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Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 27
PÕHJENDUS 3

(3) Sobivate lastele kohandatud ravimite 
puudumisest tulenevad probleemid on 
järgmised: teave annustamise kohta on 
puudulik, mis suurendab kõrvaltoimete (sh 
surma) riski, ravi on ebaefektiivne 
alaannustamise tõttu, ravi edusammud on 
lastele kättesaamatud, laste ravimiseks 
kasutatakse ekspemporaalseid preparaate, 
mis võivad olla halva kvaliteediga.

(3) Sobivate lastele kohandatud ravimite 
puudumisest tulenevad probleemid on 
järgmised: teave annustamise kohta on 
puudulik, mis suurendab kõrvaltoimete (sh 
surma) riski, ravi on ebaefektiivne 
alaannustamise tõttu, ravi edusammud on 
lastele kättesaamatud, sõnastusviis ja 
manustamistee ning laste ravimiseks 
kasutatavad ekspemporaalsed preparaadid 
võivad olla halva kvaliteediga.

Or. el

Justification

The type of formulation and its method of administration are  important in paediatric use.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 28
PÕHJENDUS 4

(4) Käesoleva määruse eesmärk on 
edendada lastel kasutatavate ravimite 
väljatöötamist, tagada lastel kasutatavate 
ravimite kvaliteet, eetilised teadusuuringud 
ja nõuetekohane lubamine kasutamiseks 
lastel ning parandada kättesaadavat teavet 
ravimite kasutamise kohta eri lasterühmade 
puhul. Need eesmärgid tuleks saavutada, 
ilma et lastega tehtaks tarbetuid kliinilisi 
uuringuid ning ilma et lükataks edasi 
ravimite lubamist muude inimrühmade 
jaoks.

(4) Käesoleva määruse eesmärk on 
edendada lastel kasutatavate ravimite 
väljatöötamist ja kättesaadavust, et 
näidustuse korral tagada lastel kasutatavate 
ravimite kvaliteet, eetilised teadusuuringud 
ja nõuetekohane lubamine kasutamiseks 
lastel ning parandada kättesaadavat teavet 
ravimite kasutamise kohta eri lasterühmade 
puhul. Need eesmärgid tuleks saavutada, 
ilma et lastega tehtaks tarbetuid kliinilisi 
uuringuid ning ilma et lükataks edasi 
ravimite lubamist muude vanuserühmade 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 29
PÕHJENDUS 4 A (uus)

(4 a) Laste ravivajaduste nimekirja peaks 
vastu võtma pediaatriakomitee pärast 
konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud pooltega, nimekirja peaks 
regulaarselt ajakohastama. Nimekiri peaks 
määratlema olemasolevad pediaatrilised 
ravimid, tooma välja laste raviga seotud 
vajadused ning teadusuuringute ja 
arendustöö prioriteedid. Sel viisil peaksid 
ravimitootjad saama hõlpsamini kindlaks 
teha äritegevuse arendamise võimalusi. 
pediaatriakomitee peaks kavandatavate 
pediaatriliste uuringute plaane, uuringutest 
loobumist ja nende edasilükkamist hinnates 
suutma paremini hinnata vajadust ravimite 
ja uuringute järele; ning 
tervishoiutöötajatele ja patsientidele peaks 
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olema kättesaadav teabeallikas, mis aitaks 
neil otsustada, millist ravimit valida.

Or. fr

Justification

This amendment reproduces the wording of Recital 29. In view of the importance of the 
provisions which it contains, this recital should be one of the first recitals in the legislative 
proposal.

This amendment is consistent with the amendments to Chapter 2a and Articles 2a to 2d.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 30
PÕHJENDUS 5

(5) Ravimeid käsitlevate määruste 
põhieesmärk peab olema rahvatervise kaitse, 
kuid see eesmärk tuleb saavutada 
vahenditega, mis ei takista ravimite vaba 
liikumist ühenduses.  Erinevused ravimeid 
käsitlevates siseriiklikes õigusaktides 
kipuvad takistama ühendusesisest 
kaubandust ja mõjutavad seega otseselt 
siseturu toimimist. Seepärast on igasugused 
meetmed pediaatrias kasutatavate ravimite 
väljatöötamise ja lubamise soodustamiseks 
õigustatud, et kõnealuseid takistusi vältida 
või need kõrvaldada.  Asutamislepingu 
artikkel 95 on seega nõuetekohane õiguslik 
alus.

(5) Ravimeid käsitlevate määruste 
põhieesmärk peab olema rahvatervise kaitse, 
kuid see eesmärk tuleb saavutada 
vahenditega, mis ei takista ohutute ravimite 
vaba liikumist ühenduses.  Erinevused 
ravimeid käsitlevates siseriiklikes 
õigusaktides kipuvad takistama 
ühendusesisest kaubandust ja mõjutavad 
seega otseselt siseturu toimimist. Seepärast 
on igasugused meetmed pediaatrias 
kasutatavate ravimite väljatöötamise ja 
lubamise soodustamiseks õigustatud, et 
kõnealuseid takistusi vältida või need 
kõrvaldada.  Asutamislepingu artikkel 95 on 
seega nõuetekohane õiguslik alus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 31
PÕHJENDUS 6

(6) On selgunud, et kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks on vaja kehtestada süsteem, 
mis hõlmab nii kohustusi kui stiimuleid ja 
soodustusi. Kohustuste ning stiimulite ja 

(6) On selgunud, et kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks on vaja kehtestada süsteem, 
mis hõlmab nii kohustusi kui stiimuleid ja 
soodustusi. Kohustuste ning stiimulite ja 
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soodustuste täpse iseloomu 
kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta 
konkreetse asjaomase ravimi staatust. 
Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
kõikide ravimite suhtes, mida lapsed 
vajavad, ja seega peaks selle reguleerimisala 
hõlmama väljatöötamisel olevaid ja alles 
luba ootavaid ravimeid, intellektuaalomandi 
õigustega veel kaitstud lubatud ravimeid 
ning intellektuaalomandi õigustega enam 
mitte kaitstud lubatud ravimeid.

soodustuste täpse iseloomu 
kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta 
konkreetse asjaomase ravimi staatust ja 
meditsiinitoodete täiendava kaitsevormide 
eripära. Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada kõikide ravimite suhtes, mida 
lapsed vajavad, ja seega peaks selle 
reguleerimisala hõlmama väljatöötamisel 
olevaid ja alles luba ootavaid ravimeid, 
intellektuaalomandi õigustega veel kaitstud 
lubatud ravimeid ning intellektuaalomandi 
õigustega enam mitte kaitstud lubatud 
ravimeid.

