Europa-
Kommissionen foreslår, må betragtes som noget overdreven. En femmåneders standard-
forlængelse af dette certifikat ville være tilstrækkelig til at udsætte den generiske konkurrence 
og skabe omsætning til at kompensere for udgifterne til de pædiatriske undersøgelser. 
Produkter med lav årsomsætning (under 100 mio. ifølge IMS' Europa-statistik) bør derimod 
indrømmes en klar yderligere forlængelse til ti måneder.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 56
BETRAGTNING 24

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en seks-
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en seks-
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført,  
og hvis relevant information om 
undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

Or. en

Begrundelse

Visse tilstande er kun udbredte i visse medlemsstater. I disse tilfælde ville det være urimeligt 
at kræve, at et lægemiddel skal være godkendt i alle medlemsstater, og derfor bør 
forlængelsen finde anvendelse i de stater, hvor lægemidlet er godkendt.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 57
BETRAGTNING 24

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en seks-
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en seks-
måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
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alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført,
og den forskning, der er gennemført inden 
for den godkendte forskningsplan, har 
omfattet klinisk forskning, hvis lægemidlet 
er godkendt i alle medlemsstater, og hvis 
relevant information om 
undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

Or. en

Begrundelse

Hvis den private sektor skal belønnes for at investere i udvikling af pædiatriske lægemidler, 
bør der kun gives sådanne belønninger i de tilfælde, hvor der er foretaget væsentlige 
investeringer, f.eks. i klinisk forskning. Hvis der gives en belønning for en hvilken som helst 
form for pædiatriske undersøgelser, kan det resultere i, at virksomhederne først og fremmest 
leder efter pædiatriske indikationer for lægemidler med høje salgstal snarere end efter 
lægemidler, som der virkelig er behov for til børn.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 58
BETRAGTNING 24

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en 
seksmåneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der på visse betingelser gives en 
belønning i form af en maksimalt 
seksmåneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat, der er indført ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92, hvis 
alle foranstaltningerne i den godkendte 
pædiatriske forskningsplan er gennemført, 
hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, og hvis relevant information 
om undersøgelsesresultaterne indgår i 
produktinformationen.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 36, stk. 1.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 59
BETRAGTNING 25

(25) Da belønningen gives for 
gennemførelse af undersøgelser hos børn og 
ikke for påvisning af, at et lægemiddel er 
sikkert og effektivt hos børn, bør der gives 
en belønning, selv om lægemidlet ikke
godkendes med en pædiatrisk indikation. For 
at forbedre de tilgængelige oplysninger om 
lægemidlers anvendelse hos pædiatriske 
befolkninger, bør relevant information om 
anvendelsen hos pædiatriske befolkninger 
dog indgå i produktinformationen for det 
godkendte lægemiddel.

(25) Da belønningen gives for 
gennemførelse af vellykkede undersøgelser 
hos børn, bør der kun gives en belønning, 
hvis resultatet er, at lægemidlet godkendes 
med en pædiatrisk indikation. For at 
forbedre de tilgængelige oplysninger om 
lægemidlers anvendelse hos pædiatriske 
befolkninger, bør relevant information om 
anvendelsen hos pædiatriske befolkninger 
indgå i produktinformationen for det 
godkendte lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Hvis den private sektor skal belønnes for at investere i udvikling af pædiatriske lægemidler, 
bør der kun gives sådanne belønninger i de tilfælde, hvor der er foretaget væsentlige 
investeringer, f.eks. i klinisk forskning. Hvis der gives en belønning for en hvilken som helst 
form for pædiatriske undersøgelser, kan det resultere i, at virksomhederne først og fremmest 
leder efter pædiatriske indikationer for lægemidler med høje salgstal snarere end efter 
lægemidler, som der virkelig er behov for til børn.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 60
BETRAGTNING 26

(26) I henhold til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. 
december 1999 om lægemidler til sjældne 
sygdomme får lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme, ti års 
eksklusiv ret på markedet i forbindelse med 
udstedelse af en markedsføringstilladelse til 
en indikation vedrørende sjældne 
sygdomme. Da sådanne lægemidler ofte ikke 
er patentbeskyttede, kan der ikke gives 
belønning i form af en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, og hvis 
de er patentbeskyttede, vil en sådan 
forlængelse udgøre et dobbelt incitament. 

(26) I henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. 
december 1999 om lægemidler til sjældne 
sygdomme får lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme, ti års 
eksklusiv ret på markedet i forbindelse med 
udstedelse af en markedsføringstilladelse til 
en indikation vedrørende sjældne 
sygdomme. Da sådanne lægemidler ofte ikke 
er patentbeskyttede, kan der ikke gives 
belønning i form af en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, og hvis 
de er patentbeskyttede, vil en sådan 
forlængelse udgøre et dobbelt incitament. 
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Med hensyn til lægemidler til sjældne 
sygdomme bør man i stedet for at forlænge 
det supplerende beskyttelsescertifikat derfor 
forlænge den tiårige periode med eksklusiv 
ret på markedet for lægemidler til sjældne 
sygdomme til tolv år, hvis kravet om data 
vedrørende brug hos børn er fuldt ud 
opfyldt.

Med hensyn til lægemidler til sjældne 
sygdomme bør man i stedet for at forlænge 
det supplerende beskyttelsescertifikat derfor 
forlænge den tiårige periode med eksklusiv 
ret på markedet for lægemidler til sjældne 
sygdomme til ti år og seks måneder, hvis 
kravet om data vedrørende brug hos børn er 
fuldt ud opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Den tiårige periode med eksklusiv ret på markedet, der bevilges i Europa for lægemidler til 
sjældne sygdomme, er allerede den længste periode på verdensplan. De incitamenter, der 
gives for pædiatriske indikationer, er ofte overflødige, eftersom mange lægemidler til sjældne 
sygdomme er målrettet mod stofskiftesygdomme, der begynder i barndommen. Desuden er 
lægemidler til sjældne sygdomme meget dyre og ofte meget indbringende. Derfor bør 
forlængelsen af eksklusiv ret på markedet afkortes til seks måneder.  

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 61
BETRAGTNING 28

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

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

Or. en

Begrundelse

Man bør undgå at gennemføre unødvendige undersøgelser hos børn, og derfor bør 
undersøgelser hos pædiatriske patienter, der allerede er gennemført i tredjelande, ikke 
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gentages.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 62
BETRAGTNING 29

(29) En opgørelse over børns terapeutiske 
behov bør vedtages af Det Pædiatriske 
Udvalg efter samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og berørte parter og 
ajourføres regelmæssigt. Opgørelsen bør 
indeholde oplysninger om eksisterende 
lægemidler, der anvendes til børn, og belyse 
børns terapeutiske behov og prioriteringerne 
inden for forskning og udvikling. Dette vil 
gøre det lettere for virksomhederne at finde 
muligheder for forretningsudvikling og for 
Det Pædiatriske Udvalg at bedømme 
behovet for lægemidler og undersøgelser, 
når det skal vurdere udkast til pædiatriske 
forskningsprogrammer, dispensationer og 
udsættelser, og fagfolk i sundhedsvæsenet 
og patienter vil få adgang til en 
informationskilde, der kan være en hjælp, 
når der skal træffes afgørelse om valg af 
lægemidler.

(29) En opgørelse over børns terapeutiske 
behov bør vedtages af Det Pædiatriske 
Udvalg efter samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og berørte parter og 
ajourføres regelmæssigt. Opgørelsen bør 
indeholde oplysninger om eksisterende 
lægemidler, der anvendes til børn, og belyse 
børns terapeutiske behov og prioriteringerne 
inden for forskning og udvikling. Dette vil 
gøre det lettere for virksomhederne at finde 
muligheder for forretningsudvikling og for 
Det Pædiatriske Udvalg at bedømme 
behovet for lægemidler og undersøgelser, 
når det skal vurdere udkast til pædiatriske 
forskningsprogrammer, dispensationer og 
udsættelser, og fagfolk i sundhedsvæsenet 
og patienter vil få adgang til en pålidelig 
informationskilde, der kan være en hjælp, 
når der skal træffes afgørelse om valg af 
lægemidler.

Or. el

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 63
BETRAGTNING 30

(30) Kliniske forsøg i den pædiatriske 
befolkning kan kræve særlig ekspertise, 
særlige metoder og i nogle tilfælde særlige 
faciliteter og bør udføres af investigatorer, 
der har en hensigtsmæssig uddannelse. Et 
netværk, der forbinder eksisterende 
nationale initiativer og forsøgscentre med 
det formål at opbygge de nødvendige 
kompetencer på europæisk plan, vil bidrage 
til at fremme samarbejdet og undgå 
dobbeltundersøgelser. Dette netværk bør 
medvirke til styrkelse af grundlaget for det 
europæiske forskningsrum i forbindelse med 

(30) Kliniske forsøg i den pædiatriske 
befolkning kan kræve særlig ekspertise, 
særlige metoder og i nogle tilfælde særlige 
faciliteter og bør udføres af investigatorer, 
der har en hensigtsmæssig uddannelse. Et 
netværk, der forbinder eksisterende 
nationale initiativer og forsøgscentre, og 
som tager hensyn til internationale data,
med det formål at opbygge de nødvendige 
kompetencer på europæisk plan, vil bidrage
til at fremme samarbejdet og undgå 
dobbeltundersøgelser. Dette netværk bør 
medvirke til styrkelse af grundlaget for det 
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rammeprogrammerne for Fællesskabets 
indsats inden for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration, være til gavn 
for den pædiatriske befolkning og udgøre en 
kilde til information og sagkundskab for 
industrien.

europæiske forskningsrum i forbindelse med 
rammeprogrammerne for Fællesskabets 
indsats inden for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration, være til gavn 
for den pædiatriske befolkning og udgøre en 
kilde til information og sagkundskab for 
industrien.

Or. el

Begrundelse

Det er afgørende at have den størst mulige database og have kendskab til erfaringerne fra 
forskning på verdensplan.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 1

Denne forordning fastlægger 
bestemmelserne om udviklingen af 
humanmedicinske lægemidler med henblik 
på at opfylde den pædiatriske befolknings 
særlige terapeutiske behov uden at udsætte 
børn for unødvendige kliniske forsøg og i 
overensstemmelse med direktiv 2001/20/EF.

Denne forordning fastlægger 
bestemmelserne om udviklingen af 
humanmedicinske lægemidler med henblik 
på at opfylde den pædiatriske befolknings 
særlige terapeutiske behov uden at udsætte 
børn for unødvendige kliniske forsøg - og 
navnlig lægemidler, som allerede er 
anvendt over for pædiatriske befolkninger 
ramt af sjældne arvelige tilstande -  og i 
overensstemmelse med direktiv 2001/20/EF.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag skal det undgås, at der opstår uoverensstemmelse med anden 
gældende lovgivning og bestemmelser, som allerede kræver fremlæggelse af kliniske data for 
pædiatriske befolkninger, navnlig i forbindelse med produkter, der allerede har vist deres 
værd for pædiatriske befolkninger ramt af sjældne arvelige tilstande, såsom blødere.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 1

Denne forordning fastlægger 
bestemmelserne om udviklingen af 

Denne forordning fastlægger 
bestemmelserne om udviklingen af 
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humanmedicinske lægemidler med henblik 
på at opfylde den pædiatriske befolknings 
særlige terapeutiske behov uden at udsætte 
børn for unødvendige kliniske forsøg og i 
overensstemmelse med direktiv 2001/20/EF.

humanmedicinske lægemidler med henblik 
på at opfylde den pædiatriske befolknings 
særlige terapeutiske behov uden at udsætte 
børn for unødvendige kliniske eller andre 
forsøg og i overensstemmelse med direktiv 
2001/20/EF.

Or. el

Begrundelse

Forsøg er ikke kun kliniske, men også laboratorieforsøg og andre former for forsøg.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 66
ARTIKEL 2, NR. 1

1) pædiatrisk befolkning: den del af 
befolkningen, der befinder sig i alderen 
mellem fødsel og 18 år

1) pædiatrisk befolkning: den del af 
befolkningen, der befinder sig i alderen 
mellem fødsel og 16 år

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 67
ARTIKEL 2 A (ny)

Artikel 2 a
Medlemsstaterne indsamler alle 
eksisterende data om den måde, hvorpå 
fagfolk i sundhedsvæsenet aktuelt og 
nødvendigvis anvender lægemidler i den 
pædiatriske befolkning, og indberetter disse 
data til agenturet senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Det Pædiatriske Udvalg giver anvisninger 
om form og indhold af de data, der skal 
indsamles.

Or. en
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Begrundelse

Mindre ændringer i udformning og ordlyd - den vigtigste forskel vedrører placeringen af 
denne artikel. Hovedformålet med forordningen er at fremme udviklingen af 
humanmedicinske lægemidler med henblik på at opfylde "den pædiatriske befolknings særlige 
terapeutiske behov". Artikel 41 til 43, der delvis vedrører dette krav, må flyttes frem fra den 
sidste del af forordningen til de indledende bestemmelser.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 2 A (ny)

Artikel 2a
Medlemsstaterne indsamler alle 
eksisterende data om den måde, hvorpå 
fagfolk i sundhedsvæsenet aktuelt og 
nødvendigvis anvender lægemidler i den 
pædiatriske befolkning, og indberetter disse 
data til agenturet senest to år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Det Pædiatriske Udvalg giver anvisninger 
om form og indhold af de data, der skal 
indsamles.

Or. fr

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 2 B (ny)

Artikel 2 b
1. På grundlag af de i artikel 2a 
omhandlede data og efter samråd med 
Kommissionen, medlemsstaterne og de 
berørte parter udarbejder Det Pædiatriske 
Udvalg en opgørelse over terapeutiske 
behov.
Agenturet offentliggør opgørelsen senest to 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse 
og ajourfører den regelmæssigt.
2. På grundlag af den i stk. 1 omhandlede 
opgørelse udpeger agenturet prioriteringer 
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blandt de kortlagte forskningsbehov. 

Or. en

Begrundelse

Mindre ændringer i udformning og ordlyd - den vigtigste forskel vedrører placeringen af 
denne artikel. Hovedformålet med forordningen er at fremme udviklingen af 
humanmedicinske lægemidler med henblik på at opfylde "den pædiatriske befolknings særlige 
terapeutiske behov". Artikel 41 til 43, der delvis vedrører dette krav, må flyttes frem fra den 
sidste del af forordningen til de indledende bestemmelser.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 2 B (ny)

Artikel 2b 
1. På grundlag af de i artikel 2a nævnte 
data og efter samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Det Pædiatriske Udvalg en 
opgørelse over de terapeutiske behov.
Agenturet offentliggør opgørelsen senest to 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse 
og ajourfører den regelmæssigt.
2. Det Pædiatriske Udvalg foretager 
forskningsprioriteringerne på grundlag af 
den i stk. 1 nævnte opgørelse.

Or. fr

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 2 C (ny)

Artikel 2 c 
1. Agenturet udvikler med videnskabelig 
bistand fra Det Pædiatriske Udvalg et 
europæisk netværk af eksisterende 
nationale og europæiske netværk, eksperter 
i de forskellige pædiatriske patologier, 
investigatorer og centre med særlig 
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ekspertise inden for undersøgelser af den 
pædiatriske befolkning.
2. Formålet med det europæiske netværk er 
bl.a. at koordinere undersøgelser 
vedrørende pædiatriske lægemidler, at 
opbygge den nødvendige videnskabelige og 
administrative kompetence på europæisk 
plan og at undgå, at undersøgelser udføres 
dobbelt.

Det europæiske netværk bestræber sig også 
på at sikre, at anvendelsen af tilgængelige 
ressourcer optimeres, navnlig ved at 
kontrollere, om foreslåede undersøgelser 
lader sig gennemføre i praksis, og om de er 
effektive i henseende til de menneskelige og 
økonomiske omkostninger, og ved at sikre, 
at undersøgelsesprotokoller kan frembringe 
klare svar på vigtige kliniske spørgsmål 
inden for den kortest mulige tidsramme.

3. Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse vedtager agenturets styrelse 
på forslag af eksekutivdirektøren og efter 
høring af Kommissionen, medlemsstaterne 
og de berørte parter en 
gennemførelsesstrategi med henblik på 
oprettelse og drift af det europæiske 
netværk. Dette netværk skal, når det er 
muligt, bidrage til styrkelse af grundlaget 
for det europæiske forskningsrum i 
forbindelse med Fællesskabets 
rammeprogrammer for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration.

Or. en

Begrundelse

Mindre ændringer i udformning og ordlyd - den vigtigste forskel vedrører placeringen af 
denne artikel. Hovedformålet med forordningen er at fremme udviklingen af 
humanmedicinske lægemidler med henblik på at opfylde "den pædiatriske befolknings særlige 
terapeutiske behov". Artikel 41 til 43, der delvis vedrører dette krav, må flyttes frem fra den 
sidste del af forordningen til de indledende bestemmelser.
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Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 2 C (ny)

Artikel 2c 
Senest et år efter denne forordnings 
gennemførelse opstiller medlemsstaterne et 
pædiatrisk forskningsprogram til 
finansiering af undersøgelser vedrørende 
pædiatrisk anvendelse af lægemidler, 
navnlig lægemidler, der ikke er beskyttet af 
et patent eller et supplerende 
beskyttelsescertifikat.
Programmet tager højde for de i artikel 2b, 
stk. 2, nævnte prioriteringer.

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 73
KAPITEL 1 A (nyt)

KAPITEL 1a
Fastlæggelse af behovene

Artikel 2a
1. Medlemsstaterne indsamler alle 
eksisterende data om den måde, hvorpå 
fagfolk i sundhedsvæsenet aktuelt anvender 
lægemidler i den pædiatriske befolkning, 
og udarbejder en opgørelse over dennes 
udækkede behov. De indberetter disse data 
til agenturet senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.
Det Pædiatriske Udvalg giver anvisninger 
om form og indhold af de data, der skal 
indsamles.

Artikel 2b
1. På grundlag af de i artikel 2a nævnte 
data og efter samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Det Pædiatriske Udvalg en 
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opgørelse over de terapeutiske behov.
Agenturet offentliggør opgørelsen senest to 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse 
og ajourfører den regelmæssigt og mindst 
en gang om året.
2. Det Pædiatriske Udvalg foretager 
forskningsprioriteringerne på grundlag af 
den i stk. 1 nævnte opgørelse.
3. Ved udarbejdelsen af opgørelsen over 
terapeutiske behov tages der hensyn til, 
hvor prævalente de pågældende tilstande er 
i den pædiatriske befolkning, hvor alvorlige 
de tilstande, der skal behandles, er, 
hvorvidt der findes andre 
behandlingsformer for tilstandene i den 
pædiatriske befolkning, og hvorvidt disse 
behandlingsformer er egnede, herunder 
hvilken virknings- og bivirkningsprofil de 
har, og til eventuelle specifikt 
pædiatrirelaterede sikkerhedsspørgsmål.

Artikel 2c
1. Agenturet udvikler med videnskabelig 
bistand fra Det Pædiatriske Udvalg et 
europæisk netværk af eksisterende 
nationale og europæiske netværk, 
investigatorer og centre med særlig 
ekspertise inden for undersøgelser af den 
pædiatriske befolkning.
2. Formålet med det europæiske netværk er 
bl.a. at koordinere undersøgelser 
vedrørende pædiatriske lægemidler, at 
opbygge den nødvendige videnskabelige og 
administrative kompetence på europæisk 
plan og at undgå, at undersøgelser af og 
forsøg med børn på nogen måde gentages.

Netværket sørger også for en optimering af 
midlerne: hensyntagen til undersøgelsernes 
feasibility med bedste costbenefitforhold 
(humane og finansielle ressourcer) og 
protokollernes egnethed ud fra ønsket om 
så hurtigt og enkelt som muligt at reagere 
på de kliniske spørgsmål, der bliver 
aktuelle. 
3. Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse vedtager agenturets styrelse 
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på forslag af eksekutivdirektøren og efter 
høring af Kommissionen, medlemsstaterne 
og de berørte parter en 
gennemførelsesstrategi med henblik på 
oprettelse og drift af det europæiske 
netværk. Dette netværk skal, når det er 
muligt, bidrage til styrkelse af grundlaget 
for det europæiske forskningsrum i 
forbindelse med Fællesskabets 
rammeprogrammer for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration.

Artikel 2d
1. Senest et år efter denne forordnings 
gennemførelse opstiller medlemsstaterne et 
pædiatrisk forskningsprogram til 
finansiering af undersøgelser vedrørende 
pædiatrisk anvendelse af lægemidler, 
navnlig lægemidler, der ikke er beskyttet af 
et patent eller et supplerende certifikat.

Programmet tager højde for de i artikel 2b, 
stk. 2, nævnte prioriteringer.

Or. fr

Begrundelse

Dette kapitel, hvis artikler gentager det hovedsagelige i forordningsforslagets artikel 41-43, 
vedrører udviklingen af humanmedicinske lægemidler med henblik på at dække de specifikke 
terapeutiske behov hos den pædiatriske befolkning og samtidig undgå unødvendige forsøg og 
tilskynde medicinalfirmaerne til at dække disse særlige behov bedre.

For at opnå dette skal de offentlige myndigheder på såvel fællesskabsniveau som nationalt 
niveau sikre sig, at alle behov er dækket, uanset hvor stor en interesse i incitamentordningen 
medicinalfirmaerne tilkendegiver. Derfor bør fastlæggelsen af de terapeutiske behov hos børn 
gøres til et prioriteret mål, som endvidere vil gøre det muligt bedre at fastlægge 
forskningsprogrammerne og disses prioriteter.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 3, STK. 1, AFSNIT 1

1. Der oprettes et pædiatrisk udvalg under 
Det Europæiske Lægemiddelagentur, der er 
oprettet ved forordning (EF) nr. 726/2004, 
herefter benævnt "agenturet".

1. Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse oprettes der et 
pædiatrisk udvalg under Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, der er oprettet ved 
forordning (EF) nr. 726/2004, herefter 
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benævnt "agenturet".

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af nye lægemidler bør ikke forsinkes. Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(EMEA) råder allerede over betydelig ekspertise på det pædiatriske område. Derfor må det 
være muligt at påbegynde arbejdet i Det Pædiatriske Udvalg inden for seks måneder.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 75
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser.

c) tolv personer, der udpeges af 
Kommissionen efter høring af Europa-
Parlamentet på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger, alment 
praktiserende læger, specialister i 
lægemiddelovervågning og folkesundhed, 
forældreforeninger og organer, der 
beskæftiger sig med social beskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser.

c) ti personer, der udpeges af Kommissionen 
efter høring af Europa-Parlamentet på 
grundlag af en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser for at repræsentere 
børnelæger, alment praktiserende læger, 
specialister i lægemiddelovervågning og 
folkesundhed, forældreforeninger og 
organer inden for social beskyttelse.

Or. fr
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Begrundelse

Det Pædiatriske Udvalg bør udvides til at have forskellige aktive inden for pædiatri som 
medlemmer, således at det bliver i stand til at forstå situationen og de pædiatriske behov i 
deres helhed. Man bør også sikre sig, at der på hvert møde er et tilstrækkeligt antal 
medlemmer til at træffe de nødvendige afgørelser.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 77
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C 

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser.

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen efter høring af Europa-
Parlamentet på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger, specialister i 
lægemiddelovervågning og foreninger til 
varetagelse af folkesundheds- og 
forældreinteresser.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet bør høres om de supplerende seks personer, der skal udpeges. I stedet for at 
repræsentere patientforeninger, der ofte i vid udstrækning finansieres af eller har tilknytning 
til medicinalvirksomheder, er det mere passende, at disse personer repræsenterer specialister 
i lægemiddelovervågning, foreninger til varetagelse af folkesundheds- og forældreinteresser 
og børnelæger.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 78
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser.

c) fem personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser. En sjette 
person, der udpeges af Kommissionen, bør 
være medlem af Udvalget for Lægemidler 
til Sjældne Sygdomme (COMP) under Det 
Europæiske Lægemiddelagentur.
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Or. en

Begrundelse

Børn lider også af sjældne sygdomme, der behandles med særlige lægemidler. Flertallet 
(70%-80%) af de sjældne sygdomme er af genetisk oprindelse, hvilket betyder, at børn har et 
særligt behandlingsbehov - mange lægemidler til sjældne sygdomme er udviklet eller bør 
udvikles til pædiatriske indikationer. Hvis Kommissionen udpeger et medlem fra Udvalget for 
Lægemidler til Sjældne Sygdomme under Det Europæiske Lægemiddelagentur, får Det 
Pædiatriske Udvalg bedre muligheder for at forstå og identificere de særlige behov hos børn, 
der lider af sjældne sygdomme. 

Ændringsforslag af Karin Jöns

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser.

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger, andre 
speciallæger med særlig pædiatrisk indsigt
og patientforeningers interesser.

Or. de

Begrundelse

Ikke blot børnelæger, men også andre speciallæger (kræftspecialister, hjertespecialister, etc.), 
der har særlig pædiatrisk indsigt, bør have mulighed for at deltage i Det Pædiatriske Udvalgs 
arbejde. 

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser.

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger, farmaceuter og 
patientforeningers interesser.

Or. en

Begrundelse

Farmaceuter har et enestående kendskab til hele det farmaceutiske område, fordi deres 
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specialiserede uddannelse betyder, at de bliver eksperter i lægemidler1. En sådan 
specialviden på det farmaceutiske område kan blive et uundværligt bidrag til arbejdet i Det 
Pædiatriske Udvalg. Desuden spiller farmaceuter en central rolle ved rådgivningen af 
patienter og plejepersoner om, hvordan man får mest ud af behandlingen med lægemidler, 
fordi farmaceuterne er lettilgængelige og således det første sted, hvor patienter henvender sig 
med spørgsmål eller problemer vedrørende deres medicin. Derfor kan tilstedeværelsen af en 
farmaceut i Det Pædiatriske Udvalg sikre, at samtlige interessenter repræsenteres. 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser.

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere farmaceuter, børnelæger og 
patientforeningers interesser.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at Det Pædiatriske Udvalg har et medlem, der repræsenterer farmaceuter. Da 
farmaceuter er videnskabeligt uddannet inden for lægemidler og er direkte involveret i 
levering af produktet, ligesom de har kontakt med modtagerne af lægemidler til pædiatrisk 
brug, kan de yde et væsentligt bidrag til udvalgets arbejde. Derfor bør deltagelse af 
repræsentanter for farmaceuter ikke være udelukket. De skal være eksplicit omfattet.  

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 82
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og 
patientforeningers interesser.

c) seks personer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser for 
at repræsentere børnelæger og repræsentere 
interesser for patientforeninger, organer 
inden for det sociale sikringssystem og 
gensidige selskaber, der har til opgave eller 
deler den opgave at forvalte de 
budgetmæssige følger af afgørelser om 
lægemidler. To personer fra disse tre 
interessegrupper skal udpeges hver gang.

  
1 Direktiv 85/443/EF.
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Or. fr

Begrundelse

Ud over speciallægerne og patienternes interesserepræsentanter er det absolut nødvendigt, at 
nationale repræsentanter for de sociale sikringssystemer og socialforsikringsselskaber, der 
har til opgave at forvalte budgettet på sundhedsområdet, kommer til at sidde i udvalget for at 
overvåge de budgetmæssige følger af udvalgets afgørelser.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA C A (nyt)

ca) to repræsentanter for industrien, som 
de relevante sammenslutninger enes om.

Or. de

Begrundelse

I et sådant udvalg er det rimeligt, at også industrien som berørt part bliver repræsenteret og 
gives stemmeret. Med kun to repræsentanter skulle faren for lobbypolitik være holdt inden for 
overskuelige grænser.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, består 
udtalelsen af flertallet af medlemmernes 
holdning samt de afvigende holdninger og 
begrundelserne herfor.

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, består 
udtalelsen af 

a) flertallet af medlemmernes holdning samt 

b) de afvigende holdninger og 

begrundelserne for hver enkelt af disse 
holdninger.

Udtalelsen gøres straks offentligt
tilgængelig. 

Or. en



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 38/65 AM\

DA

Begrundelse

Det bør præciseres, at i tilfælde af uenighed skal udtalelsen eksplicit bestå af flertallets og 
mindretallets holdninger med tilhørende begrundelser.

Desuden skal enhver udtalelse gøres offentligt tilgængelig hurtigst muligt for at sikre, at der 
hersker åbenhed omkring udvalgets arbejde.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, består
udtalelsen af flertallet af medlemmernes 
holdning samt de afvigende holdninger og 
begrundelserne herfor.

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, vedtages
udtalelsen af flertallet af medlemmerne. 
Udtalelsen omtaler de afvigende holdninger 
og begrundelserne herfor.

Udtalelsen offentliggøres straks.

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 86
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, består
udtalelsen af flertallet af medlemmernes 
holdning samt de afvigende holdninger og 
begrundelserne herfor.

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, vedtages
udtalelsen af flertallet af medlemmerne. 
Udtalelsen omtaler de afvigende holdninger 
og begrundelserne herfor.
Udtalelsen offentliggøres straks.

Or. fr

Begrundelse

Det Pædiatriske Udvalg skal arbejde i fuldstændig åbenhed. Denne pligt til åbenhed skal 
gælde såvel beslutningsprocessen som begrundelserne for afgørelser samt selve afgørelserne. 
Artikel 5 skal gøres mere præcis på dette punkt.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, består 
udtalelsen af flertallet af medlemmernes 
holdning samt de afvigende holdninger og 
begrundelserne herfor.

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, består 
udtalelsen af flertallet af medlemmernes 
holdning. Udtalelsen omtaler de afvigende 
holdninger og begrundelserne herfor.
Udtalelsen gøres straks offentligt 
tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at skabe større åbenhed.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 5, STK. 1

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, består 
udtalelsen af flertallet af medlemmernes 
holdning samt de afvigende holdninger og 
begrundelserne herfor.

1. Under udarbejdelsen af udtalelser gør Det 
Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå til 
enighed på et videnskabeligt grundlag. Hvis 
der ikke kan opnås enighed, består 
udtalelsen af flertallet af medlemmernes 
holdning samt de afvigende holdninger og 
begrundelserne herfor. Udtalelsen gøres 
offentligt tilgængelig hurtigst muligt.

Or. en

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 5, STK. 3

3. Kommissionens repræsentanter og 
agenturets eksekutivdirektør eller dennes 
repræsentanter kan deltage i alle Det 
Pædiatriske Udvalgs møder.

3. To repræsentanter for Kommissionen og 
agenturets eksekutivdirektør eller dennes 
repræsentant kan deltage i alle Det 
Pædiatriske Udvalgs møder.
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Or. el

Begrundelse

For at sikre korrekt institutionel repræsentation af Kommissionen og agenturet.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 6, AFSNIT 2

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

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

Or. el

Begrundelse

For at opnå større gennemskuelighed.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA D

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed 
eller virkning ved brug i den pædiatriske 
befolkning

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller terapeutiske fordel frem for 
allerede eksisterende midler ved brug i den 
pågældende pædiatriske befolkning

Or. fr

Begrundelse

Det Pædiatriske Udvalgs arbejde må ikke begrænses til at evaluere data tilvejebragt i 
henhold til et godkendt pædiatrisk forskningsprogram og afgive udtalelse om det pågældende 
lægemiddels kvalitet, sikkerhed og virkning. Også den terapeutiske fordel for børnene skal 
tages i betragtning, således som det fremgår af forordningens mål.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA D

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed 
eller virkning ved brug i den pædiatriske 
befolkning

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed,
virkning og betydelige terapeutiske fordele i 
forhold til eksisterende behandlingsformer
ved brug i den pædiatriske befolkning

Or. en

Begrundelse

Det fremgår klart og tydeligt af begrundelsen og artikel 12, stk. 1, litra c, at lægemidler kun 
bør vurderes i forhold til børn, hvis de frembyder potentielle terapeutiske fordele for 
pædiatriske patienter i forhold til eksisterende behandlingsformer. Når Det Pædiatriske 
Udvalg afgiver udtalelse, bør udtalelsen derfor også omfatte en vurdering af lægemidlets 
terapeutiske fordele ved brug i den pædiatriske befolkning.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA D 

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed 
eller virkning ved brug i den pædiatriske 
befolkning

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed, 
virkning eller terapeutiske fordel frem for 
allerede eksisterende midler ved brug i den 
pædiatriske befolkning

Or. fr

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA D
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d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed 
eller virkning ved brug i den pædiatriske 
befolkning

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed 
eller virkning og øgede terapeutiske værdi  
(i forhold til eksisterende 
behandlingsformer) ved brug i den 
pædiatriske befolkning

Or. en

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA D

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed 
eller virkning ved brug i den pædiatriske 
befolkning

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed,
virkning og øgede terapeutiske værdi (i 
forhold til eksisterende behandlingsformer) 
ved brug i den pædiatriske befolkning

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tager højde for begrebet øget terapeutisk værdi.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA D

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed 

d) efter anmodning fra Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler eller en 
kompetent myndighed at evaluere de data, 
der tilvejebringes i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og afgive 
udtalelse om lægemidlets kvalitet, sikkerhed,
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eller virkning ved brug i den pædiatriske 
befolkning

virkning og øgede terapeutiske værdi  (i 
forhold til eksisterende behandlingsformer 
ved brug i den pædiatriske befolkning

Or. en

Begrundelse

Begrebet øget terapeutisk værdi bør være en betingelse for at acceptere pædiatriske 
indikationer med det formål at undgå dobbeltundersøgelser; den nuværende ordlyd tager ikke 
ikke højde for begrebet øget terapeutisk værdi.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA E 

e) at rådgive om form og indhold af de data, 
der skal indsamles til den i artikel 41 
omhandlede undersøgelse, og udarbejde en 
opgørelse over terapeutiske behov som 
omhandlet i artikel 42

e) at rådgive om form og indhold af de data, 
der skal indsamles til den i artikel 41 
omhandlede undersøgelse, og udarbejde en 
opgørelse over terapeutiske behov som 
omhandlet i artikel 42 samt fastslå den
terapeutiske fordel frem for allerede 
eksisterende midler

Or. fr

Begrundelse

Hvorvidt der er tale om en terapeutisk fordel, er afgørende for godkendelse af en pædiatrisk 
indikation, og dette skal dokumenteres og tages i betragtning af Det Pædiatriske Udvalg.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H A (nyt)

ha) at vurdere, om et lægemiddel er 
berettiget til at få forlænget perioden for 
det supplerende beskyttelsescertifikat med 
otte måneder, ved at foretage en 
gennemgang af de uafhængigt reviderede 
salgstal for lægemidlet i overensstemmelse 
med artikel 36, stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

En seks-måneders forlængelse af perioden for det supplerende beskyttelsescertifikat er ikke 
nødvendigvis tilstrækkelig til at anspore virksomhederne til at investere i udviklingen af 
pædiatriske indikationer for visse relativt sjældne sygdomme. Den seks-måneders forlængelse 
af perioden for det supplerende beskyttelsescertifikat, der findes i USA, kan ikke 
sammenlignes med situationen i EU, fordi priserne er væsentligt lavere i EU. Det er derfor, at 
der i visse tilfælde tilsyneladende er brug for et mere markant incitament. På den anden side 
er en seks-måneders forlængelse måske et overdrevent kraftigt incitament for lægemidler, der 
er succeshistorier på det voksne område.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 99
ARTIKEL 7, LITRA H A (nyt)

ha) at vurdere, om et lægemiddel er 
berettiget til at få forlænget perioden for 
det supplerende beskyttelsescertifikat med 
seks måneder, ved at foretage en 
gennemgang af de uafhængigt reviderede 
salgstal for lægemidlet i overensstemmelse 
med artikel 36, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give Det Pædiatriske Udvalg kompetence til at 
kontrollere salgstallene for et lægemiddel for at se, om det er berettiget til en seks-måneders 
forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat i stedet for de sædvanlige tre måneder.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H A (nyt)

ha) at vurdere, om et lægemiddel er 
berettiget til at få forlænget perioden for 
det supplerende beskyttelsescertifikat med 
seks måneder, ved at foretage en 
gennemgang af de uafhængigt reviderede 
salgstal for lægemidlet i overensstemmelse 
med artikel 36, stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give Det Pædiatriske Udvalg kompetence til at 
kontrollere salgstallene for et lægemiddel for at se, om det er berettiget til en seks-måneders 
forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat i stedet for de sædvanlige tre måneder.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 101
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H A (nyt)

ha) at vurdere, om et lægemiddel er 
berettiget til at få forlænget perioden for 
det supplerende beskyttelsescertifikat med 
seks måneder, ved at foretage en 
gennemgang af de uafhængigt reviderede 
salgstal for lægemidlet i overensstemmelse 
med artikel 36, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give Det Pædiatriske Udvalg kompetence til at  
kontrollere salgstallene for et lægemiddel for at se, om det er berettiget til en seks-måneders 
forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat i stedet for de sædvanlige tre måneder.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 102
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H A (nyt)

ha) at vurdere, om et lægemiddel er 
berettiget til at få forlænget perioden for 
det supplerende beskyttelsescertifikat med 
seks måneder, ved at foretage en 
gennemgang af de uafhængigt reviderede 
salgstal for lægemidlet i overensstemmelse 
med artikel 36, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give Det Pædiatriske Udvalg kompetence til at opfylde 
kravet om at kontrollere salgstallene for et lægemiddel for at se, om det er berettiget til en 
seks-måneders forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat i stedet for de sædvanlige 
tre måneder. 
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Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 103
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H A (nyt)

ha) at fastlægge, om et lægemiddel er 
berettiget til at få forlænget perioden for 
det supplerende beskyttelsescertifikat med 
seks  måneder, ved at foretage en 
gennemgang af uafhængigt reviderede 
salgstal for lægemidlet. 

Or. pt

Begrundelse

Det Pædiatriske Udvalg kan kontrollere lægemidlernes salgstal og se, om de har ret til en 
seks-måneders forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat i stedet for den normale 
forlængelse på tre måneder.

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 104
ARTIKEL 7, LITRA H A (nyt)

ha) at vurdere, om et lægemiddel er 
berettiget til at få forlænget perioden for 
det supplerende beskyttelsescertifikat med 
seks måneder, ved at foretage en 
gennemgang af de uafhængigt reviderede 
salgstal i overensstemmelse med artikel 36, 
stk. 1. 

Or. pl

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at give Det Pædiatriske Udvalg ansvaret for at 
kontrollere produktsalgstallene med henblik på at indrømme en seks-måneders forlængelse af 
det supplerende beskyttelsescertifikat i stedet for den normale tre-måneders forlængelse. 

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 105
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H A (nyt)
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ha) at udarbejde en særlig opgørelse over 
pædiatriske behov for lægemidler i samråd 
med pædiatriske specialister og at ajourføre 
denne opgørelse regelmæssigt 

Or. en

Begrundelse

Begrebet øget terapeutisk værdi bør være en betingelse for at acceptere pædiatriske 
indikationer med det formål at undgå dobbeltundersøgelser; den nuværende ordlyd tager ikke 
ikke højde for begrebet øget terapeutisk værdi. 

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 106
ARTIKEL 7, STK. 2, AFSNIT 1 A (nyt)

Kan en sådan øget terapeutisk værdi ikke 
påregnes, gives dispensation i henhold til 
artikel 12, stk. 1, litra c.

Or. en

Begrundelse

Begrebet øget terapeutisk værdi bør være en betingelse for at acceptere pædiatriske 
indikationer med det formål at undgå dobbeltundersøgelser; den nuværende ordlyd tager ikke 
ikke højde for begrebet øget terapeutisk værdi.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 107
ARTIKEL 7, STK. 2

2. I forbindelse med udførelsen af sine 
opgaver overvejer Det Pædiatriske Udvalg, 
hvorvidt de foreslåede undersøgelser kan 
forventes at medføre betydelige terapeutiske 
fordele for den pædiatriske befolkning eller 
ej.

2. I forbindelse med udførelsen af sine 
opgaver overvejer Det Pædiatriske Udvalg, 
hvorvidt de foreslåede undersøgelser af et 
bestemt lægemiddel kan forventes at 
medføre betydelige terapeutiske fordele for 
den pædiatriske befolkning i forhold til 
eksisterende behandlingsformer for 
pædiatriske patienter.

Or. en
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Begrundelse

Der foretages en ændring af dette stykke for at bringe det på linje med formuleringen af 
artikel 12, stk. 1, litra c, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 108
ARTIKEL 7, STK. 2

2. I forbindelse med udførelsen af sine 
opgaver overvejer Det Pædiatriske Udvalg, 
hvorvidt de foreslåede undersøgelser kan 
forventes at medføre betydelige terapeutiske 
fordele for den pædiatriske befolkning eller 
ej.

2. I forbindelse med udførelsen af sine 
opgaver overvejer Det Pædiatriske Udvalg, 
hvorvidt de foreslåede undersøgelser kan 
forventes at medføre betydelige terapeutiske 
fordele for den pædiatriske befolkning eller 
ej. Udvalget tager også hensyn til bl.a. 
eventuelle udtalelser, afgørelser eller råd, 
der er givet af de kompetente myndigheder i 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Man bør undgå at gennemføre unødvendige undersøgelser hos børn, og derfor bør 
undersøgelser hos pædiatriske patienter, der allerede er gennemført i tredjelande, ikke 
gentages.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 109
ARTIKEL 7, STK. 2

2. I forbindelse med udførelsen af sine 
opgaver overvejer Det Pædiatriske Udvalg, 
hvorvidt de foreslåede undersøgelser kan 
forventes at medføre betydelige terapeutiske 
fordele for den pædiatriske befolkning eller 
ej.

2. I forbindelse med udførelsen af sine 
opgaver overvejer Det Pædiatriske Udvalg 
først, hvorvidt de foreslåede undersøgelser 
kan forventes at medføre betydelige 
terapeutiske fordele for den pædiatriske 
befolkning eller ej.

Or. en

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 110
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)
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2a. Sammenlignende undersøgelser, der 
har til formål at dokumentere en øget 
terapeutisk værdi, vedlægges ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 111
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

2a. Sammenlignende undersøgelser, der 
har til formål at dokumentere en øget 
terapeutisk værdi, vedlægges ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 112
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

2a. Sammenlignende undersøgelser, der 
har til formål at dokumentere en øget 
terapeutisk værdi, vedlægges ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 113
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

2a. Kan en sådan øget terapeutisk værdi 
ikke påregnes, gives dispensation i henhold 
til artikel 12, stk. 1, litra c.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringsforslag 1 og tager hensyn til den 
øgede terapeutiske værdi.



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 50/65 AM\

DA

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 114
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

2a. Kan en sådan fordel ikke påregnes, 
gives dispensation i henhold til artikel 12, 
stk. 1, litra c).

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 115
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

2a. Kan en sådan fordel ikke påregnes, 
gives dispensation i henhold til artikel 12, 
stk. 1, litra c).

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag kan forordningsforslaget gøres sammenhængende i forbindelse 
med godkendelse af en pædiatrisk indikation i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 116
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

2a. Resultaterne af en eller flere 
sammenlignende undersøgelser, der har til 
formål at dokumentere den terapeutiske 
fordel, vedlægges ansøgningen om 
markedsføringstilladelse.