Or. en

Justification

Medicinal products are covered by patent and SPC, and regulatory date protection.
Patent/SPC and regulatory data protection are not cumulative to one another but , to the 
contrary, parallel to each other. In most but not all cases, the SPC right will expire after the 
regulatory data protection. However, there are some cases where there is no SPC right but 
only patent, or where regulatory data protection is the last to expire. To be fully effective, the 
proposed paediatric incentive should consist of an extension of all existing intellectual 
property protection for a given product, in order to address the above cases. Therefore a 
specific right, the paediatric extension certificate, is created and works exactly on the same 
basis as ‘traditional’ SPC rights. For those products which are not protected by a patent or 
SPC, the sole incentive will be under the form of an extension of regulatory data protection.
The extension of all existing forms of protection altogether does not provide double 
protection, but only parallel protection, and is necessary in order for the Paediatric 
Regulation to be fully effective: otherwise, too many products are excluded from the benefit of 
the paediatric incentive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 32
PÕHJENDUS 6

(6) On selgunud, et kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks on vaja kehtestada süsteem, 
mis hõlmab nii kohustusi kui stiimuleid ja 
soodustusi. Kohustuste ning stiimulite ja 
soodustuste täpse iseloomu 
kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta 
konkreetse asjaomase ravimi staatust. 
Käesolevat määrust tuleks kohaldada 

(6) On selgunud, et kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks on vaja kehtestada süsteem, 
mis hõlmab nii kohustusi kui stiimuleid ja 
soodustusi. Kohustuste ning stiimulite ja 
soodustuste täpse iseloomu 
kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta 
konkreetse asjaomase ravimi staatust ja 
meditsiinitoodete täiendava kaitsevormide 
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kõikide ravimite suhtes, mida lapsed 
vajavad, ja seega peaks selle reguleerimisala 
hõlmama väljatöötamisel olevaid ja alles 
luba ootavaid ravimeid, intellektuaalomandi 
õigustega veel kaitstud lubatud ravimeid 
ning intellektuaalomandi õigustega enam 
mitte kaitstud lubatud ravimeid.

eripära. Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada kõikide ravimite suhtes, mida 
lapsed vajavad, ja seega peaks selle 
reguleerimisala hõlmama väljatöötamisel 
olevaid ja alles luba ootavaid ravimeid, 
intellektuaalomandi õigustega veel kaitstud 
lubatud ravimeid ning intellektuaalomandi 
õigustega enam mitte kaitstud lubatud 
ravimeid.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36, paragraph 1.

Amendment by Marios Matsakis

Muudatusettepanek 33
PÕHJENDUS 6

(6) On selgunud, et kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks on vaja kehtestada süsteem, 
mis hõlmab nii kohustusi kui stiimuleid ja 
soodustusi. Kohustuste ning stiimulite ja 
soodustuste täpse iseloomu 
kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta 
konkreetse asjaomase ravimi staatust. 
Käesolevat määrust tuleks kohaldada 
kõikide ravimite suhtes, mida lapsed 
vajavad, ja seega peaks selle reguleerimisala 
hõlmama väljatöötamisel olevaid ja alles 
luba ootavaid ravimeid, intellektuaalomandi 
õigustega veel kaitstud lubatud ravimeid 
ning intellektuaalomandi õigustega enam 
mitte kaitstud lubatud ravimeid.

(6) On selgunud, et kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks on vaja kehtestada süsteem, 
mis hõlmab nii kohustusi kui 
proportsionaalseid stiimuleid ja soodustusi. 
Kohustuste ning stiimulite ja soodustuste 
täpse iseloomu kindlaksmääramisel tuleks 
arvesse võtta konkreetse asjaomase ravimi 
staatust. Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada kõikide ravimite suhtes, mida 
lapsed vajavad, ja seega peaks selle 
reguleerimisala hõlmama väljatöötamisel 
olevaid ja alles luba ootavaid ravimeid, 
intellektuaalomandi õigustega veel kaitstud 
lubatud ravimeid ning intellektuaalomandi 
õigustega enam mitte kaitstud lubatud 
ravimeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 34
PÕHJENDUS 7

(7) Kuigi lastel uuringute läbiviimine võib 
tekitada muret, tuleb samas võtta arvesse 

(7) Kuigi lastel uuringute läbiviimine võib 
tekitada muret, tuleb samas võtta arvesse 
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eetilisi küsimusi seoses ravimite andmisega 
inimrühmale, kelle puhul asjaomaseid 
ravimeid ei ole katsetatud. Katsetamata 
ravimite lastel kasutamisest tulenevat ohtu 
rahva tervisele saab vältida lastele 
ettenähtud ravimite uuringutega, mida tuleb 
hoolikalt kontrollida ja jälgida vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 
2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes
sätestatud erinõudeid, et kaitsta lapsi, kes 
osalevad kliinilistes uuringutes EL-is.

eetilisi küsimusi seoses ravimite andmisega 
inimrühmale, kelle puhul asjaomaseid 
ravimeid ei ole nõuetekohaselt katsetatud. 
Katsetamata ravimite lastel kasutamisest 
tulenevat ohtu rahva tervisele saab vältida 
lastele ettenähtud ravimite uuringutega, 
mida tuleb hoolikalt kontrollida ja jälgida 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
aprilli 2001. aasta direktiivile 2001/20/EÜ 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise 
kohta, mis käsitlevad hea kliinilise tava 
rakendamist inimtervishoius kasutatavate 
ravimite kliinilisteks uuringuteks sätestatud 
erinõuetele, et kaitsta lapsi, kes osalevad 
ühenduses läbiviidavates kliinilistes 
uuringutes.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 35
PÕHJENDUS 8

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

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

ühtlustamiskonverentsi suunist E11, mis 
käsitleb ravimite väljatöötamist laste jaoks, 
ning vältida mis tahes viivitusi ravimite 
lubamisel muude inimrühmade jaoks seoses 
lastel läbiviidavate uuringute nõuetega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 36
PÕHJENDUS 8

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

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

Or. en



PE 357.553v02-00 8/141 AM\568363ET.doc

ET

Justification

Linked to the amendment on Article 36, paragraph 1 by the same authors.