Or. fr

Begrundelse

Hvorvidt der er tale om en terapeutisk fordel, bør således være afgørende for godkendelse af 
en pædiatrisk indikation og skal derfor dokumenteres i ansøgningen om markedsføringstil-
ladelse, således at Det Pædiatriske Udvalg kan tage hensyn hertil i henhold til artikel 7, stk. 
2.
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Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 117
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

2a. Resultaterne af en eller flere 
sammenlignende undersøgelser, der har til 
formål at dokumentere den terapeutiske 
fordel, vedlægges ansøgningen om 
markedsføringstilladelse.

Or. fr

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 118
ARTIKEL 7 A (ny)

Artikel 7a
En specifik opgørelse over børns behov for 
lægemidler udarbejdes, ajourføres 
regelmæssigt og stilles til rådighed for alle 
berørte parter (fagfolk, virksomheder, 
patienter osv.).

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt at udarbejde en liste, der er tilgængelig for alle berørte parter.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 119
ARTIKEL 8, STK. 1, LITRA A

a) resultaterne af alle de undersøgelser, der 
er gennemført, og detaljerede oplysninger 
om alle de data, der er indsamlet, i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram

a) resultaterne af alle de undersøgelser, der 
er gennemført, og detaljerede oplysninger 
om alle de data, der er indsamlet, for at 
dokumentere, at et bestemt lægemiddel kan 
forventes at have betydelige terapeutiske 
fordele for den pædiatriske befolkning i 
forhold til eksisterende behandlingsformer 
for pædiatriske patienter

Or. en
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Begrundelse

Det fremgår klart og tydeligt af begrundelsen og artikel 12, stk. 1, litra c, at lægemidler kun 
bør vurderes i forhold til børn, hvis de frembyder potentielle terapeutiske fordele for 
pædiatriske patienter i forhold til eksisterende behandlingsformer. En ansøgning om 
markedsføringstilladelse bør derfor altid omfatte oplysninger om de potentielle terapeutiske 
fordele.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 120
ARTIKEL 8, STK. 1, LITRA A

a) resultaterne af afsluttede pædiatriske 
undersøgelser, tidsplanen for afslutning af 
igangværende og planlagte pædiatriske 
undersøgelser og agenturets holdning til 
disse emner

Or. en

Begrundelse

Princippet om at kræve fremlæggelse af alle pædiatriske resultater sammen med resultater fra 
voksne er i strid med de gældende videnskabelige og etiske standarder. Denne 
fremgangsmåde kan medføre for tidlige eller unødvendige undersøgelser hos børn og forsinke 
indførelsen af nye lægemidler til voksne. Rekruttering af børn i pædiatriske protokoller 
foregår ofte meget langsomt og vanskeligt, og undersøgelserne kan vare længere end 
oprindeligt planlagt.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 121
ARTIKEL 8, STK. 1, LITRA -A

-a) resultaterne af afsluttede pædiatriske 
undersøgelser, tidsplanen for afslutning af 
igangværende og planlagte pædiatriske 
undersøgelser og agenturets holdning til 
disse emner

Or. en

Begrundelse

Ifølge de gældende videnskabelige og etiske standarder skal nye lægemidler i vid udstrækning 
afprøves på voksne, inden der kan gennemføres undersøgelser på børn. Derfor vil 
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resultaterne af alle pædiatriske undersøgelser ikke nødvendigvis foreligge, når der indgives 
en ansøgning om markedsføringstilladelse for lægemidlet til voksne. For at undgå en for 
tidlig afprøvning på børn og forsinkelser i godkendelsen af lægemidler til voksne bør kravet i 
artikel 8 derfor tage højde for sager, hvor der stadig foregår pædiatriske undersøgelser, når 
der ansøges om en markedsføringstilladelse for voksen brug.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 122
ARTIKEL 9, STK. 1 A (nyt)

I relevante tilfælde finder Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1085/2003 om 
behandling af ændringer af betingelserne i 
markedsføringstilladelser for 
humanmedicinske lægemidler og 
veterinærlægemidler anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at skabe størst mulig konsekvens inden for EF's 
lægemiddellovgivning. Derfor finder de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 
1085/2003 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for 
humanmedicinske lægemidler og veterinærlægemidler anvendelse i forbindelse med 
ændringer af en eksisterende tilladelse (f.eks. en ændring fra tabletform til flydende form eller 
omvendt). 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 123
ARTIKEL 9, STK. 1 A (nyt)

Stk. 1 finder også anvendelse, når ansø-
geren dokumenterer, at lægemidlet udgør 
en betydelig terapeutisk, videnskabelig eller 
teknisk innovation i overensstemmelse med 
forordning 726/2004/EF, særlig artikel 3, 
stk. 2, litra (b).

Or. el

Begrundelse

Der bør indsættes bestemmelser, der medtager markedsføringstilladelse for et lægemiddel, 
der udgør en betydelig terapeutisk, videnskabelig eller teknisk innovation som anført i  artikel 
3, stk. 2, litra (b), i forordning 726/2004/EF om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for 
godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse 
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af et europæisk lægemiddelagentur. Denne bestemmelse styrker innovation inden for 
lægemidler. 

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 124
ARTIKEL 14, STK. 2, AFSNIT 1

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

2. Undtagen under særlige 
omstændigheder vedtager Det Pædiatriske 
Udvalg senest 60 dage efter modtagelsen af 
ansøgningen, efter at have udpeget en 
ordfører, en udtalelse om, hvorvidt der bør 
indrømmes dispensation for et bestemt 
lægemiddel.

Or. en

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 125
ARTIKEL 14, STK. 3

Så snart Det Pædiatriske Udvalg vedtager en 
udtalelse, finder den i kapitel 4 fastlagte 
procedure anvendelse. Agenturet underretter 
straks ansøgeren herom. Ansøgeren 
underrettes om begrundelsen for afgørelsen..

Så snart Det Pædiatriske Udvalg vedtager en 
udtalelse, finder den i kapitel 4 fastlagte 
procedure anvendelse. Agenturet underretter 
ansøgeren herom straks og i hvert fald 
inden for en periode af ikke over ti 
hverdage. Ansøgeren underrettes om 
begrundelsen for afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 126
ARTIKEL 15, STK. 1 A (nyt)

1a. Denne liste ajourføres regelmæssigt (i 
hvert fald hver sjette måned) og gøres 
straks offentligt tilgængelig. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at listen over dispensationer ajourføres regelmæssigt og gøres 
offentligt tilgængelig for at skabe åbenhed.
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Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 127
ARTIKEL 15, STK. 1

1. Agenturet fører en liste over alle 
dispensationer.

1. Agenturet fører en liste over alle 
dispensationer. Listen ajourføres 
regelmæssigt (i hvert fald hvert år) og gøres 
offentligt tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 128
ARTIKEL 15, STK. 1 A (nyt)

1a. Denne liste, som ajourføres mindst en 
gang om året, offentliggøres straks.

Or. fr

Begrundelse

Det Pædiatriske Udvalg skal arbejde i fuldstændig åbenhed. Denne pligt til åbenhed skal 
gælde såvel beslutningsprocessen som begrundelserne for afgørelser samt selve afgørelserne. 
Artikel 15 skal gøres mere præcis på dette punkt, idet listen over dispensationer bør 
offentliggøres.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 129
ARTIKEL 15, STK. 1 A (nyt)

1a. Denne liste, som ajourføres mindst en 
gang om året, offentliggøres straks.

Or. fr

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 130
ARTIKEL 17, STK. 1
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1. Ved ansøgninger som omhandlet i artikel 
8 og 9 forelægges det pædiatriske 
forskningsprogram med en anmodning om
godkendelse senest, når de farmakokinetiske 
undersøgelser på voksne mennesker er 
afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF - medmindre andet 
begrundes - for at sikre, at der kan afgives 
udtalelse om det pågældende lægemiddels 
anvendelse i den pædiatriske befolkning på 
det tidspunkt, hvor ansøgningen om 
markedsføringstilladelse eller en eventuel 
anden ansøgning evalueres.

1. Ved ansøgninger som omhandlet i artikel 
8 og 9 forelægges det pædiatriske 
forskningsprogram med en anmodning om 
godkendelse tidligst, når anden fase af de 
farmakokinetiske undersøgelser på voksne 
mennesker er afsluttet, for at sikre, at 
forskningsprogrammerne kan formuleres 
konkret og dermed opfylde kravene til 
kliniske undersøgelser på børn.

Or. de

Begrundelse

Omkring 90% af de lægemidler, der ønskes undersøgt, viser sig allerede efter første fase at 
være ubrugelige. Derfor kan der først efter anden fase træffes en velfunderet afgørelse.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 131
ARTIKEL 17, STK. 1

1. Ved ansøgninger som omhandlet i artikel 
8 og 9 forelægges det pædiatriske 
forskningsprogram med en anmodning om 
godkendelse senest, når de farmakokinetiske 
undersøgelser på voksne mennesker er 
afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF - medmindre andet 
begrundes - for at sikre, at der kan afgives 
udtalelse om det pågældende lægemiddels 
anvendelse i den pædiatriske befolkning på 
det tidspunkt, hvor ansøgningen om 
markedsføringstilladelse eller en eventuel 
anden ansøgning evalueres.

1. Ved ansøgninger som omhandlet i artikel 
8 og 9 forelægges det pædiatriske 
forskningsprogram, herunder et 
sammendrag, med en anmodning om 
godkendelse senest, når de farmakokinetiske 
undersøgelser på voksne mennesker er 
afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF - medmindre andet 
begrundes - for at sikre, at der kan afgives 
udtalelse om det pågældende lægemiddels 
anvendelse i den pædiatriske befolkning på 
det tidspunkt, hvor ansøgningen om 
markedsføringstilladelse eller en eventuel 
anden ansøgning evalueres.

Or. en

Begrundelse

Det tjener intet formål at lade agenturet udarbejde et sammendrag som fastsat i artikel 17, 
stk. 2. Bestemmelsen om, at agenturet udarbejder et sammendrag, bør udgå, således at den 
administrative valideringsperiode forkortes mærkbart til højst ti dage. I stedet for fremlægger 
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ansøgeren et sammendrag som en del af dokumentationen.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 132
ARTIKEL 17, STK. 1

1. Ved ansøgninger som omhandlet i artikel 
8 og 9 forelægges det pædiatriske 
forskningsprogram med en anmodning om 
godkendelse senest, når de farmakokinetiske 
undersøgelser på voksne mennesker er 
afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF - medmindre andet 
begrundes - for at sikre, at der kan afgives 
udtalelse om det pågældende lægemiddels 
anvendelse i den pædiatriske befolkning på 
det tidspunkt, hvor ansøgningen om 
markedsføringstilladelse eller en eventuel 
anden ansøgning evalueres.

1. Ved ansøgninger som omhandlet i artikel 
8 og 9 kan det pædiatriske 
forskningsprogram forelægges med en 
anmodning om godkendelse, når de 
farmakokinetiske undersøgelser på voksne 
mennesker er afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, i 
bilag I til direktiv 2001/83/EF, for at sikre, at 
der kan afgives udtalelse om det pågældende 
lægemiddels anvendelse i den pædiatriske 
befolkning på det tidspunkt, hvor 
ansøgningen om markedsføringstilladelse 
eller en eventuel anden ansøgning evalueres. 
Hvis en anmodning om godkendelse af det 
pædiatriske forskningsprogram forelægges 
i en senere fase, fremlægger den ansøger, 
der indgiver en ansøgning som omhandlet i 
artikel 8 og 9, resultaterne af afsluttede 
pædiatriske undersøgelser og en tidsplan 
for afslutning af igangværende og 
planlagte pædiatriske undersøgelser. De 
kompetente myndigheder sikrer 
opfølgningen af disse punkter i forhold til 
ansøgeren.

Or. en

Begrundelse

For mange lægemidlers vedkommende er det for tidligt at forelægge et pædiatrisk 
forskningsprogram, når de farmakokinetiske undersøgelser på voksne mennesker er afsluttet, 
da disse lægemidler først vil kræve en gennemgribende afprøvning på voksne, inden der 
iværksættes en pædiatrisk udvikling. Derfor er det nødvendigt at gøre det muligt at forelægge 
og aftale et pædiatrisk forskningsprogram i en senere fase, og samtidig må det sikres, at 
pædiatriske undersøgelser iværksættes på det mest passende tidspunkt.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 133
ARTIKEL 17, STK. 2

2. Senest 30 dage efter modtagelsen af den i 
stk. 1 omhandlede anmodning efterprøver 

2. Senest 10 dage efter modtagelsen af den i 
stk. 1 omhandlede anmodning efterprøver 
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agenturet dennes gyldighed og udarbejder et 
sammendrag til Det Pædiatriske Udvalg.

agenturet dennes gyldighed.

Or. en

Begrundelse

Det tjener intet formål at lade agenturet udarbejde et sammendrag som fastsat i artikel 17, 
stk. 2. Bestemmelsen om, at agenturet udarbejder et sammendrag, bør udgå, således at den 
administrative valideringsperiode forkortes mærkbart til højst ti dage. I stedet for fremlægger 
ansøgeren et sammendrag som en del af dokumentationen.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 134
ARTIKEL 17, STK. 3

3. Agenturet kan eventuelt anmode 
ansøgeren om at indgive supplerende 
oplysninger og dokumenter, og i så fald 
suspenderes fristen på 30 dage indtil det 
tidspunkt, hvor de supplerende oplysninger 
foreligger.

3. Agenturet kan eventuelt anmode 
ansøgeren om at indgive supplerende 
oplysninger og dokumenter, og i så fald 
suspenderes fristen på 10 dage indtil det 
tidspunkt, hvor de supplerende oplysninger 
foreligger.

Or. en

Begrundelse

Det tjener intet formål at lade agenturet udarbejde et sammendrag som fastsat i artikel 17, 
stk. 2. Bestemmelsen om, at agenturet udarbejder et sammendrag, bør udgå, således at den 
administrative valideringsperiode forkortes mærkbart til højst ti dage. I stedet for fremlægger 
ansøgeren et sammendrag som en del af dokumentationen.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 135
ARTIKEL 18, STK. 1, AFSNIT 1

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 136
ARTIKEL 18, STK. 2

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

2. Undtagen i ekstraordinære tilfælde kan 
Det Pædiatriske Udvalg inden for den i stk. 
1 anførte 60-dages-periode anmode 
ansøgeren om at foreslå ændringer til 
programmet, og i så fald forlænges den i stk. 
1 omhandlede frist for vedtagelsen af den 
endelige udtalelse med højst 60 dage. I 
sådanne tilfælde kan ansøgeren eller Det 
Pædiatriske Udvalg anmode om et 
yderligere møde inden for dette tidsrum. 
Fristen suspenderes indtil det tidspunkt, hvor 
de supplerende oplysninger foreligger.

Or. en

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 137
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres, eller hvis 
programmet ikke længere er egnet, kan han i 
ekstraordinære tilfælde over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager inden 30 dage en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
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anvendelse. positiv eller negativ, finder den i kapital 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 138
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ,
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager inden 30 dage en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem, og, hvor udvalget anser det for 
hensigtsmæssigt, foreslår det en frist for 
ansøgerens indgivelse af et ændret 
pædiatrisk forskningsprogram. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at undersøgelser ikke opgives endeligt, når de først er begyndt. Formålet er at 
tilskynde ansøgeren til at fastsætte en ny frist for forskningen, og derfor bør der opstilles 
specifikke tidsgrænser.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 139
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
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støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager inden 30 dage en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
positiv eller negativ, finder den i kapital 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 140
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager inden 30 dage en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
positiv eller negativ, finder den i kapital 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

I modsætning til artikel 18 er denne artikel alt for vagt formuleret, hvad angår fristen for at 
ændre et forskningsprogram.
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Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 141
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager inden 30 dage en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
positiv eller negativ, finder den i kapital 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Or. en

Begrundelse

For at få indført en effektiv ordning er det nødvendigt, at fristerne for behandling af 
pædiatriske forskningsprogrammer samt fristerne for at foreslå ændringer heraf er præcise 
og ikke alt for lange.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 142
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager inden 30 dage en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
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uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
positiv eller negativ, finder den i kapital 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke fastsat tidsfrister i Kommissionens forslag. I artikel 18 er der klart fastsat en 
tidsfrist, men denne klarhed mangler i artikel 23.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 143
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager inden 30 dage en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
positiv eller negativ, finder den i kapital 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Medens artikel 18 præcist definerer, hvor lang tid der må anvendes på at undersøge 
pædiatriske forskningsprogrammer (60 dage), og den ekstra tid, der gives, når der anmodes 
om supplerende oplysninger (60 dage), opstilles der ingen sådanne tidsfrister i forbindelse 
med ændringer af det pædiatriske forskningsprogram. Hvis 60 dage anses for passende for 
udvalget til at vedtage en generel udtalelse, bør 30 dage være tilstrækkeligt til at vedtage en 
udtalelse om ændringer af en plan.
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Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag af Milan Cabrnoch

Ændringsforslag 144
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
eller anmodningen om udsættelse eller 
dispensation og vedtager en udtalelse, hvori 
det foreslår at afvise eller godtage 
ændringerne, udsættelsen eller 
dispensationen. Så snart Det Pædiatriske 
Udvalg vedtager en udtalelse, uanset om 
denne er positiv eller negativ, finder den i 
kapital 4 fastlagte procedure anvendelse.

Or. cs

Justification

I henhold til artikel 23 har ansøgeren ret til at anmode om, at Det Pædiatriske Udvalg 
accepterer ændringer, eller til at anmode om udsættelse eller dispensation, og Det 
Pædiatriske Udvalg har ret til at gennemgå de foreslåede ændringer og anmodninger om 
udsættelse eller dispensation. Når Det Pædiatriske Udvalg har vedtaget sin udtalelse om de 
foreslåede ændringer eller udsættelse eller dispensation, kan proceduren i artikel 26 (dvs. 
kapitel 4) anvendes - ifølge denne procedure kan den nye udtalelse genbehandles på grundlag 
af en begrundet anmodning. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at Det Pædiatriske Udvalg 
fastsætter nogen som helst form for frist for forelæggelsen af det pædiatriske 
forskningsprogram. Hvis Det Pædiatriske Udvalg træffer afgørelse om, at der ikke kan 
accepteres ændringer i det pædiatriske forskningsprogram, vil ansøgeren tydeligvis være 
nødsaget til at gennemføre undersøgelserne i overensstemmelse med det godkendte 
pædiatriske forskningsprogram, dvs.  således som det er godkendt forud for forelæggelsen af 
anmodninger om ændringer, udsættelse eller dispensation.

Ændringsforslag 145
ARTIKEL 23
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Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager inden 30 dage en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
positiv eller negativ, finder den i kapital 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Visse tidsfrister er ikke fastlagt i udkastet til forordning, medens andre er for lange. Dette 
ændringsforslag har til formål at afklare denne situation.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 146
ARTIKEL 23

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår ændringerne 
og vedtager en udtalelse, hvori det foreslår at 
afvise eller godtage dem. Så snart Det 
Pædiatriske Udvalg vedtager en udtalelse, 
uanset om denne er positiv eller negativ, 
finder den i kapital 4 fastlagte procedure 
anvendelse.

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår inden 60 
dage ændringerne og vedtager en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
positiv eller negativ, finder den i kapital 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med andre procedurebestemmelser i denne forordning vil det være 
passende at fastsætte den samme tidsfrist for udvalgets afgørelse.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 147
ARTIKEL 24, AFSNIT 3

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

Hvis Det Pædiatriske Udvalg anmodes om at 
afgive udtalelse i henhold til stk. 1, skal det 
undtagen i ekstraordinære tilfælde gøre 
dette senest 60 dage efter modtagelsen af 
anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 148
ARTIKEL 26, STK. 2

2. Senest 30 dage efter modtagelsen af en 
anmodning om genbehandling i medfør af 
stk. 1 afgiver Det Pædiatriske Udvalg efter 
at have udpeget en ny ordfører en ny 
udtalelse, hvori det bekræfter eller ændrer 
sin tidligere udtalelse. Udtalelsen skal være 
behørigt begrundet, og begrundelsen for 
afgørelsen vedlægges den nye udtalelse, der 
bliver den endelige.

2. Senest 30 dage efter modtagelsen af en 
anmodning om genbehandling i medfør af 
stk. 1 afgiver Det Pædiatriske Udvalg efter 
at have udpeget en ny ordfører, der skal 
kunne udspørge ansøgeren direkte, en ny 
udtalelse, hvori det bekræfter eller ændrer 
sin tidligere udtalelse. Ansøgeren kan også 
tilbyde at lade sig udspørge. Ordføreren 
informerer straks udvalget skriftligt om 
detaljerne ved kontakterne med ansøgeren. 
Udtalelsen skal være behørigt begrundet, og 
begrundelsen for afgørelsen vedlægges den 
nye udtalelse, der bliver den endelige.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at ordføreren repræsenterer hele udvalget og holder det informeret om 
kontakterne med ansøgeren.
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Ændringsforslag af Milan Cabrnoch

Ændringsforslag 149
ARTIKEL 26, STK. 2

2. Senest 30 dage efter modtagelsen af en 
anmodning om genbehandling i medfør af 
stk. 1 afgiver Det Pædiatriske Udvalg efter 
at have udpeget en ny ordfører en ny 
udtalelse, hvori det bekræfter eller ændrer 
sin tidligere udtalelse. Udtalelsen skal være 
behørigt begrundet, og begrundelsen for 
afgørelsen vedlægges den nye udtalelse, der 
bliver den endelige.

2. Senest 30 dage efter modtagelsen af en 
anmodning om genbehandling i medfør af 
stk. 1 afgiver Det Pædiatriske Udvalg en ny 
udtalelse, der er udarbejdet uafhængigt af 
udvalgets tidligere udtalelse, og hvori det 
bekræfter eller ændrer sin tidligere udtalelse. 
Udtalelsen skal være behørigt begrundet, og 
begrundelsen for afgørelsen vedlægges den 
nye udtalelse, der bliver den endelige.