Amendment by Jules Maaten

Muudatusettepanek 37
PÕHJENDUS 8

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

(8) On asjakohane luua Euroopa 
Ravimihindamisameti (edaspidi „amet“) 
juures teaduskomitee, nimelt 
pediaatriakomitee (edaspidi „komitee“), kes 
on kogenud ja pädev laste ravis kasutatavate 
ravimite väljatöötamise ja kõikide aspektide 
hindamise alal. Pediaatriakomitee peaks 
eelkõige vastutama pediaatriliste uuringute 
plaanide hindamise ja heakskiitmise eest 
ning uuringust loobumise ja uuringu 
edasilükkamise süsteemi eest, samuti peaks 
komiteel olema keskne roll määruses 
sätestatud mitmesuguste toetusmeetmete 
puhul. Kogu oma tegevuses peaks 
pediaatriakomitee tagama, et lastel 
läbiviidavate uuringutega kaasneks 
võimalik oluline raviga seotud kasu
uuringutes osalevatele lapspatsientidele.
Võimalikku kasu tuleb võrrelda lühi- ja 
pikaajalise riskiga, mis kaasneb kliinilistes 
uuringus osalemisega, et vältida tarbetuid 
uuringuid. Pediaatriakomitee peaks järgima 
kehtivaid ühenduse nõudeid, sealhulgas 
direktiivi 2001/20/EÜ ja rahvusvahelise 
ühtlustamiskonverentsi suunist E11, mis 
käsitleb ravimite väljatöötamist laste jaoks, 
ning vältima mis tahes viivitusi ravimite 
lubamisel muude inimrühmade jaoks seoses 
lastel läbiviidavate uuringute nõuetega.

Or. en

Justification

Unnecessary studies in children should be avoided and the concern about potential long-term 
effects of certain medications on the growth and development of paediatric patients should be 
expressed.
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Amendment by Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 38
PÕHJENDUS 9

(9) Tuleks kehtestada kord, mille kohaselt 
amet uuringuplaani heaks kiidab ja seda 
muudab, arvestades, et uuringuplaan on 
dokument, mis peaks olema aluseks lastel 
kasutatavate ravimite väljatöötamisel ja 
lubamisel. Uuringuplaan peaks sisaldama 
üksikasjalikku ajakava ning kavandatud 
meetmeid lastel kasutatava ravimi 
kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe näitamiseks. 
Lapsed jagunevad tegelikult mitmesse 
alarühma, seepärast tuleks pediaatrilise 
uuringu plaanis täpsustada, milliseid 
alarühmi, milliste meetoditega ja mis 
tähtajaks on vaja uurida.

(9) Tuleks kehtestada kord, mille kohaselt 
amet uuringuplaani heaks kiidab ja seda 
muudab, arvestades, et uuringuplaan on 
dokument, mis peaks olema aluseks lastel 
kasutatavate ravimite väljatöötamisel ja 
lubamisel. Uuringuplaan peaks sisaldama 
üksikasjalikku ajakava ning kavandatud 
meetmeid lastel kasutatava ravimi 
kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe ning raviga 
seotud olulise kasu näitamiseks. Lapsed 
jagunevad tegelikult mitmesse alarühma, 
seepärast tuleks pediaatrilise uuringu plaanis 
täpsustada, milliseid alarühmi, milliste 
meetoditega ja mis tähtajaks on vaja uurida.

Or. en

Justification

To achieve consistency with the provisions in Article 12.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 39
PÕHJENDUS 10

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

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

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 40
PÕHJENDUS 10

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

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

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 17.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 41
PÕHJENDUS 10

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

(10) Pediaatrilise uuringu plaani lisamine 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevasse õiguslikku raamistikku peaks 
tagama selle, et lastel kasutatavate ravimite 
väljatöötamine muutub ravimite 
väljatöötamise programmi lahutamatuks 
osaks ja kaasatakse täiskasvanutel 
kasutatavate ravimite väljatöötamise 
programmi. Seega tuleks pediaatriliste 
uuringute plaanid esitada ravimi 
väljatöötamise võimalikult varajase etapi 
käigus.

Or. de
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Justification

At the earliest, the paediatric investigation plan plus application for authorisation should be 
submitted after completion of the pharmacokinetic studies on adults under Part I., section 
5.2.3., of the annex to Directive 2001/83/EC.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 42
PÕHJENDUS 11

(11) Uute ravimite puhul ja patenditud või 
täiendava kaitse tunnistusega hõlmatud 
lubatud ravimite puhul on vaja kehtestada 
nõue, et müügiloa taotlusele või uue 
näidustuse, uue ravimvormi või uue 
manustamisviisi loa taotlusele kinnituse 
saamiseks tuleb esitada vastavalt 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaanile 
lastel läbiviidud uuringute tulemused.

(11) Uute ravimite puhul ja patenditud või 
täiendava kaitse tunnistusega hõlmatud 
lubatud ravimite puhul on vaja kehtestada 
nõue, et lastel läbiviidud uuringute 
kättesaadavad tulemused, mis on müügiloa 
taotlusele või uue näidustuse, uue 
ravimvormi või uue manustamisviisi loa 
taotlusele kinnituse saamise hetkeks
lõpetatud, tuleb esitada vastavalt 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaanile.

Or. en

Justification

The principle of requiring the submission of all paediatric results together with adult results 
is contrary to current scientific and ethical standards.  This could lead to premature or 
unwarranted investigations in children and delay the introduction of new medicines for 
adults.  Recruitment of children in paediatric protocols is often very slow and difficult and 
studies may last longer than initially planned.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 43
PÕHJENDUS 11

(11) Uute ravimite puhul ja patenditud või 
täiendava kaitse tunnistusega hõlmatud 
lubatud ravimite puhul on vaja kehtestada 
nõue, et müügiloa taotlusele või uue 
näidustuse, uue ravimvormi või uue 
manustamisviisi loa taotlusele kinnituse 
saamiseks tuleb esitada vastavalt 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaanile
lastel läbiviidud uuringute tulemused.

(11) Uute ravimite puhul ja patenditud või 
täiendava kaitse tunnistusega hõlmatud 
lubatud ravimite puhul on vaja kehtestada 
nõue, et lastel läbiviidud uuringute 
kättesaadavad tulemused, mis on müügiloa 
taotlusele või uue näidustuse, uue 
ravimvormi või uue manustamisviisi loa 
taotlusele kinnituse saamise hetkeks 
lõpetatud, tuleb esitada vastavalt 
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heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaanile.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 8.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 44
PÕHJENDUS 12

(12) Kindlustamaks, et uuringud lastel 
viiakse läbi üksnes nende ravivajadustest 
tulenevalt, tuleks kehtestada kord, mille 
kohaselt amet võib sellest nõudest loobuda 
teatavate ravimite ravimirühmade või 
ravimirühma osade puhul, mille amet 
seejärel avaldab. Teadus- ja meditsiinialaste 
teadmiste arengust tulenevalt tuleks 
sätestada selliste ravimite loetelu 
täiendamine. Kui nõudest loobumine 
tühistatakse, ei tuleks seda siiski kohaldada 
teatava aja jooksul, et anda enne müügiloa 
taotlemist aega vähemalt pediaatrilise 
uuringu plaanile heakskiidu saamiseks ja 
uuringute alustamiseks lastel.