Or. cs

Justification

I de foregående artikler i forordningen er det ikke nævnt, at der bliver udpeget en ordfører til 
at udarbejde Det Pædiatriske Udvalgs udtalelse (procedurespørgsmål vil nemlig blive 
reguleret i Det Pædiatriske Udvalgs forretningsorden), og derfor er det ikke hensigtsmæssigt 
at konstatere, at Det Pædiatriske Udvalg udpeger en ny ordfører. Det må derimod 
understreges, at den nye udtalelse udarbejdes uafhængigt af den tidligere udtalelse. Det 
faktum, at der udpeges en ny ordfører, er ikke i sig selv en garanti for, at der sker en 
uafhængig vurdering af de nye oplysninger, som skal danne grundlag for, at Det Pædiatriske 
Udvalg afgiver en ny udtalelse eller bekræfter sin tidligere udtalelse. Det bør desuden 
fastsættes i forretningsordenen, hvordan Det Pædiatriske Udvalg kommunikerer med 
ansøgeren.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 150
ARTIKEL 26, STK. 4

4. Agenturet vedtager straks en afgørelse. 
Denne afgørelse meddeles ansøgeren.

4. Agenturet vedtager en afgørelse inden 30 
dage. Denne afgørelse meddeles straks 
ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 151
ARTIKEL 26, STK. 4

4. Agenturet vedtager straks en afgørelse. 4. Senest 15 dage efter modtagelsen af Det 
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Denne afgørelse meddeles ansøgeren. Pædiatriske Udvalgs endelige afgørelse 
vedtager agenturet en afgørelse. Denne 
afgørelse meddeles ansøgeren.

Or. el

Begrundelse

Klarere specifikation af frister.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 152
ARTIKEL 26, STK. 4

4. Agenturet vedtager straks en afgørelse. 
Denne afgørelse meddeles ansøgeren.

4. Agenturet vedtager straks en afgørelse. 
Denne afgørelse meddeles ansøgeren 
skriftligt og med detaljeret begrundelse.

Or. en

Begrundelse

For at sikre den behørige gennemsigtighed skal ansøgeren i forbindelse med 
genbehandlingsproceduren underrettes skriftligt om begrundelsen for afgørelsen.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 153
ARTIKEL 29, STK. 1, AFSNIT 1

1. I overensstemmelse med den procedure, 
der er fastlagt i artikel 5 til 15 i forordning 
(EF) nr. 726/2004 kan der indgives 
ansøgninger om en markedsføringstilladelse 
som omhandlet i denne forordnings artikel 8, 
stk. 1, for et lægemiddel, der omfatter én 
eller flere pædiatriske indikationer udvalgt 
på grundlag af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram.

1. I overensstemmelse med den procedure, 
der er fastlagt i artikel 5 til 15 i forordning 
(EF) nr. 726/2004 kan der indgives 
ansøgninger om en markedsføringstilladelse 
som omhandlet i denne forordnings artikel 8, 
stk. 1, for et lægemiddel, der omfatter én 
eller flere pædiatriske indikationer med  
betydelige terapeutiske fordele frem for 
eksisterende behandlingsformer for 
pædiatriske patienter, udvalgt på grundlag 
af undersøgelser, som er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram.

Or. en
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Begrundelse

Der bør kun gives markedsføringstilladelse til lægemidler, der har betydelige terapeutiske 
fordele frem for eksisterende behandlingsformer.

Resultaterne af undersøgelser, der begrunder en pædiatrisk indikation, skal altid indgå i 
resuméet af lægemiddelets egenskaber og indlægssedlen med oplysninger til patienten.

For at give fagfolk sundhedssektoren og forældre de mest relevante oplysninger bør 
undersøgelser med "negative" resultater klart kunne identificeres og bør adskilles fra de 
undersøgelser, der har begrundet den pædiatriske indikation.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 154
ARTIKEL 29, STK. 1, AFSNIT 2

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og, hvis 
det er relevant, på indlægssedlen for 
lægemidlet, uanset om alle de berørte 
pædiatriske indikationer er blevet godkendt 
eller ej.

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og på 
indlægssedlen for lægemidlet, uanset om alle 
de berørte pædiatriske indikationer er blevet 
godkendt eller ej.

Undersøgelser, som ikke resulterer i en 
pædiatrisk indikation, angives tydeligt og 
adskilt fra undersøgelser, der har 
begrundet en pædiatrisk indikation.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, afsnit 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 155
ARTIKEL 29, STK. 1, AFSNIT 2

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og, hvis 
det er relevant, på indlægssedlen for 
lægemidlet, uanset om alle de berørte 
pædiatriske indikationer er blevet godkendt 
eller ej.

Når der udstedes en 
markedsføringstilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og på 
indlægssedlen for lægemidlet, uanset om alle 
de berørte pædiatriske indikationer er blevet 
godkendt eller ej. Undersøgelser, som ikke 
har resulteret i godkendelse af en 
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pædiatrisk indikation, angives tydeligt og 
adskilt fra undersøgelser, der har ført til 
godkendelse af en pædiatrisk indikation.

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 156
ARTIKEL 29, STK. 1, AFSNIT 2

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og, hvis 
det er relevant, på indlægssedlen for 
lægemidlet, uanset om alle de berørte 
pædiatriske indikationer er blevet godkendt 
eller ej.

Når der udstedes en 
markedsføringstilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og på 
indlægssedlen for lægemidlet, uanset om alle 
de berørte pædiatriske indikationer er blevet 
godkendt eller ej. Undersøgelser, som ikke 
har resulteret i godkendelse af nogen 
pædiatrisk indikation, angives tydeligt og 
adskilt fra undersøgelser, der har ført til 
godkendelse af en pædiatrisk indikation.

Or. fr

Begrundelse

I artikel 29, stk. 1, fastsættes det, at resultaterne af undersøgelser, der har resulteret i en 
pædiatrisk indikation, anføres i lægemidlernes produktresumé og indlægsseddel. Dette er 
meget positivt, men bør være almindeligt og ikke kun ske, "hvis det er relevant". Ud fra ønsket 
om at give fagfolk inden for sundhedssektoren og forældre klare oplysninger bør negative 
undersøgelsesresultater endvidere tydeligt fremgå og være adskilt fra resultaterne af 
undersøgelser, der har givet anledning til en pædiatrisk indikation.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 157
ARTIKEL 29, STK. 1, AFSNIT 2

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og, hvis 
det er relevant, på indlægssedlen for 
lægemidlet, uanset om alle de berørte
pædiatriske indikationer er blevet godkendt 
eller ej.

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og, hvis 
den kompetente myndighed skønner, at 
oplysningen er nyttig for patienten, på 
indlægssedlen for lægemidlet, for så vidt 
som de pågældende pædiatriske indikationer 
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virkelig er blevet godkendt.

Or. fr

Begrundelse

For at undgå enhver forvirring hos patienten og gøre indlægssedlen mere læselig må det være 
hensigtsmæssigt at fjerne alle unyttige oplysninger og kun anføre forskningsresultaterne 
vedrørende de pågældende pædiatriske indikationer, for så vidt som de er blevet godkendt.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 158
ARTIKEL 29, STK. 1, AFSNIT 2

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og, hvis 
det er relevant, på indlægssedlen for 
lægemidlet, uanset om alle de berørte 
pædiatriske indikationer er blevet godkendt 
eller ej.

Når der udstedes en tilladelse, anføres alle 
resultaterne af de pågældende undersøgelser 
i produktresuméet for lægemidlet og, hvis 
det er relevant, på indlægssedlen for 
lægemidlet, uanset om alle de berørte 
pædiatriske indikationer er blevet godkendt 
eller ej.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af teksten. Alle resultater af de undersøgelser, der foretages af børn, er 
værdifulde, hvad enten de er positive eller negative, og bør anføres i produktresuméet.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 159
ARTIKEL 33, STK. 1

Når der er udstedt en 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel 
med en pædiatrisk indikation baseret på 
resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, 
angives lægemidlets navn på etiketten i alle 
pædiatriske præsentationsformer efterfulgt 
af et blåt "P" anbragt over skrivelinjen i en 
stjerne, der også er optegnet med blåt.

Når der er udstedt en 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel 
med en pædiatrisk indikation baseret på 
resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, 
angives lægemidlets navn på etiketten i alle 
pædiatriske præsentationsformer og med det 
europæiske logo anbragt nedenunder.

Dette logo udvælges ved en europæisk 
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konkurrence for børn. Logoet skal 
symbolsk vise lægemidlets bidrag til 
sundheden.
De nærmere enkeltheder omkring 
konkurrencens gennemførelse fastlægges 
af agenturet.

Or. fr

Begrundelse

Denne lovgivnings målgruppe er børnene. Med denne konkurrence bliver der en lejlighed at 
fokusere på Det Europæiske Lægemiddelagenturs rolle og eksistens samt understrege, hvilke 
overvejelser ikke blot agenturet, men også Den Europæiske Union gør sig.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 160
ARTIKEL 33, STK. 1

Når der er udstedt en 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel 
med en pædiatrisk indikation baseret på 
resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, 
angives lægemidlets navn på etiketten i alle 
pædiatriske præsentationsformer efterfulgt 
af et blåt "P" anbragt over skrivelinjen i en 
stjerne, der også er optegnet med blåt.

Alle lægemidler, der får en 
markedsføringstilladelse, mærkes på 
etiketten med ordene "godkendt til 
pædiatrisk brug (aldersgruppe x-x)".

Or. en

Begrundelse

Det oprindelige formål med at mærke markedsføringstilladelser til pædiatrisk brug med et 
bogstav på etiketten var at fremme disse markedsføringstilladelser. Kommissionen foreslog 
efter samråd, at det skulle udvides til at omfatte alle lægemidler, der har pædiatriske 
indikationer i henhold til et pædiatrisk forskningsprogram. Hvis dette således er hensigten, 
bør identifikationen for ikke at diskriminere mod ældre lægemidler og for ikke at forvirre 
forbrugerne gælde for alle lægemidler, der er godkendt til pædiatrisk brug (hvad enten de har 
en indikation for anvendelse til voksne eller ej).
Bogstavet P kan ikke anvendes, fordi det allerede bruges til at angive lægemidler til salg i 
apoteker i én medlemsstat (UK), og der har ingen forbindelse med børn i mindst en anden 
medlemsstat (Tyskland). Det har været drøftet at anvende et symbol i stedet. Det vil være 
vanskeligt. Det skulle være kønsneutralt og med et symbol repræsenterer aldersgruppen fra 0-
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18 år uden at fremmedgøre/forvirre plejende personer eller visse grupper. (Teenagere er 
notorisk udisciplinerede, når det drejer sig om indtagelse af medicin. Hvis der er noget som 
helst, der ligner en baby på etiketten, vil det sandsynligvis få dem til at lade være med at tage 
medicinen). En kort forklaring på etiketten synes at være et rimeligt kompromis.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 161
ARTIKEL 34

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

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

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 162
ARTIKEL 34

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

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

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning har til formål at fremme udviklingen af lægemidler, der kan 
imødekomme tidligere udækkede medicinske behov hos børn. Det kan derfor virke mod 
hensigten at give firmaer to år til at markedsføre et lægemiddel, når først det er blevet 
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godkendt med en pædiatrisk indikation.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 163
ARTIKEL 34

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

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

Or. fr

Begrundelse

Forordningsforslaget har den målsætning at forbedre europæiske børns sundhed ved at 
fremme forskning i, udvikling og godkendelse af lægemidler til børn. Fristen for 
markedsføring af lægemidler til pædiatrisk brug gør det muligt at leve op til det mål at 
forbedre europæiske børns sundhed. Derfor må det siges at være overdrevent at give firmaet 
en frist på to år til at markedsføre sit lægemiddel med den pædiatriske indikation, det har fået 
godkendt, og dermed fratage børnene et terapeutisk middel, der må betragtes som vigtigt.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 164
ARTIKEL 34

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

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

Or. en
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Begrundelse

Forslaget til forordning har til formål at fremme udviklingen af lægemidler, der kan 
imødekomme tidligere udækkede medicinske behov hos børn. Det kan derfor virke mod 
hensigten at give firmaer to år til at markedsføre et lægemiddel, når først det er blevet 
godkendt med en pædiatrisk indikation.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 165
ARTIKEL 34

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 166
ARTIKEL 34

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

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

Or. en

Begrundelse

Det synes at være i modstrid med hensigten at give firmaer to år til at markedsføre et 
lægemiddel, når først det er blevet godkendt med en pædiatrisk indikation (artikel 34).
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Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 167
ARTIKEL 34

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

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

Or. de

Begrundelse

Det er presserende at øge lægemiddelsikkerheden for børns vedkommende. Derfor bør denne 
frist kun være på et år.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 168
ARTIKEL 35, STK. 2, AFSNIT 1

2. I tilfælde, hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, kan den kompetente 
myndighed som en betingelse for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen 
kræve, at der oprettes et 
risikostyringssystem, eller at der udføres
særlige undersøgelser efter 
markedsføringen, som forelægges til 
gennemgang. Et risikostyringssystem skal 
bestå af en række aktiviteter og indgreb, der 
har til formål at forebygge eller mindske 
risiciene ved lægemidler, herunder 
evaluering af indgrebenes virkning.

2. Tildelingen af en 
markedsføringstilladelse med en pædiatrisk 
indikation forudsætter, at firmaet opretter 
et risikostyringssystem. Myndigheden kan 
desuden om nødvendigt kræve særlige 
undersøgelser gennemført. 
Risikostyringssystemet skal bestå af en 
række aktiviteter og indgreb, der har til 
formål at forebygge eller mindske risiciene 
ved lægemidler, herunder evaluering af 
indgrebenes virkning.

Or. fr
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 169
ARTIKEL 35, STK. 2, AFSNIT 1

2. I tilfælde, hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, kan den kompetente 
myndighed som en betingelse for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen 
kræve, at der oprettes et 
risikostyringssystem, eller at der udføres
særlige undersøgelser efter 
markedsføringen, som forelægges til 
gennemgang. Et risikostyringssystem skal 
bestå af en række aktiviteter og indgreb, der 
har til formål at forebygge eller mindske 
risiciene ved lægemidler, herunder 
evaluering af indgrebenes virkning.

2. Tildelingen af en 
markedsføringstilladelse med en pædiatrisk 
indikation forudsætter, at firmaet opretter 
et risikostyringssystem. Myndigheden kan 
desuden om nødvendigt kræve særlige 
undersøgelser gennemført. 
Risikostyringssystemet skal bestå af en 
række aktiviteter og indgreb, der har til 
formål at forebygge eller mindske risiciene 
ved lægemidler, herunder evaluering af 
indgrebenes virkning.

Or. fr

Begrundelse

Flere nyere lægemiddelovervågningssager viser, at brugen af lægemidler aldrig må 
undervurderes, og slet ikke i forbindelse med børn.

Forordningsforslaget har den positive målsætning af tilskynde til undersøgelse af lægemidlers 
virkning på børn, inden midlerne markedsføres, men det er ikke vidtgående nok, hvad angår 
lægemiddelovervågning. I artikel 35 er der næsten ikke tale om nye tiltag i forhold til, hvad 
der allerede gøres i forbindelse med lægemidler til voksne. Ansøgeren skal blot oplyse, 
"hvilke foranstaltninger der … skal sikre opfølgningen af lægemidlets virkning og eventuelle 
bivirkninger ved pædiatrisk brug", hvilket fremgår af denne artikels stk. 1. Den kompetente 
myndighed kan kræve særlige undersøgelser eller "et risikostyringssystem", efter at 
markedsføringstilladelsen er givet, men kun "i tilfælde, hvor der er særlig grund til
agtpågivenhed," som der står i artiklens stk. 2. Et sådant risikostyringssystem bør defineres 
præcist i forbindelse med de nærmere retningslinjer, jf. artikel 35, stk. 4, og bør være 
almindeligt for alle lægemidler til pædiatrisk brug.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 170
ARTIKEL 35, STK. 2, AFSNIT 1

2. I tilfælde, hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, kan den kompetente 
myndighed som en betingelse for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen 
kræve, at der oprettes et 

2. I tilfælde, hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, kræver den kompetente 
myndighed som en betingelse for 
udstedelsen af markedsføringstilladelsen, at 
der oprettes et risikostyringssystem, og, hvis 
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risikostyringssystem, eller at der udføres 
særlige undersøgelser efter markedsføringen, 
som forelægges til gennemgang. Et 
risikostyringssystem skal bestå af en række 
aktiviteter og indgreb, der har til formål at 
forebygge eller mindske risiciene ved 
lægemidler, herunder evaluering af 
indgrebenes virkning.

det anses for nødvendigt, at der udføres 
særlige undersøgelser efter markedsføringen, 
som forelægges til gennemgang. Et 
risikostyringssystem skal bestå af en række 
aktiviteter og indgreb, der har til formål at 
forebygge eller mindske risiciene ved 
lægemidler, herunder evaluering af 
indgrebenes virkning.

Or. en

Begrundelse

Nylige affærer i forbindelse med lægemiddelovervågning bør minde os om, at lægemidler 
aldrig skal bruges unødigt, især ikke til børn. I den henseende er kravene om 
lægemiddelovervågning utilstrækkelige. Et risikostyringssystem bør udvides til alle former for 
lægemidler, der anvendes til børn, og hvis det er nødvendigt, bør myndighederne kunne 
anmode om særlige undersøgelser efter markedsføringen.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 171
ARTIKEL 35, STK. 2 A (nyt)

2a. Oplysninger om bivirkninger, der 
fremkommer i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, og som indberettes 
før og efter markedsføring, samles i et 
offentlig tilgængeligt register.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger, der fremkommer i forbindelse med lægemiddelovervågning, bør gøres 
tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 172
ARTIKEL 35, STK. 2 B (nyt)

2b. Når der er udstedt en 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel 
med en pædiatrisk indikation baseret på 
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resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, 
anføres tydeligt på emballagen, herunder 
på indlægssedlen, de relevante advarsler og 
forholdsregler i forbindelse med 
lægemidler, der kan give alvorlige 
bivirkninger.

Or. en

Begrundelse

Alvorlige bivirkninger bør anføres tydeligt på emballagen for at advare patienter og deres 
familie.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 173
ARTIKEL 35, STK. 4 A (nyt)

4a. Oplysninger om bivirkninger, der 
indberettes før og efter markedsføring, 
samles i et offentlig tilgængeligt register.

Or. en

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 174
ARTIKEL 35, STK. 4 A (nyt)

4a. Hvis et lægemiddel er godkendt til en 
pædiatrisk indikation, og indehaveren af 
markedsføringstilladelsen har nydt godt af 
bestemmelserne i artikel 36, 37 eller 38, og 
hvis indehaveren af 
markedsføringstilladelsen ophører med at 
markedsføre lægemidlet, giver indehaveren 
af markedsføringstilladelsen tredjemand 
tilladelse til at anvende den 
farmakologiske, prækliniske og kliniske 
dokumentation, der indgår i lægemidlets 
sagsakter, jf. artikel 10, litra c i direktiv 
2001/83/EF. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen informerer 
agenturet om sin hensigt om at ophøre med 
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markedsføringen, og agenturet offentliggør 
dette.

Or. en

Begrundelse

Der er en risiko for, at en indehaver af en markedsføringstilladelse vil trække et lægemiddel 
tilbage fra markedet, når først den forlængede periode for patentbeskyttelsen / den eksklusive 
ret på markedet / markedsbeskyttelsen er udløbet. Der findes i øjeblikket ikke noget i den 
farmaceutiske lovgivning, der forpligter en indehaver af en markedsføringstilladelse til at 
holde et godkendt lægemiddel på markedet. Det er derfor vigtig at sikre, at lægemidlet er 
tilgængeligt. Den nye artikel giver en anden potentiel indehaver af en 
markedsføringstilladelse mulighed for at anvende den relevante dokumentation (og dermed 
undgå at gentage udviklingsarbejdet) med henblik på at opnå en markedsføringstilladelse for 
det tilbagetrukne lægemiddel.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 175
ARTIKEL 35 A (ny)

Artikel 35a
Oplysninger om bivirkninger, der er 
konstateret før og efter markedsføringen af 
et lægemiddel med en 
markedsføringstilladelse med pædiatrisk 
indikation, samles i et offentlig tilgængeligt 
register.

Or. fr

Begrundelse

Med denne nye artikel påpeges nødvendigheden af at gøre de indsamlede oplysninger som led 
i lægemiddelovervågningen tilgængelige og offentlige.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 176
ARTIKEL 35 A (ny)

Artikel 35a
Oplysninger om bivirkninger, der er 
konstateret før og efter markedsføringen, 



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 81/65 AM\

DA

samles i et offentlig tilgængeligt register.

Or. fr

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 177
ARTIKEL 35 A (ny)

Artikel 35 a
Oplysninger om bivirkninger, der  
indberettes før og efter markedsføring, 
samles i et offentlig tilgængeligt register.

Or. en

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 178
ARTIKEL 35 B (ny)

Artikel 35b
Når der er udstedt en 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel 
med en pædiatrisk indikation baseret på 
resultaterne af undersøgelser, som er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, 
fremgår advarsler og forholdsregler ved 
brug tydeligt af emballagen og 
indlægssedlen, når lægemidlet kan give 
alvorlige bivirkninger.