(12) Kindlustamaks, et uuringud lastel 
viiakse läbi üksnes nende täielikest 
ravivajadustest tulenevalt, tuleb kehtestada 
kord, mille kohaselt amet võib sellisest
nõudest loobuda teatavate ravimite 
ravimirühmade või ravimirühma osade 
puhul. Kõik nõudest loobumised peab amet 
võimalikult kiiresti avaldama. Teadus- ja 
meditsiinialaste teadmiste arengust 
tulenevalt tuleks sätestada selliste ravimite 
loetelu täiendamine. Kui nõudest loobumine 
tühistatakse, ei tuleks seda siiski kohaldada 
teatava lühikese aja jooksul, et anda enne 
müügiloa taotlemist aega vähemalt 
pediaatrilise uuringu plaanile heakskiidu 
saamiseks ja uuringute alustamiseks lastel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 45
PÕHJENDUS 13

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 46
PÕHJENDUS 14 A (uus)

(14 a) Komisjon peaks toetama uuringute 
programmi MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe - Euroopa laste 
ravimite uuringud) loomist, mille abil 
edendada uuringuid patendi või täiendava 
kaitse tunnistuseta ravimite kasutamise 
kohta pediaatrias.

Or. en

Justification

This would help to ensure the safety of the health of children when they undergo medical 
treatment by medicines not covered by patent or supplementary protection certificates.
Linked to amendment to article 39 bis (new).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 47
PÕHJENDUS 18

(18) Selleks et pakkuda stiimuleid 
intellektuaalomandi õigustega enam mitte 
kaitstud lubatud ravimitele, on vajalik võtta 
kasutusele uus müügiloa liik: müügiluba 
pediaatrias kasutamiseks. Pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiloa puhul 
tuleks kasutada kehtivat müügilubade 
väljaandmise korda, kuid see peaks olema 
spetsiaalselt ette nähtud eranditult lastel 
kasutamiseks väljatöötatud ravimitele. 
Pediaatrias kasutamiseks ettenähtud 
müügiloa saanud ravimi nimetuses peaks 
olema võimalik kasutada vastava 
täiskasvanutel kasutamiseks lubatud ravimi 
kehtivat marki, et kasutada ära olemasoleva 
kaubamärgi tuntust, ning samal ajal saada 
kasu uue müügiloaga seotud andmekaitsest.

(18) Selleks et pakkuda stiimuleid 
intellektuaalomandi õigustega enam mitte 
kaitstud lubatud ravimitele, on vajalik võtta 
kasutusele uus müügiloa liik: müügiluba 
pediaatrias kasutamiseks. Pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiloa puhul 
tuleks kasutada kehtivat müügilubade 
väljaandmise korda, kuid see peaks olema 
spetsiaalselt ette nähtud eranditult lastel 
kasutamiseks väljatöötatud ravimitele. 
Pediaatrias kasutamiseks ettenähtud 
müügiloa saanud ravimi nimetuses peaks 
olema võimalik kasutada vastava 
täiskasvanutel kasutamiseks lubatud ravimi 
kehtivat marki, et kasutada ära olemasoleva 
kaubamärgi tuntust, ning samal ajal saada 
kasu uue müügiloaga seotud andmekaitsest. 
Andmete eksklusiivsus, mida kasutatakse 
täiskasvanutele mõeldud tootele loa 
andmisel, ei tohiks olla mõjutatud.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 48
PÕHJENDUS 21

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

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

Or. en

Justification

The draft Regulation is intended to encourage the development of medicinal products meeting 
previously unsatisfied medical needs in children. It therefore seems counter-productive to 
allow companies two years for marketing a medicinal product once it has been granted a 
paediatric indication

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 49
PÕHJENDUS 21

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

(21) Kui heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaani tulemusel on ravimile, mida muude 
näidustuse jaoks juba turustatakse, antud 
luba pediaatriliseks näidustuseks, peaks 
müügiloa omanik olema kohustatud 
pediaatrilist teavet arvestades ravimi turule 
viima ühe aasta jooksul alates näidustuse 
heakskiitmise kuupäevast. Seda nõuet tuleks 
kohaldada üksnes juba lubatud ravimite 
suhtes ja et seda ei tuleks kohaldada 
pediaatrias kasutamiseks ettenähtud 
müügiloa saanud ravimite suhtes. Pädev 
asutus võib erandjuhtudel nõuetekohaselt 
põhjendades nimetatud tähtaega muuta.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 50
PÕHJENDUS 21

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

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

Or. de

Justification

Improving the safety of medicines for children is imperative. There should therefore only be a 
one-year time limit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 51
PÕHJENDUS 23

(23) On oluline tagada ravimiohutuse 
järelvalve süsteem kohandamine, et 
lahendada eriprobleeme seoses 
ohutusandmete kogumisega lastel, kaasa 
arvatud andmete kogumisega võimaliku 
pikaajalise toime kohta. Tõhusus laste puhul 
võib samuti nõuda täiendavat uurimist pärast 
loa saamist. Seepärast tuleks kehtestada 
täiendav kohustus, mille kohaselt taotleja, 
kui ta esitab müügiloa taotluse, mis sisaldab 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
kohaselt läbi viidud uuringu tulemusi, peab 
märkima, kuidas ta kavatseb tagada ravimi 
kasutamise võimalike kõrvaltoimete ja 

(23) On oluline tagada ravimiohutuse 
järelevalve süsteemi kohandamine, et 
lahendada eriprobleeme seoses 
ohutusandmete kogumisega lastel, kaasa 
arvatud andmete kogumisega võimaliku 
pikaajalise toime kohta. Tõhusus laste puhul 
võib samuti nõuda täiendavat uurimist pärast 
loa saamist. Seepärast tuleks kehtestada 
täiendav kohustus, mille kohaselt taotleja, 
kui ta esitab müügiloa taotluse, mis sisaldab 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
kohaselt läbi viidud uuringu tulemusi, peab 
märkima, kuidas ta kavatseb tagada ravimi 
kasutamise võimalike kõrvaltoimete ja 



PE 357.553v02-00 16/141 AM\568363ET.doc

ET

ravimi tõhususe pikaajalise jälgimise lastel. 
Lisaks sellele, kui on konkreetne põhjus 
muretsemiseks, sätestatakse võimalus 
taotlejalt müügiloa saamise tingimusena 
nõuda, et ta esitaks riskijuhtimise süsteemi 
ja rakendaks seda ja/või viiks läbi 
turustamisjärgsed eriuuringud.

ravimi tõhususe pikaajalise jälgimise lastel. 
Lisaks sellele, kui on konkreetne põhjus 
muretsemiseks, sätestatakse võimalus 
taotlejalt müügiloa saamise tingimusena 
nõuda, et ta esitaks ametile riskijuhtimise 
süsteemi ja viimase nõusolekul rakendaks 
seda ja/või viiks läbi turustamisjärgsed 
eriuuringud.

Or. el

Justification

Α control mechanism is required to ensure that patients are protected.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 52
PÕHJENDUS 24

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92  loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravim on esitatud loa 
saamiseks kõikides liikmesriikides vastavalt 
direktiivi 2004/27/EÜ  sätetele ning on 
saanud müügiloa vähemalt 15 liikmesriigis, 
ja kui asjakohane teave uuringute tulemuste 
kohta on lisatud ravimi infolehele, 
soodustusena andma nõukogu määrusega 
(EMÜ) nr 1768/92  loodud täiendava kaitse 
tunnistusele kuuekuuline pikendus.

Or. el

Justification

It is important to promote the approval of new medicinal products and not to impede progress 
and the availability of medicinal products which have received marketing authorisation from 
at least 15 Member States, i.e. more than the majority of the Member States of the 
Community.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 53
PÕHJENDUS 24

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92  loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena anda nõukogu
määrusega (EMÜ) nr 1768/92  loodud 
täiendava kaitse tunnistusega samaväärse  
lastele ettenähtud ravimeid käsitlev 
pikendustunnistuse 6-kuuline pikendus või 
vastavalt  direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 10 
ja määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 14 
lõikes 11 sätestatud andmete ja turukaitse 
perioodide kuuekuuline pikendus.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 54
PÕHJENDUS 24

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92  loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena anda nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92  loodud 
täiendava kaitse tunnistusega samaväärse 
lastele ettenähtud ravimeid käsitlev 
pikendustunnistuse 12-kuuline pikendus 
ning vastavalt  direktiivi 2001/83/EÜ 
artiklis 10 ja määruse (EÜ) nr 726/2004 
artikli 14 lõikes 11 sätestatud andmete ja 
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turukaitse perioodide kuuekuuline 
pikendus.

Or. en

Justification

Medicinal products are covered by patent and SPC, and regulatory date protection.
Patent/SPC and regulatory data protection are not cumulative to one another but , to the 
contrary, parallel to each other. In most but not all cases, the SPC right will expire after the 
regulatory data protection. However, there are some cases where there is no SPC right but 
only patent, or where regulatory data protection is the last to expire. To be fully effective, the 
proposed paediatric incentive should consist of an extension of all existing intellectual 
property protection for a given product, in order to address the above cases. Therefore a 
specific right, the paediatric extension certificate, is created and works exactly on the same 
basis as ‘traditional’ SPC rights. For those products which are not protected by a patent or 
SPC, the sole incentive will be under the form of an extension of regulatory data protection.
The extension of all existing forms of protection altogether does not provide double 
protection, but only parallel protection, and is necessary in order for the Paediatric 
Regulation to be fully effective: otherwise, too many products are excluded from the benefit of 
the paediatric incentive.

A 12-month period instead of the proposed six months would send out a stronger message in 
support of competitive European paediatric R&D, taking into account the particular 
circumstances of the European environment. Such an incentive period of 12 months would 
also allow the EU to address the delays in adopting measures on paediatric medicines. This 
would be in line with EU commitments under the Lisbon and Barcelona competitiveness 
agenda, whilst increasing the development of better medicines for children in Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 55
PÕHJENDUS 24

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92 loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena anda nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92  loodud 
täiendava kaitse tunnistusele viiekuuline 
pikendus, mida soovi korral võib viie kuu 
võrra veelgi pikendada.

Or. de
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Justification

The Commission's proposed six-month extension to the supplementary protection certificate 
(SPC) seems somewhat excessive. A standard five-month SPC extension would be adequate to 
delay generic competition and generate sales to compensate for the cost of paediatric studies.
However, for products with low annual sales (less than € 100 m according to IMS Europe-
wide statistics), there should be a marked increase to 10 months.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 56
PÕHJENDUS 24

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92  loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, ja kui asjakohane teave uuringute 
tulemuste kohta on lisatud ravimi infolehele, 
soodustusena anda kuuekuuline pikendus 
nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1768/92  
loodud täiendava kaitse tunnistusele.

Or. en

Justification

Some medical conditions are only prevalent in some Member States.  In these cases it would 
be unreasonable to require that a product be authorised in all Member States and so the 
extension should apply to those states where it is authorised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 57
PÕHJENDUS 24

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada nõukogu 

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud ning ettenähtud uuringu plaani 
käigus viidi läbi kliinilised uuringud, kui 
ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
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määrusega (EMÜ) nr 1768/92  loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi
infolehele, soodustusena anda kuuekuuline 
pikendus nõukogu määrusega (EMÜ) nr 
1768/92  loodud täiendava kaitse 
tunnistusele.

Or. en

Justification

If the private sector is to be rewarded for its investment in paediatric drug development, the 
rewards should only be given where where significant investment occurred, such as e.g. for 
clinical research. If  the reward is given for any paediatric studies, it might lead to perverse 
effects that companies will primarily look for paediatric indications for medicines with high 
sales figures, rather than for medicine that is really needed for children.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 58
PÕHJENDUS 24

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, soodustusena pikendada nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92 loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

(24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, tuleks 
juhul, kui kõik heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanis sisalduvad meetmed on 
täidetud, kui ravimile antakse luba kõikides 
liikmesriikides ja kui asjakohane teave 
uuringute tulemuste kohta on lisatud ravimi 
infolehele, teatud tingimustel soodustusena 
pikendada nõukogu määrusega (EMÜ) nr 
1768/92 loodud täiendava kaitse tunnistust 
mitte rohkem kui kuus kuud.