Or. fr

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 179
ARTIKEL 35 B (ny)

Artikel 35b
Når der er udstedt en 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel 
med en pædiatrisk indikation baseret på 
resultaterne af undersøgelser, som er 
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gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, 
anføres der tydeligt på emballagen, 
herunder på indlægssedlen, de relevante 
advarsler og forholdsregler i forbindelse 
med lægemidler, der kan give alvorlige 
bivirkninger.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 180
ARTIKEL 35 B (ny)

Artikel 35b
Når der er udstedt en 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel 
med en pædiatrisk indikation baseret på et 
godkendt forskningsprogram, fremgår 
advarsler og forholdsregler ved brug 
tydeligt af emballagen og indlægssedlen, 
når lægemidlet kan give alvorlige 
bivirkninger.

Or. fr

Begrundelse

Fagfolk på området, patienter og disses familie bør tydeligt gøres opmærksomme på alvorlige 
bivirkninger, også via emballagen.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 181
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

1. Når resultaterne af alle de undersøgelser, 
der betragtes som værende i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram i henhold til 
artikel 29, stk. 3, i denne forordning, 
forelægges, har indehaveren af 
markedsføringstilladelsen jf. artikel 8 eller 
9 ret til et pædiatrisk forlængelsescertifikat 
i overensstemmelse med denne forordnings 
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forordning (EØF) nr. 1768/92. artikel 52 og til en tolv-måneders 
forlængelse af de perioder, der er omhandlet 
i artikel 10 i direktiv 2001/83/EF eller 
artikel 14, stk. 11, i forordning (EF) nr. 
726/2004.

Or. en

Begrundelse

Lægemidler er omfattet af patentet og det supplerende beskyttelsescertifikat samt af den 
lovhjemlede databeskyttelse, som ikke er kumulative i forhold til hinanden, men derimod 
parallelle. I de fleste, men ikke alle tilfælde, vil det supplerende beskyttelsescertifikat udløbe 
efter den lovhjemlede databeskyttelse. Der forekommer imidlertid tilfælde, hvor der ikke 
findes noget ret til supplerende beskyttelsescertifikat, men kun patent, eller hvor den 
lovhjemlede databeskyttelse udløber sidst. For at være helt effektivt bør det foreslåede 
pædiatriske incitament bestå i en udvidelse af al eksisterende intellektuel ejendomsbeskyttelse 
for et givet lægemiddel for at dække ovenstående tilfælde. Derfor indføres der en specifik 
rettighed, det pædiatriske forlængelsescertifikat, som fungerer på nøjagtigt samme grundlag 
som de "traditionelle" rettigheder i forbindelse med det supplerende beskyttelsescertifikat. 
For disse lægemidler, som ikke er beskyttet af et patent eller et supplerende 
beskyttelsescertifikat, vil det eneste incitament være en udvidelse af den lovhjemlede 
databeskyttelse. En forlængelse af alle eksisterende beskyttelsesformer giver alt i alt ikke 
nogen dobbelt beskyttelse, men kun parallel beskyttelse og er nødvendig, for at forordningen 
om pædiatriske lægemidler kan blive helt effektiv. I modsat fald udelukkes for mange 
lægemidler fra fordelene ved det pædiatriske incitament.

En 12-måneders periode i stedet for de foreslåede seks måneder ville sende et stærkere signal 
om støtte konkurrencedygtig pædiatrisk F&U i EU under hensyntagen til de særlige forhold i 
det europæiske miljø. En sådan 12-måneders periode ville også give EU mulighed for at gøre 
noget ved forsinkelserne med hensyn til vedtagelse af foranstaltninger vedrørende pædiatriske 
lægemidler. Det ville være i tråd med Europas forpligtelser i henhold til den agenda for 
konkurrenceevne, der blev fastlagt i Lissabon og Barcelona, samtidig med at det vil øge 
udviklingen af bedre børnemedicin i Europa.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 182
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

1. Hvis en ansøgning i henhold til artikel 8 
eller 9 indeholder resultaterne af alle de 
undersøgelser, der er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, har 
indehaveren af patentet eller det supplerende 
beskyttelsescertifikat ret til en seks-
måneders forlængelse af den periode, der er 

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

omhandlet i artikel 13, stk. 1 og 2, i 
forordning (EØF) nr. 1768/92, forudsat

- at det godkendte pædiatriske 
forskningsprogram har ført til en 
pædiatrisk indikation,
- at sygdommens prævalens er på under 10 
ud af 1.000 personer.

Opfyldes disse kriterier ikke, berettiger 
forskningsudgifterne i forbindelse med det 
godkendte pædiatriske forskningsprogram 
til skattelettelse.
I retningslinjer fastlægges metoderne til 
samling af prævalensoplysninger samt 
disses kilder.

Or. fr

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 183
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

1. Hvis en ansøgning i henhold til artikel 8 
eller 9 indeholder resultaterne af alle de 
undersøgelser, der er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, har 
indehaveren af patentet eller det supplerende 
beskyttelsescertifikat ret til en seks-
måneders forlængelse af den periode, der er 
omhandlet i artikel 13, stk. 1 og 2, i 
forordning (EØF) nr. 1768/92, for så vidt 
som der er tale om en indikation med en 
prævalens på under 10 ud af 1.000 
personer. Ved en højere prævalens 
forlænges den supplerende beskyttelse kun 
med tre måneder.

Or. fr

Begrundelse

En stramning af incitamenterne for lægemidler, for hvilke der stadig gælder et patent eller 
supplerende beskyttelsescertifikat, og som er baseret på en prævalens på under 10 ud af 1.000 
personer, ved at begrænse perioden på seks måneder med salgsmonopol til tre måneder må 
skønnes at være mere passende ud fra den tilstræbte målsætning at belønne den godkendte 
indsats. Desuden taler det også for en sådan begrænsning, at forskningen i pædiatriske 
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lægemidler i de fleste tilfælde er mindre koncentreret omkring grundforskning end om 
problemer vedrørende dosering, galeniske præparater og analyse af eftervirkninger.  

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 184
ARTIKEL 36, STK. 1

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

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

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

Den seks-måneders forlængelse, jf. første 
afsnit, indrømmes ikke, hvis det godkendte 
forskningsprogram kun har givet anledning 
til ikke-klinisk forskning.

Or. fr

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 185
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

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

Desuden indrømmes en yderligere tre-
måneders forlængelse af denne periode for 
produkter, hvis samlede årlige omsætning i 
Den Europæiske Union er på under 100 
mio. EUR (IMS-statistik). Produktets 
omsætning bestemmes tre år før udløbet af 
det eksisterende supplerende 
beskyttelsescertifikat og baseres på de 
uafhængigt reviderede årsomsætningstal, 
som den pågældende virksomhed 
forelægger.

Or. de

Begrundelse

Den seksmåneders forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat, som Europa-
Kommissionen foreslår, må betragtes som noget overdreven. En femmåneders standard-
forlængelse af dette certifikat ville være tilstrækkelig til at udsætte den generiske konkurrence 
og skabe omsætning til at kompensere for udgifterne til de pædiatriske undersøgelser. 
Produkter med lav årsomsætning bør derimod indrømmes en klar yderligere forlængelse.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 186
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

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

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede seks-måneders forlængelse af  det supplerende 
beskyttelsescertifikat er for lang. En fast standardforlængelse på 4 måneder af det 
supplerende beskyttelsescertifikat er en tilpas lang periode, hvor man kan undgå, at 
konkurrerende generiske produkter får adgang til markedet, og det vil skabe et salg, der kan 
kompensere for omkostningerne ved pædiatriske forsøg. Lægemidler med et lavt årligt 
salgstal skulle være berettiget til en forlængelse på 8 måneder.
Dette "4+4" system reducerer mulighederne for, at der sker stigninger i omkostningerne til 
sundhedssektoren, fordi konkurrencedygtige generiske lægemidler med et middelhøjt eller 
højt salgstal bringes senere på markedet. 
Dette system er enkelt. Det kræver blot, at et firma skal forelægge reviderede salgstal, og at 
disse kontrolleres af Det Pædiatriske Udvalg. Det kræver ikke en detaljeret overskudsanalyse 
af omkostninger og salg som i forordningen om sjældne lægemidler, der af Kommissionen  
anses for besværlig at administrere, og som den farmaceutiske industri er imod. Der kræves 
forelæggelse af salgstal tre år før udløbet af det supplerende beskyttelsescertifikat for at sikre 
både det oprindelige firma og firmaer med generiske lægemidler en forudseelig udvikling i 
kommerciel og retlig henseende. 

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 187
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

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

Or. en
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Begrundelse

En seks-måneders forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat er måske ikke 
tilstrækkelig til at tilskynde virksomheder til at investere i udvikling af pædiatriske 
indikationer for nogle relativt sjældne sygdomme. Forlængelsen på seks måneder af det 
supplerende beskyttelsescertifikat i USA kan ikke sammenlignes med situationen i EU, fordi 
priserne er betydeligt lavere i EU. Det er derfor, at det i visse tilfælde forekommer nødvendigt 
med større incitamenter. På den anden side er de seks måneder muligvis for stort et 
incitament i forbindelse med lægemidler, der har stor succes på området for voksne patienter.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 188
ARTIKEL 36, STK 1, AFSNIT 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede seks-måneders forlængelse af  det supplerende 
beskyttelsescertifikat er for lang. En fast standardforlængelse på 3 måneder af det 
supplerende beskyttelsescertifikat er en tilpas lang periode, hvor man kan undgå, at 
konkurrerende generiske produkter får adgang til markedet, og det vil skabe et salg, der kan 
kompensere for omkostningerne ved pædiatriske forsøg. Lægemidler med et lavt årligt 
salgstal skulle være berettiget til en forlængelse på 6 måneder. 

I Kommissionens konsekvensanalyse vurderes omkostningerne ved pædiatriske kliniske 
forsøg til mellem én og fire millioner euro. Andre undersøgelser har vist, at omkostningerne 
ved forsøgene er mindre. En tre-måneders forlængelse af det supplerende 
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beskyttelsescertifikat for lægemidler med et årligt salg på 100 millioner euro og derover vil  
som minimum sikre et yderligere salg på 25 millioner euro til gengæld for maksimale 
omkostninger på 4 millioner euro til forsøg. De lægemidler, der giver et salg under 100 
millioner euro, kan få en yderligere forlængelse på tre måneder for at sikre, at salget 
dækker forsøgsomkostningerne. Dette "3+3" system reducerer mulighederne for, at der sker 
stigninger i omkostningerne til sundhedssektoren, fordi konkurrencedygtige generiske 
lægemidler med et middelhøjt eller højt salgstal bringes senere på markedet. 

Dette system er enkelt. Det kræver blot, at et firma skal forelægge reviderede salgstal, og at 
disse kontrolleres af Det Pædiatriske Udvalg. Det kræver ikke en detaljeret 
overskudsanalyse af omkostninger og salg som i forordningen om sjældne lægemidler, der 
af Kommissionen anses for besværlig at administrere, og som den farmaceutiske industri er 
imod. Der kræves forelæggelse af salgstal tre år før udløbet af det supplerende 
beskyttelsescertifikat for at sikre både det oprindelige firma og firmaer med generiske 
lægemidler en forudseelig udvikling i kommerciel og retlig henseende. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 189
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

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

Or. en
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Begrundelse

Proportionalitet

Den af Kommissionen foreslåede seks-måneders forlængelse af  det supplerende 
beskyttelsescertifikat er for lang. En fast standardforlængelse på 3 måneder af det 
supplerende beskyttelsescertifikat er en tilpas lang periode, hvor man kan undgå, at 
konkurrerende generiske produkter får adgang til markedet, og det vil skabe et salg, der kan 
kompensere for omkostningerne ved pædiatriske forsøg. Lægemidler med et lavt årligt 
salgstal skulle være berettiget til en forlængelse på 6 måneder. 

I Kommissionens konsekvensanalyse vurderes omkostningerne ved pædiatriske kliniske 
forsøg til mellem én og fire millioner euro. Andre undersøgelser har vist, at omkostningerne 
ved forsøgene er mindre. En tre-måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat for lægemidler med et årligt salg på 100 millioner euro og derover vil  
som minimum sikre et yderligere salg på 25 millioner euro til gengæld for maksimale 
omkostninger på 4 millioner euro til forsøg. De lægemidler, der giver et salg under 100 
millioner euro, kan få en yderligere forlængelse på tre måneder for at sikre, at salget 
dækker forsøgsomkostningerne. Dette "3+3" system reducerer mulighederne for, at der sker 
stigninger i omkostningerne til sundhedssektoren, fordi konkurrencedygtige generiske 
lægemidler med et middelhøjt eller højt salgstal bringes senere på markedet. 

Dette system er enkelt. Det kræver blot, at et firma skal forelægge reviderede salgstal, og at 
disse kontrolleres af Det Pædiatriske Udvalg. Det kræver ikke en detaljeret 
overskudsanalyse af omkostninger og salg som i forordningen om sjældne lægemidler, der 
af Kommissionen anses for besværlig at administrere, og som den farmaceutiske industri er 
imod. Der kræves forelæggelse af salgstal tre år før udløbet af det supplerende 
beskyttelsescertifikat for at sikre både det oprindelige firma og firmaer med generiske 
lægemidler en forudseelig udvikling i kommerciel og retlig henseende.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 190
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

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



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 91/65 AM\

DA

yderliggere tre-måneders forlængelse af 
denne periode for lægemidler med et samlet 
årligt salg i Den Europæiske Union på 
under 100 millioner euro. Salgstallet for 
lægemidlet fastlægges tre år før udløbet af 
det eksisterende supplerende 
beskyttelsescertifikat og baseres på de 
uafhængigt reviderede årlige salgstal, som 
oplyses af den pågældende virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede seks-måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat er for lang. En fast standardforlængelse på 3 måneder af det 
supplerende beskyttelsescertifikat er en tilpas lang periode, hvor man kan undgå, at 
konkurrerende generiske produkter får adgang til markedet, og det vil skabe et salg, der kan 
kompensere for omkostningerne ved pædiatriske forsøg. Lægemidler med et lavt årligt 
salgstal skulle være berettiget til en forlængelse på 6 måneder.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 191
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

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

Or. en



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 92/65 AM\

DA

Begrundelse

Proportionalitet
Den af Kommissionen foreslåede seks-måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat er for lang. En fast standardforlængelse på 3 måneder af det 
supplerende beskyttelsescertifikat er en tilpas lang periode, hvor man kan undgå, at 
konkurrerende generiske produkter får adgang til markedet, og det vil skabe et salg, der 
kan kompensere for omkostningerne ved pædiatriske forsøg. Lægemidler med et lavt 
årligt salgstal skulle være berettiget til en forlængelse på 6 måneder. 
I Kommissionens konsekvensanalyse vurderes omkostningerne ved pædiatriske kliniske 
forsøg til mellem én og fire millioner euro. Andre undersøgelser har vist, at 
omkostningerne ved forsøgene er mindre. En tre-måneders forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler med et årligt salg på 100 millioner 
euro og derover vil  som minimum sikre et yderligere salg på 25 millioner euro til 
gengæld for maksimale omkostninger på 4 millioner euro til forsøg. De lægemidler, der 
giver et salg under 100 millioner euro, kan få en yderligere forlængelse på tre måneder 
for at sikre, at salget dækker forsøgsomkostningerne. Dette "3+3" system reducerer 
mulighederne for, at der sker stigninger i omkostningerne til sundhedssektoren, fordi 
konkurrencedygtige generiske lægemidler med et middelhøjt eller højt salgstal bringes 
senere på markedet. 
Dette system er enkelt. Det kræver blot, at et firma skal forelægge reviderede salgstal, 
og at disse kontrolleres af Det Pædiatriske Udvalg. Det kræver ikke en detaljeret 
overskudsanalyse af omkostninger og salg som i forordningen om sjældne lægemidler, 
der af Kommissionen anses for besværlig at administrere, og som den farmaceutiske 
industri er imod. Der kræves forelæggelse af salgstal tre år før udløbet af det 
supplerende beskyttelsescertifikat for at sikre både det oprindelige firma og firmaer med 
generiske lægemidler en forudseelig udvikling i kommerciel og retlig henseende.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 192
ARTIKEL 36, STK. 1

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

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

Desuden gives der en yderligere tre-
måneders forlængelse af denne periode for 
lægemidler med et samlet årligt salg i Den 
Europæiske Union på under 100 millioner 
euro. Salgstallet for lægemidlet fastlægges 
tre år før udløbet af det eksisterende 
supplerende beskyttelsescertifikat og 
baseres på de uafhængigt reviderede årlige 
salgstal.

Or. pt

Begrundelse

Den foreslåede seks-måneders forlængelse af  det supplerende beskyttelsescertifikat er for 
lang. En fast standardforlængelse på 3 måneder af det supplerende beskyttelsescertifikat er 
en tilpas lang periode til at skabe et salg, der kan kompensere for omkostningerne ved 
pædiatriske forsøg. Lægemidler med et lavt årligt salgstal skulle være berettiget til en 
forlængelse på 6 måneder.

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 193
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

1. Hvis en ansøgning i henhold til artikel 8 
eller 9 indeholder resultaterne af alle de 
undersøgelser, der er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, har 
indehaveren af patentet eller det supplerende 
beskyttelsescertifikat ret til en tre-måneders
forlængelse af den periode, der er omhandlet 
i artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) 
nr. 1768/92. Desuden gives der en 
yderligere tre-måneders forlængelse af 
denne periode for lægemidler med et samlet 
årligt salg i Den Europæiske Union på 
under 100 millioner euro. Salgstallet for 
lægemidlet fastlægges tre år før udløbet af 
det eksisterende supplerende 
beskyttelsescertifikat og baseres på de 
uafhængigt reviderede salgstal, som oplyses 
af den pågældende virksomhed.

Or. pl
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Begrundelse

Kommissionens forslag om en seks-måneders forlængelse af det supplerende 
beskyttelsescertifikat ville skabe en fortjeneste, der går langt ud over de afholdte 
omkostninger. Den foreslåede tre-måneders standardforlængelse af perioden med 
eksklusiv ret på markedet, der skal opveje sådanne omkostninger, er en tilpas lang 
periode, hvor man kan undgå, at konkurrerende generiske produkter får adgang til 
markedet, og det vil skabe et overskud, der kan kompensere for omkostningerne ved 
kliniske forsøg. En seks-måneders forlængelse af perioden med eksklusiv ret på 
markedet vil blive tildelt produkter med et lavere salgstal.
Dette "3+3"-system reducerer mulighederne for, at der sker stigninger i omkostningerne 
til sundhedssektoren, fordi konkurrencedygtige generiske lægemidler med et højt eller 
gennemsnitligt salgstal bringes senere på markedet.
Det foreslåede system er både klart og ukompliceret. Alt, hvad der kræves, er, at 
uafhængigt reviderede salgstal forelægges for og kontrolleres af Det Pædiatriske 
Udvalg. 

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 194
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede seks-måneders forlængelse af  det supplerende 
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beskyttelsescertifikat er for lang. Forlængelse af den eksklusive ret på markedet for dyre 
patenterede produkter ville resultere i en uforholdsmæssig stigning i udgifterne i 
sundhedssektoren. En fast standardforlængelse på 3 måneder af det supplerende 
beskyttelsescertifikat er en tilpas lang periode, hvor man kan undgå, at konkurrerende 
generiske produkter får adgang til markedet, og det vil skabe et salg, der kan kompensere for 
omkostningerne ved pædiatriske forsøg. Lægemidler med et lavt årligt salgstal skulle være 
berettiget til en forlængelse på 6 måneder. Det kræver blot, at et firma forelægger uafhængigt 
reviderede salgstal, og de kontrolleres af Det Pædiatriske Udvalg. 

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 195
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

1. Hvis en ansøgning i henhold til artikel 8 
eller 9 indeholder resultaterne af alle de 
undersøgelser, der er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, har 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
ret til et pædiatrisk forlængelsescertifikat i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 52 eller til en seks-måneders 
forlængelse af de perioder, der er omhandlet 
i artikel 10 i direktiv 2001/83/EF eller 
artikel 14, stk. 11, i forordning (EF) nr. 
726/2004, afhængigt af om direktivet eller 
forordningen udløber sidst. Disse 
oplysninger gøres straks offentlig 
tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Lægemidler dækkes generelt af patentet/det supplerende beskyttelsescertifikat og af den 
lovhjemlede databeskyttelse, som ikke er kumulative i forhold til hinanden. I de fleste, men 
ikke alle tilfælde, er det det supplerende beskyttelsescertifikat, der udløber sidst og forlænges 
for at give et pædiatrisk incitament. Der findes imidlertid nyttige lægemidler, der ikke kunne 
få et supplerende beskyttelsescertifikat, men kun beskyttelse af et grundpatent: forordningen 
bør i de tilfælde tillade en forlængelse af patentet for at give et pædiatrisk incitament. Der 
findes andre lægemidler, for hvilke den lovhjemlede databeskyttelse er den eneste beskyttelse 
eller den sidste, der udløber. I disse tilfælde bør forordningen give mulighed for en 
forlængelse af den lovhjemlede databeskyttelse som pædiatrisk incitament. I modsat fald vil 
for mange lægemidler, for hvilke pædiatriske undersøgelser er obligatoriske, blive udelukket 
fra det pædiatriske incitament.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 196
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

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

1. Hvis en ansøgning i henhold til artikel 8 
eller 9 indeholder resultaterne af alle de 
undersøgelser, der er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, har 
indehaveren af patentet eller det supplerende 
beskyttelsescertifikat ret til en forlængelse af 
den periode, der er omhandlet i artikel 13, 
stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 1768/92 
af én til seks måneders varighed. For at 
fastlægge længden på 
forlængelsesperioden, tages der højde for 
såvel omkostninger som fordele (salg). 
Inden for seks måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning vedtager Kommissionen 
de nødvendige bestemmelser og regler med 
henblik på gennemførelsen af dette stykke. 
Reglerne for fastlæggelse af længden af 
forlængelsesperioden baseres på artikel 2, 
stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) 
nr. 847/2000. 