Or. fr

Justification

This amendment is consistent with the amendment to Article 63(1).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 59
PÕHJENDUS 25

(25) Soodustus on ettenähtud uuringute (25) Soodustus on ettenähtud edukate
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läbiviimiseks lastel ja mitte näitamaks, et 
ravim on lastel ohutu ja tõhus, seepärast 
tuleks soodustust anda isegi siis, kui 
pediaatrilisele näidustusele luba ei anta. 
Selleks et parandada kättesaadavat teavet 
ravimite kasutamise kohta lastel, tuleks 
oluline teave ravimi kasutamise kohta lastel 
lisada lubatud ravimi infolehele.

uuringute läbiviimiseks lastel ja seepärast 
tuleks soodustust anda ainult siis, kui 
sellega kaasneb pediaatrilisele näidustusele 
loa andmine.  Selleks et parandada 
kättesaadavat teavet ravimite kasutamise 
kohta lastel, tuleks oluline teave ravimi 
kasutamise kohta lastel lisada lubatud ravimi 
infolehele.

Or. en

Justification

If the private sector is to be rewarded for its investment in paediatric drug development, the 
rewards should only be given where the investigation was successful. If  the reward is given 
for any paediatric studies,even if they are not successful,  it might lead to perverse effects that 
companies will primarily look for paediatric indications for medicines with high sales figures, 
rather than for medicine that is really needed for children

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 60
PÕHJENDUS 26

(26) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1999. aasta 
määrusele (EÜ) nr 141/2000 harva 
kasutatavate ravimite kohta1 antakse 
ravimitele, mis on nimetatud harva 
kasutatavateks ravimiteks, kümneaastane 
turustamise ainuõigus seoses müügiloa 
väljaandmisega harva esineva näidustuse 
jaoks. Kuna sellised ravimid ei ole sageli 
patendiga hõlmatud, ei saa soodustusena 
kohaldada täiendava kaitse tunnistuse 
kehtivusaja pikendamist, ja kui ravimid on 
patendiga hõlmatud, annaks täiendava kaitse 
tunnistuse kehtivusaja pikendamine neile 
kahekordse stiimuli. Seepärast tuleks 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise asemel pikendada harva 
kasutatavate ravimite turustamise ainuõiguse 
kümneaastast perioodi kaheteistkümnele 
aastale, kui nõuded, mis käsitlevad andmeid 
lastel kasutamise kohta, on täielikult 

(26) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1999. aasta 
määrusele (EÜ) nr 141/2000 harva 
kasutatavate ravimite kohta2 antakse 
ravimitele, mis on nimetatud harva 
kasutatavateks ravimiteks, kümneaastane 
turustamise ainuõigus seoses müügiloa 
väljaandmisega harva esineva näidustuse 
jaoks. Kuna sellised ravimid ei ole sageli 
patendiga hõlmatud, ei saa soodustusena 
kohaldada täiendava kaitse tunnistuse 
kehtivusaja pikendamist, ja kui ravimid on 
patendiga hõlmatud, annaks täiendava kaitse 
tunnistuse kehtivusaja pikendamine neile 
kahekordse stiimuli. Seepärast tuleks 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise asemel pikendada harva 
kasutatavate ravimite turustamise ainuõiguse 
kümneaastast perioodi kümnele aastale ja 
kuuele kuule, kui nõuded, mis käsitlevad 
andmeid lastel kasutamise kohta, on 

  
1 EÜT L 18, 22.1.2000, lk 1.
2 EÜT L 18, 22.1.2000, lk 1.
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täidetud. täielikult täidetud.

Or. en

Justification

The 10-year marketing exclusivity granted in Europe for orphan drugs  is already the longest 
worldwide. The incentives granted for paediatric indications are often redundant, as many 
orphan drugs target metabolic diseases that begin in childhood. Moreover, orphan drugs are 
very expensive and often very profitable. Therefore , the extenstion of market exclusivity 
should be reduced to six months.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 61
PÕHJENDUS 28

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

(28) Selleks et parandada teabe 
kättesaadavust ravimite kasutamise kohta 
lastel ja vältida lastel tehtavate uuringute 
kordamist, mis ei lisa midagi ühistesse 
teadmistesse, peaks direktiivi 2001/20/EÜ 
artiklis 11 ettenähtud Euroopa andmebaas 
sisaldama teavet kõikide käimasolevate, 
ennetähtaegselt lõpetatud ja lõpetatud 
pediaatriliste uuringute kohta nii ühenduses 
kui kolmandates riikides. Kolmandates 
riikides juba läbiviidud pediaatrilisi 
uuringuid ei peaks kordama. Siiski peaksid 
kontrolluuringud vältimatute asjaolude 
korral olema võimalikud.

Or. en

Justification

Unnecessary studies in children should be avoided and therefore studies in paediatric 
patients already performed in third countries, should not be repeated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 62
PÕHJENDUS 29

(29) Pärast komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega konsulteerimist peaks 

(29) Pärast komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud pooltega konsulteerimist peaks 
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pediaatriakomitee võtma vastu laste 
ravivajaduste nimekirja ning seda 
regulaarselt ajakohastama. Nimekirjas tuleks 
kindlaks määrata olemasolevad lastel 
kasutatavad ravimid ning välja tuua laste 
ravivajadused ja uurimis- ja arendustegevuse 
prioriteedid. Sel viisil peaksid ravimitootjad 
saama hõlpsamini kindlaks teha äritegevuse 
arendamise võimalusi,  pediaatriakomitee 
peaks kavandatavate pediaatriliste uuringute 
plaane, uuringutest loobumist ja nende 
edasilükkamist hinnates suutma paremini 
hinnata vajadust ravimite ja uuringute järele 
ning tervishoiutöötajatele ja patsientidele 
peaks olema kättesaadav teabeallikas, mis 
aitaks neil otsustada, millist ravimit valida.

pediaatriakomitee võtma vastu laste 
ravivajaduste nimekirja ning seda 
regulaarselt ajakohastama. Nimekirjas tuleks 
kindlaks määrata olemasolevad lastel 
kasutatavad ravimid ning välja tuua laste 
ravivajadused ja uurimis- ja arendustegevuse 
prioriteedid. Sel viisil peaksid ravimitootjad 
saama hõlpsamini kindlaks teha äritegevuse 
arendamise võimalusi,  pediaatriakomitee 
peaks kavandatavate pediaatriliste uuringute 
plaane, uuringutest loobumist ja nende 
edasilükkamist hinnates suutma paremini 
hinnata vajadust ravimite ja uuringute järele 
ning tervishoiutöötajatele ja patsientidele 
peaks olema kättesaadav usaldusväärne 
teabeallikas, mis aitaks neil otsustada, millist 
ravimit valida.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 63
PÕHJENDUS 30

(30) Kliinilised uuringud lastel võivad nõuda 
eriteadmisi, erimetoodikat ja mõnel juhul 
erivahendeid ning need peaks läbi viima 
asjakohase väljaõpe saanud uurijad. 
Võrgustik, mis ühendaks omavahel 
olemasolevad siseriiklikud ja Euroopa 
uurimisprojektid ja uurimiskeskused, et 
parandada vajalikku pädevust Euroopa 
tasandil, aitaks hõlbustada koostööd ja 
vältida uuringute kordamist. See võrgustik 
peaks kaasa aitama Euroopa teadusruumi 
aluste tugevdamisele ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamise raamprogrammide kontekstis, 
tooma kasu lastele ning kujutama endast 
teabeallikat tööstuse jaoks. 