Or. en

Begrundelse

1. Fordelene (forlængelse af patentperioden) skal stå i forhold til omkostningerne. Der er 
meget, der tyder på, at fordelene ved en seks-måneders periode langt overstiger 
omkostningerne for de fleste lægemidler.  Investeringer bør give et rimeligt afkast. For 
lægemidler, der sælger godt, rækker en måned, mens seks måneder kan være nødvendigt for 
lægemidler med et begrænset salg. De fleste lægemidler befinder sig et sted i midten. 
Kommissionens forordning 847/2000 efter forordningen om lægemidler til sjældne sygdomme 
indeholder et godt eksempel på beregning af omkostninger og fordele.
2. Belønningen bør ikke være kumulativ. 
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 197
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT. 2

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

Første afsnit finder kun anvendelse, når 

a) det gennemførte godkendte pædiatriske 
forskningsprogram fører til godkendelse af 
en pædiatrisk indikation, og
b) den forskning, der er gennemført inden 
for det godkendte pædiatriske 
forskningsprogram, har omfattet klinisk 
forskning, og
c) resultaterne af de gennemførte 
undersøgelser anføres i produktresuméet og, 
hvis det er relevant, på indlægssedlen for det 
berørte lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Hvis den private sektor skal belønnes for sine investering i udviklingen af pædiatriske 
lægemidler, bør denne belønning kun gives, når forskningen har været vellykket, og når der 
har været betydelige investeringer. Hvis der gives belønning for alle pædiatriske 
undersøgelser, kan det få den perverse virkning, at firmaerne først og fremmest vil søge efter 
pædiatriske indikationer for lægemidler med høje salgstal snarere end efter medicin, som der 
virkeligt er behov for til børn.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 198
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 2 A (nyt)

Kommissionen udarbejder retningslinjer 
for anvendelsen af denne artikel i samråd 
med medlemsstaterne, agenturet og 
interesserede parter.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 199
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 200
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 201
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. pl

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 202
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 203
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 204
ARTIKEL 36, STK. 3

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

blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med tre eller seks 
måneder kun, hvis lægemidlet er godkendt i 
alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 205
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. en

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 206
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 207
ARTIKEL 36, STK. 3
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3. Når procedurerne i direktiv 2001/83/EF er 
blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med seks måneder 
kun, hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater.

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 208
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til samme forslagsstillers ændringsforslag vedrørende artikel 36, stk. 1.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 209
ARTIKEL 36, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Nogle lægemidler er kun almindelige i visse medlemsstater. I sådanne tilfælde vil det være 
urimeligt at kræve, at et lægemiddel godkendes i alle medlemsstater, og forlængelse bør 
derfor gælde i de stater, hvor det er godkendt.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 210
ARTIKEL 36, STK. 3

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

3. Når procedurerne i direktiv 2001/83/EF er 
blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med seks måneder 
kun, hvis lægemidlet er indgivet til 
godkendelse i alle medlemsstater i 
overensstemmelse med direktiv 2004/27/EF 
og har fået markedsføringstilladelse i 
mindst 15 medlemsstater.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at fremme godkendelse af nye lægemidler og ikke hindre fremskridt og 
muligheden af at få lægemidler, der har fået markedsføringstilladelse i mindst 15 
medlemsstater, dvs. mere end flertallet af EU's medlemsstater. 

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 211
ARTIKEL 36, STK. 4

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

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000, og 
den i stk. 1 nævnte forlængelse kan heller 
ikke akkumuleres med andre patenter eller 
med data- eller markedsføringsbeskyttelse i 
forbindelse med den pædiatriske indikation 
eller formulering jf. artikel 10, stk. 1, i 
direktiv 2004/27/EF og artikel 14, stk. 11, i 
forordning (EF) 726/2004.

Or. en
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Begrundelse

Belønningssystemet bør ikke før til en akkumulering af belønninger. Det må klart fremgå af 
lovgivningen, at den supplerende beskyttelse, der har til formål at kompensere for 
omkostningerne ved pædiatriske forsøg, ikke kan opnås igen ved hjælp af en anden form for 
beskyttelse af intellektuel ejendomsret. På lignende måde bør det supplerende 
beskyttelsescertifikat ikke forlænges, hvis lægemidlet allerede har et sekundært patent eller 
dataeneret til pædiatrisk brug eller formulering.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 212
ARTIKEL 36, STK. 4

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

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000, 
eller på lægemidler, for hvilke det aktive 
stof allerede er eller har været beskyttet af 
et patent, der dækker pædiatrisk brug eller 
formulering, eller har opnået en anden 
form for dataeneret eller eksklusiv ret på 
markedet til pædiatrisk brug i EU. 
På samme måde kan lægemidler, der 
indrømmes en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, ikke 
opnå nogen anden beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, dataeneret eller 
eksklusiv ret på markedet til nogen 
pædiatrisk brug eller form af det aktive 
stof, hverken nationalt eller på 
fællesskabsplan. 

Or. en

Begrundelse

Det nye belønningssystem bør ikke overlappe med tidligere belønninger, og der bør ikke gives 
forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat, hvis lægemidlet allerede har et 
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sekundært patent til pædiatrisk brug. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 213
ARTIKEL 36, STK. 4

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

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000 
eller på lægemidler, for hvilke det aktive 
stof allerede er eller har været beskyttet af 
et patent, der dækker pædiatrisk brug eller 
formulering, eller har opnået en anden 
form for dataeneret eller eksklusiv ret på 
markedet til pædiatrisk brug i EU. 
På samme måde kan lægemidler, der 
indrømmes en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, ikke 
opnå nogen anden beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, dataeneret eller 
eksklusiv ret på markedet til nogen 
pædiatrisk brug eller form af det aktive 
stof, hverken nationalt eller på 
fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

Ikke kumulativt.

Dette nye belønningssystem bør ikke misbruges ved at overlappe tidligere belønninger. 
Derfor må det klart fremgå af lovgivningen, at den nye supplerende beskyttelse, der 
kompenserer for pædiatriske forsøg, ikke kan opnås igen ved hjælp af en anden form for 
markedsbeskyttelse mod konkurrence. På samme måde bør der ikke gives forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, hvis lægemidlet allerede har et sekundært patent til 
pædiatrisk brug eller en pædiatrisk formulering, eftersom markedsbeskyttelsen da allerede vil 
være sikret. Nationale patentkontorer, der bevilger det supplerende beskyttelsescertifikat, skal 
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anmode patenthaveren om at afgive en erklæring om eksisterende patentrettigheder i 
forbindelse med pædiatrisk brug og formuleringer, før de bevilger den nye forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 214
ARTIKEL 36, STK. 4

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

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000 
eller på lægemidler, for hvilke det aktive 
stof allerede er eller har været beskyttet af 
et patent, der dækker pædiatrisk brug eller 
formulering, eller har opnået en anden 
form for dataeneret eller eksklusiv ret på 
markedet til pædiatrisk brug i EU.
På samme måde kan lægemidler, der 
indrømmes en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, ikke 
opnå nogen anden beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, dataeneret eller 
eksklusiv ret på markedet til nogen 
pædiatrisk brug eller form af det aktive 
stof, hverken nationalt eller på 
fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.
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Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 215
ARTIKEL 36, STK. 4

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

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000 
eller på lægemidler, for hvilke det aktive 
stof allerede er eller har været beskyttet af 
et patent, der dækker pædiatrisk brug eller 
formulering, eller har opnået en anden 
form for dataeneret eller eksklusiv ret på 
markedet til pædiatrisk brug i EU.
På samme måde kan lægemidler, der 
indrømmes en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, ikke 
opnå nogen anden beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, dataeneret eller 
eksklusiv ret på markedet til nogen 
pædiatrisk brug eller form af det aktive 
stof, hverken nationalt eller på 
fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

Ikke kumulativt.

Dette nye belønningssystem bør ikke misbruges ved at overlappe tidligere belønninger. 
Derfor må det klart fremgå af lovgivningen, at den nye supplerende beskyttelse, der 
kompenserer for pædiatriske forsøg, ikke kan opnås igen ved hjælp af en anden form for 
markedsbeskyttelse mod konkurrence. På samme måde bør der ikke gives forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, hvis lægemidlet allerede har et sekundært patent til 
pædiatrisk brug eller en pædiatrisk formulering, eftersom markedsbeskyttelsen da allerede vil 
være sikret. Nationale patentkontorer, der bevilger det supplerende beskyttelsescertifikat, skal 
anmode patenthaveren om at afgive en erklæring om eksisterende patentrettigheder i 
forbindelse med pædiatrisk brug og formuleringer, før de bevilger den nye forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 216
ARTIKEL 36, STK. 4

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

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000 
eller på lægemidler, for hvilke det aktive 
stof allerede er eller har været beskyttet af 
et patent, der dækker pædiatrisk brug eller 
formulering, eller har opnået en anden 
form for dataeneret eller eksklusiv ret på 
markedet til pædiatrisk brug i EU.
På samme måde kan lægemidler, der 
indrømmes en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, ikke 
opnå nogen anden beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, dataeneret eller 
eksklusiv ret på markedet til nogen 
pædiatrisk brug eller form af det aktive 
stof, hverken nationalt eller på 
fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

Dette nye belønningssystem bør ikke misbruges ved at overlappe tidligere belønninger. 
Derfor må det klart fremgå af lovgivningen, at den nye supplerende beskyttelse, der 
kompenserer for pædiatriske forsøg, ikke kan opnås igen ved hjælp af en anden form for 
markedsbeskyttelse mod konkurrence. På samme måde bør der ikke gives forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, hvis lægemidlet allerede har et sekundært patent til 
pædiatrisk brug eller en pædiatrisk formulering, eftersom markedsbeskyttelsen da allerede vil 
være sikret. Nationale patentkontorer, der bevilger det supplerende beskyttelsescertifikat, skal 
anmode patenthaveren om at afgive en erklæring om eksisterende patentrettigheder i 
forbindelse med pædiatrisk brug og formuleringer, før de bevilger den nye forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 217
ARTIKEL 36, STK. 4

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

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000 
eller på lægemidler, for hvilke det aktive 
stof allerede er eller har været beskyttet af 
et patent, der dækker pædiatrisk brug eller 
formulering, eller har opnået en anden 
form for dataeneret eller eksklusiv ret på 
markedet til pædiatrisk brug i EU.
På samme måde kan lægemidler, der 
indrømmes en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, ikke 
opnå nogen anden beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, dataeneret eller 
eksklusiv ret på markedet til nogen 
pædiatrisk brug eller form af det aktive 
stof, hverken nationalt eller på 
fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 218
ARTIKEL 36, STK. 4
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4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse på 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i henhold 
til Rådets forordning (EØF) nr. 1768/92 eller 
af et patent, der opfylder betingelserne for 
udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. De finder ikke 
anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000 
eller på lægemidler, for hvilke det aktive 
stof allerede har været beskyttet af et patent 
eller en eksklusiv ret på markedet til 
pædiatrisk brug  i EU.

Or. pt

Begrundelse

Dette belønningssystem bør ikke misbruges.
Lovgivningen skal tydeligt fastslå, at den nye supplerende beskyttelse, der kompenserer for 
pædiatriske forsøg, ikke kan opnås igen ved hjælp af en nogen anden form for 
markedsbeskyttelse. 

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 219
ARTIKEL 36, STK. 4

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

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

På samme måde kan lægemidler, der 
indrømmes en forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, ikke 
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opnå nogen anden beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, dataeneret eller 
eksklusiv ret på markedet til nogen 
pædiatrisk brug eller form af det aktive
stof.

Or. pl

Begrundelse

Dette nye belønningssystem bør ikke misbruges ved at overlappe tidligere belønninger. 
Derfor må det klart fremgå af lovgivningen, at den nye supplerende beskyttelse, der 
kompenserer for pædiatriske forsøg, ikke kan opnås igen ved hjælp af en anden form for 
markedsbeskyttelse mod konkurrence. På samme måde bør der ikke gives forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, hvis lægemidlet allerede har et sekundært patent til 
pædiatrisk brug eller en pædiatrisk formulering, eftersom markedsbeskyttelsen da allerede vil 
være sikret. Nationale patentkontorer, der bevilger det supplerende beskyttelsescertifikat, skal 
anmode patenthaveren om at afgive en erklæring om eksisterende patentrettigheder i 
forbindelse med pædiatrisk brug og formuleringer, før de bevilger den nye forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 220
ARTIKEL 36, STK. 4 A (nyt)

4a. Den i stk. 1 omhandlede forlængelse 
kan kun gives én gang for hvert 
lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Det er bedst at gøre det klart, at incitamenter og belønninger ikke bør akkumuleres.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 221
ARTIKEL 37

Artikel 37 udgår
Når der indgives en ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel, 
der er udpeget som lægemiddel til sjældne 
sygdomme i medfør af forordning (EF) nr. 
141/2000, og ansøgningen indeholder 
resultaterne af alle de undersøgelser, der er 
gennemført i overensstemmelse med et 
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godkendt pædiatrisk forskningsprogram, og 
den i nærværende forordnings artikel 29, 
stk. 3, omhandlede erklæring derefter 
tilføjes i den markedsføringstilladelse, der 
udstedes, forlænges den i artikel 8, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 141/2000 omhandlede 
tiårige periode til tolv år.
Stk. 1 finder også anvendelse, når det 
gennemførte godkendte pædiatriske 
forskningsprogram ikke fører til 
godkendelse af en pædiatrisk indikation, 
men resultaterne af de gennemførte 
undersøgelser anføres i produktresuméet 
og, hvis det er relevant, på indlægssedlen 
for det berørte lægemiddel.

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 222
ARTIKEL 37, STK. 1

Når der indgives en ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel, 
der er udpeget som lægemiddel til sjældne 
sygdomme i medfør af forordning (EF) nr. 
141/2000, og ansøgningen indeholder 
resultaterne af alle de undersøgelser, der er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, og 
den i nærværende forordnings artikel 29, stk. 
3, omhandlede erklæring derefter tilføjes i 
den markedsføringstilladelse, der udstedes, 
forlænges den i artikel 8, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 141/2000 omhandlede tiårige 
periode til tolv år.

Når der indgives en ansøgning om 
markedsføringstilladelse for et lægemiddel,
der er udpeget som lægemiddel til sjældne 
sygdomme i medfør af forordning (EF) nr. 
141/2000, og ansøgningen indeholder 
resultaterne af alle de undersøgelser, der er 
gennemført i overensstemmelse med et 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, og 
den i nærværende forordnings artikel 29, stk. 
3, omhandlede erklæring derefter tilføjes i 
den markedsføringstilladelse, der udstedes, 
forlænges den i artikel 8, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 141/2000 omhandlede tiårige 
periode til ti år og seks måneder.

Or. en

Begrundelse

Den eksklusive ret på markedet i ti år, der i Europa gives til lægemidler til sjældne 
sygdomme, er allerede den længste i verden. De incitamenter, der gives til pædiatriske 
indikationer, overlapper ofte hinanden, fordi mange lægemidler til sjældne sygdomme bruges 
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mod stofskiftesygdomme, som starter i barndommen. Desuden er lægemidler til sjældne 
sygdomme meget dyre og ofte meget rentable. Derfor bør forlængelsen af den eksklusive ret 
på markedet begrænses til seks måneder og kun gælde, når den pædiatriske forskning har 
været vellykket og har omfattet klinisk forskning.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 223
ARTIKEL 37, STK. 2

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

Stk. 1 finder kun anvendelse, når 

a) det gennemførte godkendte pædiatriske 
forskningsprogram  til godkendelse af en 
pædiatrisk indikation, og
b) den forskning, der er gennemført inden 
for det godkendte pædiatriske 
forskningsprogram, har omfattet klinisk 
forskning, og
c) resultaterne af de gennemførte 
undersøgelser anføres i produktresuméet og, 
hvis det er relevant, på indlægssedlen for det 
berørte lægemiddel.

Or. en

Begrundelse

Den eksklusive ret på markedet i ti år, der i Europa gives til lægemidler til sjældne 
sygdomme, er allerede den længste i verden. De incitamenter, der gives til pædiatriske 
indikationer, overlapper ofte hinanden, fordi mange lægemidler til sjældne sygdomme bruges 
mod stofskiftesygdomme, som starter i barndommen. Desuden er lægemidler til sjældne 
sygdomme meget dyre og ofte meget rentable. Derfor bør forlængelsen af den eksklusive ret 
på markedet begrænses til seks måneder og kun gælde, når den pædiatriske forskning har 
været vellykket og har omfattet klinisk forskning.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 224
ARTIKEL 38, STK. 1
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1. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i henhold til 
artikel 5 til 15 i forordning (EF) nr. 
726/2004, gælder de i artikel 14, stk. 11, i 
nævnte forordning omhandlede perioder for 
data- og markedsføringsbeskyttelse.

1. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i henhold til 
artikel 5 til 15 i forordning (EF) nr. 
726/2004, gælder de i artikel 14, stk. 11, i 
nævnte forordning omhandlede perioder for 
data- og markedsføringsbeskyttelse,
forudsat at sygdommens prævalens er på 
under 10 ud af 1.000 personer.

Opfyldes dette kriterium ikke, eller har de 
udførte undersøgelser som led i det 
godkendte pædiatriske forskningsprogram 
ikke ført til nogen pædiatrisk indikation, 
berettiger de afholdte forskningsudgifter til 
skattelettelse.

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 225
ARTIKEL 38, STK. 1

1. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i henhold til 
artikel 5 til 15 i forordning (EF) nr. 
726/2004, gælder de i artikel 14, stk. 11, i 
nævnte forordning omhandlede perioder for 
data- og markedsføringsbeskyttelse.

1. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i henhold til 
artikel 5 til 15 i forordning (EF) nr. 
726/2004, gælder de i artikel 14, stk. 11, i 
nævnte forordning omhandlede perioder for 
data- og markedsføringsbeskyttelse, 
forudsat at pågældende sygdoms prævalens 
er under 10/1000.

Or. en

Begrundelse

De supplerende perioder for data- og markedsbeskyttelse bør kun omfatte lægemidler, der 
skal bruges til behandling af ikke særligt hyppigt forekommende sygdomme.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 226
ARTIKEL 38, STK. 1

1. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i henhold til 
artikel 5 til 15 i forordning (EF) nr. 
726/2004, gælder de i artikel 14, stk. 11, i 
nævnte forordning omhandlede perioder for 

1. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i henhold til 
artikel 5 til 15 i forordning (EF) nr. 
726/2004, gælder de i artikel 14, stk. 11, i 
nævnte forordning omhandlede perioder for 
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data- og markedsføringsbeskyttelse. data- og markedsføringsbeskyttelse,
forudsat at sygdommens prævalens er på 
under 10 ud af 1.000 personer.

Or. fr

Begrundelse

I praksis bør der sondres mellem de tilfælde, hvor salget af lægemidlet vil være tilstrækkelig 
indbringende, fordi den pågældende pædiatriske befolkning er stor, og de tilfælde, hvor kun et 
lille antal børn er berørt, og hvor der er brug for et særligt incitament. Lige som i 
forordningen om lægemidler til sjældne sygdomme er det hensigtsmæssigt at fastsætte et 
prævalensloft for sygdommen, under hvilket incitamentet skal iværksættes. Foreligger der 
endnu ikke præcise prævalenstal i alle medlemsstater, råder nogle af dem over oplysninger, 
som kan samordnes med henblik at beregne en størrelsesorden for hele Unionen.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 227
ARTIKEL 38, STK. 1

1. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i henhold til 
artikel 5 til 15 i forordning (EF) nr. 
726/2004, gælder de i artikel 14, stk. 11, i 
nævnte forordning omhandlede perioder
for data- og markedsføringsbeskyttelse.

1. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i henhold til 
artikel 5 til 15 i forordning (EF) nr. 
726/2004, gælder en periode for data- og 
markedsføringsbeskyttelse på 5+2 år.

Or. fr

Begrundelse

Skal man undgå misbrug og kunne garantere adgang til lægemidlerne, må det siges at være 
berettiget og rimeligt at begrænse beskyttelsesperioden, jf. artikel 14, stk. 11, i forordning 
(EF) nr. 726/2004, (8+2 år) til at gælde for beskyttelse i 5+2 år. En sådan begrænsning af 
incitamenterne for lægemidler, for hvilke der ikke længere gælder noget patent eller 
certifikat, må skønnes at være mere passende ud fra den tilstræbte målsætning at belønne den 
godkendte indsats. Desuden taler det også for en sådan begrænsning, at forskningen i 
pædiatriske lægemidler i de fleste tilfælde er mindre koncentreret omkring grundforskning 
end om problemer vedrørende dosering, galeniske præparater og analyse af eftervirkninger.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 228
ARTIKEL 38, STK. 2

2. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i 
overensstemmelse med de i direktiv 

2. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i 
overensstemmelse med de i direktiv 
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2001/83/EF fastlagte procedurer, gælder de i 
artikel 10, stk. 1, i nævnte direktiv 
omhandlede perioder for data- og 
markedsføringsbeskyttelse.

2001/83/EF fastlagte procedurer, gælder de i 
artikel 10, stk. 1, i nævnte direktiv 
omhandlede perioder for data- og 
markedsføringsbeskyttelse, forudsat at 
sygdommens prævalens er på under 10 ud 
af 1.000 personer.

Opfyldes dette kriterium ikke, eller har de 
udførte undersøgelser som led i det 
godkendte pædiatriske forskningsprogram 
ikke ført til nogen pædiatrisk indikation, 
berettiger de afholdte forskningsudgifter til 
skattelettelse.
I retningslinjer fastlægges metoderne til 
samling af prævalensoplysninger samt 
disses kilder.

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 229
ARTIKEL 38, STK. 2

2. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i 
overensstemmelse med de i direktiv 
2001/83/EF fastlagte procedurer, gælder de i 
artikel 10, stk. 1, i nævnte direktiv 
omhandlede perioder for data- og 
markedsføringsbeskyttelse.

2. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i 
overensstemmelse med de i direktiv 
2001/83/EF fastlagte procedurer, gælder de i 
artikel 10, stk. 1, i nævnte direktiv 
omhandlede perioder for data- og 
markedsføringsbeskyttelse, forudsat at den 
pågældende sygdoms prævalens er under 
10/1000.
Agenturet udarbejder retningslinjer for 
fastlæggelse af kilderne til 
prævalensoplysninger og analyse af disse..

Or. en

Begrundelse

De supplerende perioder for data- og markedsbeskyttelse bør kun omfatte lægemidler, der 
skal bruges til behandling af ikke særligt hyppigt forekommende sygdomme.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 230
ARTIKEL 38, STK. 2

2. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i 
overensstemmelse med de i direktiv 
2001/83/EF fastlagte procedurer, gælder de i 
artikel 10, stk. 1, i nævnte direktiv 
omhandlede perioder for data- og 
markedsføringsbeskyttelse.

2. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i 
overensstemmelse med de i direktiv 
2001/83/EF fastlagte procedurer, gælder de i 
artikel 10, stk. 1, i nævnte direktiv 
omhandlede perioder for data- og 
markedsføringsbeskyttelse, forudsat at 
sygdommens prævalens er på under 10 ud 
af 1.000 personer.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til samme forslagsstillers ændringsforslag vedrørende artikel 36, stk. 1.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 231
ARTIKEL 38, STK. 2

2. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i 
overensstemmelse med de i direktiv 
2001/83/EF fastlagte procedurer, gælder de i 
artikel 14, stk. 11, i nævnte forordning 
omhandlede perioder for data- og 
markedsføringsbeskyttelse.

2. For en markedsføringstilladelse til 
pædiatrisk brug, som er udstedt i 
overensstemmelse med de i direktiv 
2001/83/EF fastlagte procedurer, gælder en 
periode for data- og 
markedsføringsbeskyttelse på 5+2 år.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til samme forslagsstillers ændringsforslag vedrørende artikel 38, stk. 1. 

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 232
ARTIKEL 38, STK. 2 A (nyt)
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2a. I retningslinjer fastlægges metoderne til 
samling af prævalensoplysninger samt 
disses kilder.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til samme forslagsstillers ændringsforslag vedrørende artikel 38, stk. 1.

Ændringsforslag af Mia De Vits

Ændringsforslag 233
ARTIKEL 39, STK. 3, AFSNIT 1 A (nyt)

For at skabe et effektivt system af 
incitamenter er det dog absolut nødvendigt, 
at Kommissionen bevarer beføjelse til efter 
denne periode på 18 måneder at evaluere 
virkningerne af de forskellige former for 
incitamenter og om nødvendigt kan beslutte 
at trække de tildelte belønninger tilbage.

Or. fr

Begrundelse

For at opfylde formålet med systemet af incitamenter vil det være nødvendigt, at 
Kommissionen bevarer en vis kontrol- og evalueringskompetence over for de firmaer, der 
nyder godt heraf. For at undgå enhver form for misbrug er det påkrævet, at Kommissionen 
kan trække de belønninger tilbage, medicinalfirmaerne har fået tildelt, såfremt de bruger 
midlerne til andre formål end forskning i lægemidler til børn. Uden et sådant effektivt 
kontrol- og evalueringssystem risikerer man udstede en blankocheck til medicinalfirmaerne.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 234
ARTIKEL 39 A (ny)

Artikel 39a
1. Inden seks måneder efter vedtagelsen af 
nærværende forordning indføres et særligt 
europæisk program for forskning i 
lægemidler til børn med henblik på at støtte 
undersøgelser i forbindelse med 
eksisterende lægemidler eller eksisterende 
aktive stoffer, som ikke er omfattet af en 
patentbeskyttelse eller et supplerende 
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beskyttelsescertifikat.
2. Dette fællesskabsprogram får 
betegnelsen MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe).
3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager 
det pågældende forslag ved fælles 
beslutningstagning i henhold til traktatens 
bestemmelser.
4. Programmet forvaltes af agenturet, som 
under Kommissionens opsyn udarbejder 
indkaldelser af specifikke forslag. Disse 
indkaldelser af forslag er så vidt muligt 
baseret på en finansieringsgrad, der vil 
kunne dække alle eller i det mindste en stor 
del af omkostningerne ved de påkrævede 
undersøgelser.

Or. de

Begrundelse

Formålet med forordningsforslaget, nemlig at forbedre lægemiddelsikkerheden i forbindelse 
med børn, kan ikke opfyldes ved hjælp af forslaget alene. Det er absolut meget vigtigt at 
vedtage et tilsvarende fællesskabsprogram MICE. Med denne nye formulering bekræftes 
ordførerens indledende forslag og det præciseres nærmere.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 235
ARTIKEL 39 A (ny)

Artikel 39a
Der oprettes snarest muligt et 

fællesskabsprogram, programmet for 
forskning i lægemidler til Europas børn 
(MICE) med henblik på at fremme 
forskning i forbindelse med eksisterende 
lægemidler eller eksisterende aktive stoffer, 
der ikke er omfattet af et patent eller af et 
supplerende beskyttelsescertifikat.

Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af betragtningerne i Kommissionens forslag, er et fællesskabsprogram til 
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finansiering af undersøgelser på området for ikke-patenterede lægemidler af væsentlig 
betydning for den globale konkurrenceevne i EU's medicinalsektor. Da der mangler et 
retsgrundlag for et særligt fællesskabsprogram til MICE, er den hurtigste og bedste måde til 
at gennemføre idéen at inddrage MICE i det syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 236
ARTIKEL 39 A (ny)

Artikel 39a
Kommissionen støtter oprettelse af et 
forskningsprogram - programmet for 
forskning i lægemidler til Europas børn 
(MICE) - med henblik på at fremme 
forskning i pædiatrisk anvendelse af 
lægemidler, der ikke er omfattet af patent 
eller af supplerende beskyttelsescertifikat.

Or. en

Begrundelse

Dette vil bidrage til at sikre børns sundhed, når de behandles med lægemidler, der ikke er 
dækket af patent eller supplerende beskyttelsescertifikat.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 237
ARTIKEL 40, STK. 1

1. Relevante oplysninger om forsøg, der er 
omfattet af godkendte pædiatriske 
forskningsprogrammer, herunder forsøg, 
som udføres i tredjelande, registreres i den 
europæiske database, der er oprettet i 
henhold til artikel 11 i direktiv 2001/20/EF.

1. Relevante oplysninger om forsøg, der er 
omfattet af godkendte pædiatriske 
forskningsprogrammer, herunder forsøg, 
som udføres i tredjelande, registreres i den 
europæiske database, der er oprettet i 
henhold til artikel 11 i direktiv 2001/20/EF. 
Som undtagelse fra denne bestemmelse
sørger agenturet for, at en del af disse 
oplysninger gøres offentligt tilgængelige.
Enkeltheder om resultaterne af alle 
fuldførte undersøgelser, der gennemføres i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, hvad enten 
det afsluttes før tiden eller ej, samt 
enkeltheder vedrørende resultaterne af alle 
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de undersøgelser, der finansieres af 
Fællesskabet og medlemsstaterne med 
henblik på at støtte forskning i og udvikling 
af lægemidler til pædiatrisk brug og gøre 
dem tilgængelige, herunder alle 
undersøgelser, der finansieres via 
programmet for forskning i lægemidler til 
Europas børn (MICE), offentliggøres af 
agenturet sammen med i givet fald alle 
relevante konklusioner for lægemidler i 
samme terapeutiske klasse, der dækker 
samme pædiatriske anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

I den senere tid har der været adskillige tilfælde, hvor medicinalfirmaer har tilbageholdt 
oplysninger fra kliniske forsøg, fordi de ikke viste effektivitet i forsøgspopulationen, men 
derimod en forøget risiko for bivirkninger. Disse tilfælde omfattede alle kliniske forsøg på den 
pædiatriske befolkning. Fagfolk i sundhedssektoren har behov for adgang til forsøgsdata, 
navnlig pædiatriske forsøg, fordi der mangler oplysninger om anvendelsen af lægemidler til 
børn.

Behovet for at gøre kliniske forsøgsdatabaser offentligt tilgængelige anerkendes i stigende 
grad. I det mindste én medlemsstat (Spanien) har en national lovgivning, der kræver 
offentliggørelse af alle kliniske forsøg, der udføres i den pågældende medlemsstat, og Det 
Forenede Kongerige har givet tilsagn om at udvikle en lovgivning, der vil få samme virkning. 
Der er blevet fremsat et lovforslag (Fair Access to Clinical Trials Act fra 2005) i USA, der 
har til formål at oprette en offentlige databaser over resultaterne af alle kliniske forsøg i 
USA.

Hele den database over kliniske forsøg, der oprettes i kraft af direktiv 2001/20/EF, burde nok 
gøres offentligt tilgængelig. Det kan ikke gøres ved hjælp af den foreliggende forordning, men 
forordningen kan og bør behandle spørgsmålet om offentlig tilgang til pædiatriske kliniske 
forsøgsdata.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 238
ARTIKEL 40, STK. 2

2. Kommissionen udarbejder på forslag af 
agenturet og i samråd med medlemsstaterne 
og de berørte parter anvisninger om, hvilke 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger, der 

2. Kommissionen udarbejder på forslag af 
agenturet og i samråd med medlemsstaterne 
og de berørte parter anvisninger om, hvilke 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger, der 
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skal registreres i den europæiske database, 
som er oprettet i henhold til artikel 11 i 
direktiv 2001/20/EF.

skal registreres i den europæiske database, 
som er oprettet i henhold til artikel 11 i 
direktiv 2001/20/EF, om indholdet af de 
oplysninger, der gøres offentligt 
tilgængelige under anvendelse af stk. 1 og 2 
i denne artikel, og om agenturets ansvar og 
opgaver i forbindelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Se samme forslagsstillers begrundelse til ændringsforslaget til artikel 40, stk. 1. 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 239
ARTIKEL 40, STK. 2 A (nyt)

2a. Kommissionen fastlægger retningslinjer 
for, i hvilke tilfælde der gives Det 
Pædiatriske Udvalg eller eksterne eksperter 
(videnskabelige sammenslutninger og 
patientorganisationer) adgang til de 
oplysninger, der indsamles i 
overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at forsyne både den videnskabelige verden og patientorganisationer med 
nyttige oplysninger. Det bør fastlægges i retningslinjer fra Kommissionen under behørig 
hensyntagen til intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 240
ARTIKEL 41

Artikel 41 udgår
Medlemsstaterne indsamler alle 
eksisterende data om den måde, hvorpå 
fagfolk i sundhedsvæsenet aktuelt anvender 
lægemidler i den pædiatriske befolkning, 
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og indberetter disse data til agenturet senest 
to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.
Det Pædiatriske Udvalg giver anvisninger 
om form og indhold af de data, der skal 
indsamles.

Or. fr

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 241
ARTIKEL 41

Artikel 41 udgår
Medlemsstaterne indsamler alle 
eksisterende data om den måde, hvorpå 
fagfolk i sundhedsvæsenet aktuelt anvender 
lægemidler i den pædiatriske befolkning, 
og indberetter disse data til agenturet senest 
to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.
Det Pædiatriske Udvalg giver anvisninger 
om form og indhold af de data, der skal 
indsamles.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 242
ARTIKEL 41, STK. 1

Medlemsstaterne indsamler alle eksisterende
data om den måde, hvorpå fagfolk i 
sundhedsvæsenet aktuelt anvender
lægemidler i den pædiatriske befolkning, og 
indberetter disse data til agenturet senest to 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne indsamler disponible data 
om alle eksisterende og nødvendige 
anvendelsesformer for lægemidler i den 
pædiatriske befolkning, og indberetter disse 
data til agenturet senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med forordningen er som fastlagt i artikel 1 at fremme udvikling af 
lægemidler, der har til formå at "opfylde den pædiatriske befolknings terapeutiske behov".



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 123/65 AM\

DA

Hvis forordningen skal opfylde sit erklærede formål, er det nødvendigt først at udarbejde en 
oversigt over behovene og opstille prioriteter.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 243
ARTIKEL 41, STK. 1

Medlemsstaterne indsamler alle eksisterende 
data om den måde, hvorpå fagfolk i 
sundhedsvæsenet aktuelt anvender 
lægemidler i den pædiatriske befolkning, og 
indberetter disse data til agenturet senest to 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Medlemsstaterne indsamler alle eksisterende 
data om den måde, hvorpå fagfolk i 
sundhedsvæsenet aktuelt anvender
lægemidler i den pædiatriske befolkning, og 
indberetter disse data til agenturet senest et 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 244
ARTIKEL 42

Artikel 42 udgår

1. Agenturet vurderer de i artikel 41 
omhandlede data med særligt henblik på 
kortlægning af forskningsprioriteringer.
2. På grundlag af vurderingen efter stk. 1 
og andre tilgængelige oplysninger og efter 
samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Det Pædiatriske Udvalg en 
opgørelse over terapeutiske behov.

Agenturet offentliggør opgørelsen senest 
tre år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og ajourfører den 
regelmæssigt.

3. Ved udarbejdelsen af opgørelsen over 
terapeutiske behov tages der hensyn til, 
hvor prævalente de pågældende tilstande er 
i den pædiatriske befolkning, hvor alvorlige 
de tilstande, der skal behandles, er, 
hvorvidt der findes andre 
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behandlingsformer for tilstandene, og 
hvorvidt disse behandlingsformer er 
egnede, herunder hvilken virknings- og 
bivirkningsprofil de har, og til eventuelle 
specifikt pædiatrirelaterede 
sikkerhedsspørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 245
ARTIKEL 42, STK. 1 og 2

1. Agenturet vurderer de i artikel 41 
omhandlede data med særligt henblik på 
kortlægning af forskningsprioriteringer.

udgår

2. På grundlag af vurderingen efter stk. 1 
og andre tilgængelige oplysninger og efter 
samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Det Pædiatriske Udvalg en 
opgørelse over terapeutiske behov.
Agenturet offentliggør opgørelsen senest 
tre år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og ajourfører den 
regelmæssigt.

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 246
ARTIKEL 42, STK. 1

1. Agenturet vurderer de i artikel 41 
omhandlede data med særligt henblik på 
kortlægning af forskningsprioriteringer.

1. Agenturet vurderer de i artikel 41 
omhandlede data med særligt henblik på 
kortlægning af forskningsprioriteringer 
senest to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en klar tidsfrist for agenturet til at vurdere de data, det modtager fra 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 247
ARTIKEL 42, STK. 1

1. Agenturet vurderer de i artikel 41 
omhandlede data med særligt henblik på 
kortlægning af forskningsprioriteringer.

1. Agenturet vurderer de i artikel 41 
omhandlede data, herunder data fra forsøg 
udført i tredjelande, med særligt henblik på 
kortlægning af forskningsprioriteringer.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt, at de informationer og de data, agenturet indsamler om forsøg udført under 
pædiatriske forskningsprogrammer, også omfatter informationer og data fra forsøg udført i 
tredjelande.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 248
ARTIKEL 42, STK.2, AFSNIT 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Opgørelsen over behov skal ikke blot være en oversigt over den nuværende brug af 
lægemidler i den pædiatriske befolkning. Den bør også identificere prioriteringer. 
Opgørelsen bør offentliggøres efter to år.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 249
ARTIKEL 42, STK. 2, AFSNIT 1

2. På grundlag af vurderingen efter stk. 1 og 
andre tilgængelige oplysninger og efter 
samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og de berørte parter 

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

udarbejder Det Pædiatriske Udvalg en 
prioriteret opgørelse over terapeutiske 
behov.

Or. el

Begrundelse

Det er ikke nok blot at udarbejde en opgørelse. De terapeutiske behov skal også opstilles i en 
prioriteret rækkefølge.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 250
ARTIKEL 42, STK. 2, AFSNIT 2

Agenturet offentliggør opgørelsen senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
ajourfører den regelmæssigt.

Agenturet offentliggør opgørelsen senest et 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse og
ajourfører den regelmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede liste over terapeutiske behov hos børn bør straks udarbejdes af 
Kommissionen, EU-eksperter og nationale eksperter og ikke først tre år efter forordningens 
ikrafttrædelse. Det Pædiatriske Udvalgs ekspertise kan da med større fordel benyttes til at 
identificere forskningsprioriteringer ud fra denne liste.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 251
ARTIKEL 42, STK. 2, AFSNIT 2

Agenturet offentliggør opgørelsen senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
ajourfører den regelmæssigt.

Agenturet offentliggør opgørelsen senest to 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
ajourfører den regelmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 252
ARTIKEL 42, STK. 2, AFSNIT 2
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Agenturet offentliggør opgørelsen senest tre 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
ajourfører den regelmæssigt.

Agenturet offentliggør opgørelsen senest to 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse og 
ajourfører den regelmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Opgørelsen over behov skal ikke blot være en oversigt over den nuværende brug af 
lægemidler i den pædiatriske befolkning. Den bør også identificere prioriteringer. 
Opgørelsen bør offentliggøres efter to år.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 253
ARTIKEL 43

Artikel 43 udgår

1. Agenturet udvikler med videnskabelig 
bistand fra Det Pædiatriske Udvalg et 
europæisk netværk af eksisterende 
nationale og europæiske netværk, 
investigatorer og centre med særlig 
ekspertise inden for undersøgelser af den 
pædiatriske befolkning.
2. Formålet med det europæiske netværk er 
bl.a. at koordinere undersøgelser 
vedrørende pædiatriske lægemidler, at 
opbygge den nødvendige videnskabelige og 
administrative kompetence på europæisk 
plan og at undgå, at undersøgelser af og 
forsøg med børn udføres dobbelt.
3. Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse vedtager agenturets styrelse 
på forslag af eksekutivdirektøren og efter 
høring af Kommissionen, medlemsstaterne 
og de berørte parter en gennemførelses-
strategi med henblik på oprettelse og drift 
af det europæiske netværk. Dette netværk 
skal, når det er muligt, bidrage til styrkelse 
af grundlaget for det europæiske 
forskningsrum i forbindelse med 
Fællesskabets rammeprogrammer for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration.
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Or. en

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 254
ARTIKEL 43, STK. 2

2. Formålet med det europæiske netværk er 
bl.a. at koordinere undersøgelser vedrørende 
pædiatriske lægemidler, at opbygge den 
nødvendige videnskabelige og 
administrative kompetence på europæisk 
plan og at undgå, at undersøgelser af og 
forsøg med børn udføres dobbelt.

2. Formålet med det europæiske netværk er 
bl.a. at koordinere undersøgelser vedrørende 
pædiatriske lægemidler, at opbygge den 
nødvendige videnskabelige og 
administrative kompetence på europæisk 
plan og at undgå, at undersøgelser af og 
forsøg med børn udføres dobbelt. Det 
europæiske netværk tilstræber hele tiden at 
sikre, at de til rådighed stående ressourcer 
anvendes bedst muligt.

Or. en

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 255
ARTIKEL 43, STK. 2 A (nyt)

2a. Netværket sørger også for en 
optimering af midlerne: hensyntagen til 
undersøgelsernes feasibility med bedste 
costbenefitforhold (humane og finansielle 
ressourcer) og protokollernes egnethed ud 
fra ønsket om så hurtigt og enkelt som 
muligt at reagere på de kliniske spørgsmål, 
der bliver aktuelle.

Or. fr

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 256
ARTIKEL 43, STK. 2 A (nyt)

2a. Det europæiske netværk skal også 
tilstræbe at sikre, at de til rådighed stående 
ressourcer anvendes bedst muligt, særlig 
ved at verificere gennemførligheden af 
foreslåede undersøgelser og deres 
effektivitet med hensyn til menneskelige og 
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økonomiske omkostninger, særlig ved at 
sikre, at undersøgelsesprotokoller kan opnå 
klare svar på vigtige kliniske spørgsmål 
inden for det kortest mulige tidsrum.

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 257
ARTIKEL 44, STK. 2

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

2. Alle eksisterende pædiatriske 
undersøgelser, jf. stk. 1, og alle pædiatriske 
undersøgelser indledt før denne 
forordnings ikrafttrædelse skal kunne 
optages i et pædiatrisk forskningsprogram 
og tages i betragtning af Det Pædiatriske 
Udvalg, når det vurderer ansøgninger om 
dispensationer og udsættelser, samt af de 
kompetente myndigheder, når de vurderer 
ansøgninger indgivet i medfør af artikel 8, 9 
eller 31.

Or. en

Begrundelse

Forslaget må ikke medføre, at man på kort sigt ophører med at gennemføre pædiatriske 
undersøgelser. Ændringsforslaget gør det klart, at pædiatriske undersøgelser indledt forud 
for forordningens ikrafttrædelse og ikke forelagt til vurdering i et tredjeland vil blive 
behandlet som del af et godkendt pædiatrisk forskningsprogram, når først forordningen er 
vedtaget.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 258
ARTIKEL 47, STK. 1 A (nyt)

Endvidere opstilles et særligt program for 
forskning i ikke-patenterede lægemidler til 
børn, finansieret af midler fra 
sundhedspolitikken.

Or. de
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Begrundelse

Finansielle incitamenter og støtte til forskningsarbejde med ikke-patenterede lægemidler er 
særlig afgørende inden for lægemidler til børn. Derfor er det ikke tilstrækkeligt blot at starte 
et initiativ under 7. forskningsrammeprogram.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 259
ARTIKEL 47 A (ny)

Artikel 47a
Fællesskabets bidrag støtter også 
undersøgelser som led i MICE-
programmet, hvor akademisk forskning 
kommer til at spille en væsentlig rolle.