(30) Kliinilised uuringud lastel võivad nõuda 
eriteadmisi, erimetoodikat ja mõnel juhul 
erivahendeid ning need peaks läbi viima 
asjakohase väljaõpe saanud uurijad. 
Võrgustik, mis ühendaks omavahel 
olemasolevad siseriiklikud ja Euroopa 
uurimisprojektid ja uurimiskeskused, ning 
võtaks arvesse rahvusvahelisi andmeid, et 
parandada vajalikku pädevust Euroopa 
tasandil, aitaks hõlbustada koostööd ja 
vältida uuringute kordamist. See võrgustik 
peaks kaasa aitama Euroopa teadusruumi 
aluste tugevdamisele ühenduse 
teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamise raamprogrammide kontekstis, 
tooma kasu lastele ning kujutama endast 
teabeallikat tööstuse jaoks. 

Or. el
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Justification

It is essential to have the biggest database possible and to be familiar with the experience 
gained from research at world level.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 64
ARTIKKEL 1

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad, 
mis käsitlevad inimtervishoius kasutatavate 
ravimite väljatöötamist, et rahuldada laste 
konkreetseid ravivajadusi, ilma et lastega 
tehtaks tarbetuid kliinilisi uuringuid, ning 
kooskõlas direktiiviga 2001/20/EÜ.

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad, 
mis käsitlevad inimtervishoius kasutatavate 
ravimite väljatöötamist, et rahuldada laste 
konkreetseid ravivajadusi, ilma et lastega 
tehtaks tarbetuid kliinilisi uuringuid (eriti 
nende ravimite puhul, mida juba 
kasutatakse lastel, kes kannatavad 
harvaesinevate kaasasündinud haiguste 
all) ning kooskõlas direktiiviga 2001/20/EÜ.

Or. fr

Justification

This amendment will make it possible to avoid conflict with other existing laws and 
regulations under which clinical data relating to the paediatric population are already 
required, particularly in the case of medicinal products which have already proved to be of 
value to children suffering from rare congenital conditions such as haemophilia.
.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 65
ARTIKKEL 1

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad, 
mis käsitlevad inimtervishoius kasutatavate 
ravimite väljatöötamist, et rahuldada laste 
konkreetseid ravivajadusi, ilma et lastega 
tehtaks tarbetuid kliinilisi uuringuid, ning 
kooskõlas direktiiviga 2001/20/EÜ.

Käesoleva määrusega sätestatakse eeskirjad, 
mis käsitlevad inimtervishoius kasutatavate 
ravimite väljatöötamist, et rahuldada laste 
konkreetseid ravivajadusi, ilma et lastega 
tehtaks tarbetuid kliinilisi või muid 
uuringuid, ning kooskõlas direktiiviga 
2001/20/EÜ.

Or. el



AM\568363ET.doc 25/141 PE 357.553v02-00

ET

Justification

Trials are not only clinical but also laboratory and other types.

Amendment by Marios Matsakis

Muudatusettepanek 66
ARTIKLI 2 PUNKT 1

1. lapsed – lapsed alates sünnist kuni 18. 
eluaastani;

1. lapsed – lapsed alates sünnist kuni 16. 
eluaastani;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 67
ARTIKKEL 2 A (uus)

Artikkel 2 a
Liikmesriigid koguvad kättesaadavaid 
andmeid selle kohta, kuidas laste puhul 
ravimeid kasutatakse, ja esitavad 
kõnealused andmed ametile ühe aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Pediaatriakomitee annab juhiseid 
kogutavate andmete sisu ja vormi kohta.

Or. en

Justification

Small changes in expression and wording, the main difference is the place where the article 
will be inserted. The main objective of the Regulation, is to promote the development of drugs 
aimed at «specific therapeutic needs of the paediatric population» Articles 41 to 43, which 
partly deal with this precondition, must be moved from near the end of the Regulation to the 
opening paragraphs.)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 68
ARTIKKEL 2 A (uus)

Artikkel 2 a
Liikmesriigid koguvad 

kättesaadavaid andmeid lastel kasutatavate 
ravimite olemasolevate ja vajalike kasutuste 
kohta, ja esitavad kõnealused andmed 
ametile kahe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest. 

Pediaatriakomitee annab juhiseid 
kogutavate andmete sisu ja vormi kohta.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 69
ARTIKKEL 2 B (uus)

Artikkel 2 b
1. Vastavalt artiklis 2 a osutatud andmetele 
ning pärast konsulteerimist komisjoni, 
liikmesriikide ja huvitatud pooltega koostab 
pediaatriakomitee ravivajaduste nimekirja.
Amet avaldab nimekirja 2 aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumist ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.
2. Vastavalt lõikes 1 toodud nimekirjale 
määrab pediaatriakomitee tuvastatud 
uurimisvajaduste hulgas prioriteedid.

Or. en

Justification

Small changes in expression and wording, the main difference is the place where the article 
will be inserted. The main objective of the Regulation, is to promote the development of drugs 
aimed at «specific therapeutic needs of the paediatric population» Articles 41 to 43, which 
partly deal with this precondition, must be moved from near the end of the Regulation to the 
opening paragraphs.)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 70
ARTIKKEL 2 B (uus)

Artikkel 2 b
1. Vastavalt artiklis 2 a osutatud teabele 
ning pärast konsulteerimist komisjoni, 
liikmesriikide ja huvitatud pooltega koostab 
pediaatriakomitee ravivajaduste nimekirja.
Amet avaldab nimekirja kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumist ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.
2. Artikli 2 b lõikes 1 toodud nimekirja 
alusel määratleb pediaatriakomitee 
uuringute prioriteedid.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 71
Artikkel 2 C (uus)

Artikkel 2 C
1. Amet töötab pediaatriakomitee 
teaduslikul toetusel välja Euroopa 
võrgustiku olemasolevatest siseriiklikest ja 
Euroopa võrgustikest, lastehaiguste 
spetsialistidest,  uurijatest ja 
uuringukeskustest, kellel on eriteadmised 
pediaatriliste uuringute läbiviimiseks.