Or. en

Begrundelse

Trods den til rådighed stående ekspertise viser det sig stadig vanskeligere at identificere de 
ressourcer, der er nødvendige for på samarbejdsbasis at gennemføre de internationale 
undersøgelser, der kræves til evaluering af nye terapier. Vi mener, at der må være en meget 
mere kontant tilgang til status for lægemidler uden licens, eller hvis patent er udløbet. Vi 
mener, at en omfattende plan om at forbedre pædiatrisk forskning i Europa må gå videre end 
at finansiere agenturets koordinerende rolle, og at det er uhensigtsmæssigt at overlade disse 
aspekter helt og holdent til udefineret fremtidig lovgivning. Vi er bekymrede over, at det 
foreliggende forslag hovedsagelig ville fremme pædiatrisk udvikling af nye lægemidler 
og/eller lægemidler, der stadig er patentbeskyttet, og at det kun ville få ringe indflydelse på 
status for lægemidler uden licens, eller som ikke længere er patentbeskyttet eller er uden 
supplerende beskyttelse.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 260
ARTIKEL 49, STK. 2

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Skal der gennemføres en passende evaluering af denne lovgivnings anvendelse, er det 
nødvendigt at kunne gå tilstrækkelig langt tilbage for at vurdere dens virkning og foreslå 
eventuelle tilpasninger.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 261
ARTIKEL 49, STK. 2

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

2. Senest seks år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse offentliggør Kommissionen en 
generel rapport om erfaringerne med dens 
anvendelse, herunder en detaljeret opgørelse 
over alle lægemidler, der er godkendt til 
pædiatrisk brug siden ikrafttrædelsen. 
Kommissionen foretager specielt en analyse 
af operationerne i forbindelse med 
incitamenter og belønninger, jf. artikel 36 
og 37, med en finansiel evaluering af 
forskningsudgifterne og udbyttet af disse 
incitamenter. Viser analysen en dårlig 
tilpasning af mekanismen i forhold til de 
tilstræbte eller opnåede resultater, foreslås 
en ændring af de pågældende artikler efter 
proceduren i artikel 50.

Or. fr

Begrundelse

Det må betragtes som vigtigt at have en revisionsklausul for at evaluere, hvor effektivt og 
rimeligt systemet med belønninger og incitamenter, jf. afsnit V, er. Den periode på seks år, 
som Kommissionen fastsætter i sit forslag, er berettiget, for så vidt som man dermed får den 
nødvendige erfaring med anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 262
ARTIKEL 49, STK. 2 A (nyt)

2a. Senest fem år efter forordningens 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om erfaringerne fra anvendelsen af 
artikel 36-38, herunder en analyse af 
belønninger og incitamenter, med  henblik 
på at foreslå eventuelle ændringer, der 
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måtte være nødvendige i lyset af den 
økonomiske indvirkning af anvendelsen af 
disse artikler. Derudover bør rapporten 
indeholde en analyse af de skønnede 
sundhedsfordele, der er opstået som følge 
af anvendelsen af forordningen.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en gennemgang efter fem år med hovedvægt på, hvordan artikel 36-38 fungerer. 
Det må anses for nødvendigt, da der hersker nogen bekymring med hensyn til rimeligheden af 
de økonomiske incitamenter, der tilbydes i henhold til forordningen, og byrden for 
medlemsstaternes sundhedsbudgetter. Det fremgår også klart af det brede spektrum af 
vurderinger, der hidtil er gennemført af den økonomiske indvirkning, at det er meget 
vanskeligt at forudsige noget præcist om omkostninger og fordele.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 263
ARTIKEL 52, NR. -1 (nyt)

Artikel 7, stk. 2a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1768/92)

-1. I artikel 7 indsættes som stk. 2a:
"2a. Der kan udstedes et pædiatrisk 
forlængelsescertifikat for ethvert produkt, 
der er beskyttet af et gyldigt grundpatent 
eller supplerende beskyttelsescertifikat 
udstedt i henhold til denne forordning på 
en medlemsstats område, og hvorom der er 
afgivet en erklæring om overensstemmelse 
med et gennemført godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram, som omhandlet i 
artikel 29, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
…/… (pædiatriske lægemidler)."

Or. en

Begrundelse

Ovennævnte ændringer til artikel 52 er tekniske ændringer, der skal tage højde for de 
operative bestemmelser om den specifikke ret, det pædiatriske forlængelsescertifikat og 
forlængelse af den forskriftsmæssige databeskyttelse som indført med den ændrede artikel 36.

Fristen for anmodning om pædiatrisk udvidelse i artikel 52, stk. 1, ændres for at gøre det 
muligt at fremsende anmodning ikke senere end seks måneder før udløbet af grundpatentet
eller det supplerende beskyttelsescertifikat (i stedet for den mere restriktive frist på 24 



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 133/65 AM\

DA

måneder).

Med hensyn til ændringerne i artikel 36 og 52, stk. 2, og i betragtning af, at incitamentet gives 
på grund af overholdelse af et pædiatrisk forskningsprogram, har kun indehaveren af 
markedsføringstilladelsen (dvs. den person, der har udført kliniske undersøgelser på den 
pædiatriske befolkning) ret til at nyde godt af forlængelsen af det pædiatriske 
forskningsprogram og de forskriftsmæssige databeskyttelsesrettigheder, der gælder for dets 
lægemiddel. Det kan forekomme, at indehaveren af markedsføringstilladelsen og indehaveren 
af patentet/det supplerende beskyttelsescertifikat ikke er den samme person. I så fald skal 
indehaveren af patentet eller det supplerende beskyttelsescertifikat dokumentere, at 
indehaveren af markedsføringstilladelsen er gået med til at anmode om et pædiatrisk 
forlængelsescertifikat.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 264
ARTIKEL 52, NR. 1

Artikel 7, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3.  Ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat, der 
allerede er udstedt i henhold til artikel 13, 
stk. 3, i denne forordning og artikel 36 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […/… (pædiatriske lægemidler)*], 
indgives senest to år inden certifikatets
bortfald.

3.  Ansøgning om et pædiatrisk 
forlængelsescertifikat i henhold til denne 
artikels stk. 2a og artikel 36 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…/… (pædiatriske lægemidler)*], indgives 
senest seks måneder inden grundpatentets 
eller det supplerende beskyttelsescertifikats
bortfald.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 265
ARTIKEL 52, NR. 1

Artikel 7, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. Ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat, der 
allerede er udstedt i henhold til artikel 13, 
stk. 3, i denne forordning og artikel 36 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […/… (pædiatriske lægemidler)*], 
indgives senest to år inden certifikatets 
bortfald.

3. Ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat, der 
allerede er udstedt i henhold til artikel 13, 
stk. 3, i denne forordning og artikel 36 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […/… (pædiatriske lægemidler)*], 
indgives senest seks måneder inden 
certifikatets bortfald.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tidsfrist på to år for indgivelse af ansøgning forekommer for restriktiv.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 266
ARTIKEL 52, NR. 1

Artikel 7, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. Ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat, der 
allerede er udstedt i henhold til artikel 13, 
stk. 3, i denne forordning og artikel 36 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […/… (pædiatriske lægemidler)*], 
indgives senest to år inden certifikatets 
bortfald.

3. Ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat, der 
allerede er udstedt i henhold til artikel 13, 
stk. 3, i denne forordning og artikel 36 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […/… (pædiatriske lægemidler)*], 
indgives senest seks måneder inden 
certifikatets bortfald.

Or. fr

Begrundelse

Den frist for ansøgning om forlængelse af det supplerende beskyttelsescertifikat, der fremgår 
af artikel 52, nr. 1, bør nedsættes fra 2 år til 6 måneder inden det oprindelige certifikats 
bortfald. Det forekommer faktisk ofte, at pædiatriske kliniske forsøg først vil kunne afsluttes 
sent i produktets livscyklus.

I størstedelen af tilfældene ville det således ikke være etisk forsvarligt at gennemføre 
pædiatriske forsøg uden at råde over klare og præcise oplysninger om lægemidlets effektive 
virkning og sikkerhed (bivirkninger, modindikationer, interaktion med andre lægemidler, 
etc.), når det anvendes til voksne, og man ville ikke forsvarligt kunne garantere sikkerheden 
for de børn, der går med til at deltage i sådanne forsøg.

Det vil derfor være fornuftigt at nedsætte fristen for ansøgning om forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat fra 2 år til 6 måneder, således at ansøgeren tilskyndes til at 
fortsætte sine forsøg, samtidig med at forskningsperioden gøres så lang som mulig.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 267
ARTIKEL 52, NR. 1

Artikel 7, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. Ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat, der 

3. Ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat, der 
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allerede er udstedt i henhold til artikel 13, 
stk. 3, i denne forordning og artikel 36 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […/… (pædiatriske lægemidler)*], 
indgives senest to år inden certifikatets 
bortfald.

allerede er udstedt i henhold til artikel 13, 
stk. 3, i denne forordning og artikel 36 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […/… (pædiatriske lægemidler)*], 
indgives senest et år inden certifikatets 
bortfald.

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme godkendelse af nye lægemidler, og bestemmelserne om indgivelse af 
ansøgninger om forlængelse af certifikaters gyldighed bør ikke være restriktive. Det 
forekommer rimeligt med en frist på et år før certifikatets udløb for indgivelse af ansøgning 
om forlængelse, mens de to år foreslået af Kommissionen er overdrevet.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 268
ARTIKEL 52, NR. 2, LITRA A

Artikel 8, stk. 1, litra d (forordning (EØF) nr. 1768/92)

a) i stk. 1 tilføjes følgende litra:
"d) hvis ansøgningen om et certifikat 
indeholder en anmodning om forlængelse 
af gyldighedsperioden i henhold til artikel 
13, stk. 3, i denne forordning og artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]:
(i) en kopi af erklæringen om 
overensstemmelse med et gennemført 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, 
som omhandlet i artikel 36, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]
(ii) om nødvendigt, ud over kopien af 
markedsføringstilladelserne, jf. litra b), 
kopier af markedsføringstilladelserne for 
alle de øvrige medlemsstater, jf. artikel 36, 
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]."

udgår

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 269
ARTIKEL 52, NR. 2, LITRA B

Artikel 8, stk. 1 a (forordning (EØF) nr. 1768/92)

"1a. En ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et allerede udstedt 
certifikat skal indeholde:

"1a. Ud over kravene i stk. 1, litra a), nr. 
(i)-(iii), skal ansøgningen om et pædiatrisk 
forlængelsescertifikat indeholde:

a) en kopi af det allerede udstedte certifikat a) i givet fald en kopi af det allerede 
udstedte supplerende beskyttelsescertifikat

b) en kopi af erklæringen om 
overensstemmelse med et gennemført 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, jf. 
artikel 36, stk. 3, i forordning (EF) nr. […/… 
(pædiatriske lægemidler)]

b) en kopi af erklæringen om 
overensstemmelse med et gennemført 
godkendt pædiatrisk forskningsprogram, jf. 
artikel 36, stk. 3, i forordning (EF) nr. […/… 
(pædiatriske lægemidler)]

c) kopier af markedsføringstilladelserne for 
samtlige medlemsstater."

c) en erklæring om, at indehaveren af 
markedsføringstilladelsen godkender, at 
der udstedes et pædiatrisk 
forlængelsescertifikat i de tilfælde, hvor 
indehaveren af grundpatentet eller det 
supplerende beskyttelsescertifikat er en 
anden person end indehaveren af 
markedsføringstilladelsen inklusive en 
erklæring om overensstemmelse som anført 
i litra b)."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 270
ARTIKEL 52, NR. 2, LITRA C

Artikel 8, stk. 2 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

2. Medlemsstaterne kan fastsætte, at der skal 
betales et gebyr for indgivelse af ansøgning 

2. Medlemsstaterne kan fastsætte, at der skal 
betales et gebyr for indgivelse af ansøgning 
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om certifikat og for ansøgning om 
forlængelse af certifikatets 
gyldighedsperiode.

om et pædiatrisk forlængelsescertifikat.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 271
ARTIKEL 52, NR. 3, LITRA A

Artikel 9, stk. 1, nyt afsnit (forordning (EØF) nr. 1768/92)

Ansøgningen om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et allerede udstedt 
certifikat indgives til den kompetente 
patentmyndighed i den medlemsstat, der har 
udstedt certifikatet.

Ansøgningen om et pædiatrisk 
forlængelsescertifikat indgives til den 
kompetente patentmyndighed i den 
medlemsstat, der har udstedt det 
supplerende beskyttelsescertifikat i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller grundpatentet, eller på hvis vegne, det 
var udstedt.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 272
ARTIKEL 52, NR. 3, LITRA B

Artikel 9, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

b) følgende stykke tilføjes:
"3. Stk. 2 finder anvendelse på meddelelsen 
om ansøgningen om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et allerede udstedt 
certifikat. Meddelelsen skal herudover 
indeholde anmodningen om forlængelse af 
certifikatets gyldighedsperiode i henhold til 

udgår
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artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 273
ARTIKEL 52, NR. 4

Artikel 11, STK. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse på 
meddelelsen om forlængelse af et allerede
udstedt certifikats gyldighedsperiode eller 
om afslag på ansøgningen herom.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse på 
meddelelsen om, at et pædiatrisk 
forlængelsescertifikat er udstedt eller 
afslået.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 274
ARTIKEL 52, NR. 5, LITRA A (nyt)

Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

Medmindre andet er fastsat i denne 
forordning, gælder artikel 1, 4-6, 9, stk. 2, 
10, 11, 14-18 i forordning (EØF) nr. 
1768/92 tilsvarende for anvendelsen af 
denne artikel. {Særlig gælder, at omfanget 
af beskyttelsen i henhold til et pædiatrisk 
beskyttelsescertifikat svarer til det i artikel 5 
i forordning (EØF) nr. 1768/92 anførte}.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 275
ARTIKEL 52, NR. 5

ARTIKEL 13, STK. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med 12 måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

Or. en

Begrundelse

Hvor ovennævnte ændringsforslag refererer til varigheden af forlængelsen, ændres denne til 
12 måneder.

Ændringsforslag af Genowefa Grabowska

Ændringsforslag 276
ARTIKEL 52, LITRA 5

Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med tre eller seks måneder i 
tilfælde af anvendelsen af artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]. I så fald må den i denne 
artikels stk. 1 fastsatte periode kun 
forlænges én gang.

Or. pl

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 277
ARTIKEL 52, NR. 5

Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med tre eller seks måneder i 
tilfælde af anvendelsen af artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]. I så fald må den i denne 
artikels stk. 1 fastsatte periode kun 
forlænges én gang.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 278
ARTIKEL 52, NR. 5

Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med tre eller seks måneder i 
tilfælde af anvendelsen af artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]. I så fald må den i denne 
artikels stk. 1 fastsatte periode kun 
forlænges én gang.

Or. en

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 279
ARTIKEL 52, NR. 5

ARTIKEL 13, STK. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92) 

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med tre eller seks måneder i 
tilfælde af anvendelsen af artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]. I så fald må den i denne 
artikels stk. 1 fastsatte periode kun 
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forlænges én gang.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 280
ARTIKEL 52, NR. 5

Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92) 

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang."

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med tre eller seks måneder i 
tilfælde af anvendelsen af artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]. I så fald må den i denne 
artikels stk. 1 fastsatte periode kun 
forlænges én gang."

Or. pt

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 281
ARTIKEL 52, NR. 5

Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med tre eller seks måneder i 
tilfælde af anvendelsen af artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]. I så fald må den i denne 
artikels stk. 1 fastsatte periode kun 
forlænges én gang.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.



AM\568363DA.doc PE 357.553v02-00 142/65 AM\

DA

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 282
ARTIKEL 52, NR. 5

Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med fire eller otte måneder i 
tilfælde af anvendelsen af artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]. I så fald må den i denne 
artikels stk. 1 fastsatte periode kun 
forlænges én gang.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 283
ARTIKEL 52, NR. 5 

Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med fire eller otte måneder i 
tilfælde af anvendelsen af artikel 36 i 
forordning (EF) nr. […/… (pædiatriske 
lægemidler)]. I så fald må den i denne 
artikels stk. 1 fastsatte periode kun 
forlænges én gang.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 36, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 284
ARTIKEL 52, NR. 5
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Artikel 13, stk. 3 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

3. De i stk. 1 og 2 fastsatte perioder 
forlænges med seks måneder i tilfælde af 
anvendelsen af artikel 36 i forordning (EF) 
nr. […/… (pædiatriske lægemidler)]. I så 
fald må den i denne artikels stk. 1 fastsatte 
periode kun forlænges én gang.

3. Det pædiatriske forlængelsescertifikat 
træder i kraft ved udløbet af den 
lovformelige gyldighedsperiode for 
grundpatentet eller i givet fald det 
supplerende certifikat, udstedt i henhold til 
denne forordning for en periode svarende 
til seks måneder.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 52, nr. (-1), af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 285
ARTIKEL 55

Det i artikel 8, stk. 1, fastsatte krav finder 
ikke anvendelse på gyldige ansøgninger, 
som er under behandling på det tidspunkt, 
hvor denne forordning træder i kraft.

1. Det i artikel 8, stk. 1, fastsatte krav finder 
ikke anvendelse på gyldige ansøgninger,
som er under behandling på det tidspunkt, 
hvor denne forordning træder i kraft.

2. Pædiatriske undersøgelser, der er indledt 
før denne forordnings ikrafttrædelse, og 
som ikke er benyttet til nogen anden 
vurdering, skal kunne optages i et 
pædiatrisk forskningsprogram.

Or. en

Begrundelse

Forordningen må ikke sinke udviklingen af ny medicin. Pædiatriske undersøgelser indledt 
forud for forordningens ikrafttrædelse og ikke benyttet til vurdering i anden sammenhæng, 
skal betragtes som del af et gyldigt pædiatrisk forskningsprogram.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 286
ARTIKEL 56, STK. 1
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1. Denne forordning træder i kraft på 
tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

1. Denne forordning træder i kraft på 
tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Ansøgninger efter artikel 8 og 9, der 
indeholder resultater fra de samlede 
undersøgelser under et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram, og som er indgivet til 
agenturet før denne forordnings 
ikrafttrædelse, behandles som en 
ansøgning indgivet efter denne forordning, 
og den trufne afgørelse får virkning fra 
datoen for direktivets ikrafttrædelse.

Or. el

Begrundelse

Hvis de samlede undersøgelser under et godkendt pædiatrisk forskningsprogram allerede er 
gennemført og indgivet til agenturet før forordningens ikrafttrædelse, bør der indføres 
overgangsforanstaltninger for ikke at hæmme pædiatrisk forskning og for at undgå ugunstig 
behandling af sager, der allerede indgår i kliniske forsøg med henblik på godkendelse af 
lægemidler.  

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 287
ARTIKEL 56, STK. 1

1. Denne forordning træder i kraft på 
tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

1. Denne forordning træder i kraft på 
tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

En ansøgning efter artikel 8 og 9, som 
indeholder resultaterne af alle 
undersøgelser, der er gennemført i 
overensstemmelse med et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, og som er 
indgivet til agenturet efter den 1. oktober 
2005 og før denne forordnings 
ikrafttrædelse, behandles som en 
ansøgning indgivet efter denne forordning, 
og den trufne afgørelse får virkning fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttrædelse.
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Or. en

Begrundelse

Efter det foreliggende forslag vil belønninger og incitamenter ikke gælde for pædiatriske 
undersøgelser udført og indsendt til de kompetente sundhedsmyndigheder før forordningens 
ikrafttrædelse. Dette tidsaspekt kunne medføre en midlertidig forsinkelse i gennemførelsen af 
fremtidig pædiatrisk forskning i Europa. Det er nødvendigt med en overgangsordning. 
Fraværet af sådanne overgangsforanstaltninger kunne bremse udviklingen af arbejde på disse 
projekter i Europa for virksomheder, der er aktive på dette område og investerer i 
pædiatriske undersøgelser, før de er juridisk forpligtede til dette. Denne vanskelighed kunne 
undgås ved at indføre en overgangsordning.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 288
ARTIKEL 56, STK. 2

2. Artikel 8 anvendes fra … [18 måneder 
efter ikrafttrædelsen].

udgår 

Artikel 9 anvendes fra … [24 måneder efter 
ikrafttrædelsen].
Artikel 31 og 32 anvendes fra … [6 
måneder efter ikrafttrædelsen].

Or. el

Begrundelse

Hvis de samlede undersøgelser under et godkendt pædiatrisk forskningsprogram allerede er 
gennemført og indgivet til agenturet før forordningens ikrafttrædelse, bør der indføres 
overgangsforanstaltninger for ikke at hæmme pædiatrisk forskning og for at undgå ugunstig 
behandling af sager, der allerede indgår i kliniske forsøg med henblik på godkendelse af 
lægemidler.  

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 289
ARTIKEL 56, STK. 2

2. Artikel 8 anvendes fra … [18 måneder
efter ikrafttrædelsen].

2. Artikel 8 anvendes fra … [12 måneder
efter ikrafttrædelsen].
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Artikel 9 anvendes fra … [24 måneder efter 
ikrafttrædelsen].

Artikel 9 anvendes fra … [18 måneder efter 
ikrafttrædelsen].

Artikel 31 og 32 anvendes fra … [6 måneder 
efter ikrafttrædelsen].

Artikel 31 og 32 anvendes fra … [6 måneder 
efter ikrafttrædelsen].

Or. en

Begrundelse

Det vil være på sin plads at fremskynde gennemførelsen af artikel 8 og 9. Hvis Kommissionen 
indleder det nødvendige forberedende arbejde i overensstemmelse med artikel 11 kort efter 
denne forordnings ikrafttrædelse, kan fristerne være kortere.
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