2. Euroopa võrgustiku eesmärk peaks muu 
hulgas olema kooskõlastada pediaatrias 
kasutatavate ravimite uuringuid, 
parandada vajalikku teaduslikku ja 
haldusalast pädevust Euroopa tasandil 
ning vältida läbiviidavate uuringute 
kordamist. 

Lisaks püüab Euroopa võrgustik tagada 
eraldatud vahendite optimaalset kasutamist 
eelkõige kontrollides kavandatavate 
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uuringute teostatavust ja tõhusust seoses 
tööjõu ja finantskuludega ning tagades, et  
uuringuprotokollid pakuvad võimalikult 
kiiresti selgeid vastuseid tähtsatele 
kliinilistele küsimustele.
3. Ühe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest võtab ameti juhatus 
tegevdirektori ettepanekul ning pärast 
konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud pooltega vastu Euroopa 
võrgustiku käivitamise ja toimimise 
rakendusstrateegia. Võrgustik peab 
vajaduse korral olema kooskõlas Euroopa 
teadusruumi aluste tugevdamise 
põhimõtetega ühenduse teadusuuringute 
raamprogrammide kontekstis.

Or. en

Justification

Small changes in expression and wording, the main difference is the place where the article 
will be inserted. The main objective of the Regulation, is to promote the development of drugs 
aimed at «specific therapeutic needs of the paediatric population» Articles 41 to 43, which 
partly deal with this precondition, must be moved from near the end of the Regulation to the 
opening paragraphs.)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 72
Artikkel 2 C (uus)

Artikkel 2 c
Ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist asutavad liikmesriigid 
Euroopa laste ravimite uuringu 
programmi, et toetada ravimiuuringuid 
pediaatria vallas, eriti selliste ravimite 
puhul, mis ei ole patendiga kaitstud või 
mille kohta ei ole väljastatud täiendava 
kaitse tunnistust. 
Programmis võetakse arvesse artikli 2b 
lõikes 2 viidatud prioriteete.
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 73
PEATÜKK 1 A (uus)

Peatükk 1 a
Vajaduste määratlemine

Artikkel 1
1. Liikmesriigid koguvad kättesaadavaid 
andmeid ravimite kasutuste kohta ning 
koostavad nimekirja vajadustest pediaatria 
valdkonnas. Need andmed edastatakse 
ametile ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Pediaatriakomitee annab juhiseid 
kogutavate andmete sisu ja vormi kohta.

Artikkel 2
1. Vastavalt artiklis 2 a osutatud teabele 
ning pärast konsulteerimist komisjoni, 
liikmesriikide ja huvitatud pooltega koostab 
pediaatriakomitee ravivajaduste nimekirja.

Amet avaldab nimekirja kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumist ja 
ajakohastab seda korrapäraselt (vähemalt 
üks kord aastas).

2. Artikli 2 b lõikes 1 toodud nimekirja 
alusel määratleb pediaatriakomitee 
uuringute prioriteedid.

3. Ravivajaduste nimekirja koostamisel 
võetakse arvesse lastel esinevate haiguste 
levikut, ravitavate haiguste raskusastet, 
alternatiivsete ravivõimaluste 
kättesaadavust ja sobivust lastele 
(sealhulgas nende ravivõimaluste tõhusust 
ja kõrvaltoimeid) ning lastega seonduvaid 
ainulaadseid ohutusküsimusi.

Artikkel 3
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1. Amet töötab pediaatriakomitee 
teaduslikul toetusel välja Euroopa 
võrgustiku olemasolevatest siseriiklikest ja 
Euroopa võrgustikest, uurijatest ja 
uuringukeskustest, kes või mis on pädevad 
pediaatrilisi uuringuid läbi viima.
2. Euroopa võrgustiku eesmärk peaks muu 
hulgas olema kooskõlastada pediaatrias 
kasutatavate ravimite uuringuid, 
parandada vajalikku teaduslikku ja 
haldusalast pädevust Euroopa tasandil 
ning vältida lastel läbiviidavate uuringute 
ja katsete kordamist. Lisaks tagab võrgustik 
eraldatud vahendite optimaalse kasutuse 
eelkõige kontrollides kavandatavate 
uuringute teostatavust ja tõhusust (tööjõud 
ja finantskulud) ning tagades, et  
uuringuprotokollid pakuvad võimalikult 
kiiresti selgeid vastuseid tähtsatele 
kliinilistele küsimustele.
3. Ühe aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest võtab ameti juhatus
tegevdirektori ettepanekul ning pärast 
konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud pooltega vastu Euroopa 
võrgustiku käivitamise ja toimimise 
rakendusstrateegia. Võrgustik peab 
vajaduse korral olema kooskõlas Euroopa 
teadusruumi aluste tugevdamise 
põhimõtetega ühenduse teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammide 
kontekstis.

Artikkel 4
1. Ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist asutavad liikmesriigid 
Euroopa laste ravimite uuringu 
programmi, mille raames toetatakse
ravimiuuringuid pediaatria vallas (eriti 
selliste ravimite puhul, mis ei ole patendiga 
kaitstud või mille kohta ei ole väljastatud 
täiendava kaitse tunnistust). 

Programmis võetakse arvesse artikli 2b 
lõikes 2 viidatud prioriteete. 
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Or. fr

Justification

This chapter is concerned with the development of medicinal products for human use with a 
view to meeting the specific therapeutic needs of the paediatric population. Pointless trials 
should be avoided and pharmaceutical companies should be encouraged to provide a better 
response to those particular needs.

The articles - which essentially reproduce Articles 41, 42 and 43 of the proposal for a 
regulation - are concerned with the development of medicinal products for human use with a 
view to meeting the specific therapeutic needs of the paediatric population. Pointless trials 
should be avoided and pharmaceutical companies should be encouraged to provide a better 
response to those particular needs.

If this is to be done, both the Member States’ and the EU’s public authorities must ensure that 
all needs are met, irrespective of the interest shown by pharmaceutical companies in the 
incentive mechanism. Hence the identification of therapeutic needs in paediatrics should be 
made a basic objective which will also enable investigation plans and the priorities thereof to 
be better formulated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 74
ARTIKLI 3 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Määrust (EÜ) nr 726/2004 loodud 
Euroopa Ravimihindamisameti (edaspidi 
„amet“) juures luuakse pediaatriakomitee.

1. Hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist luuakse määruse (EÜ) 
nr 726/2004 alusel loodud Euroopa 
Ravimihindamisameti (edaspidi „amet“) 
juurde pediaatriakomitee.

Or. en

Justification

The development of new medicines must not be delayed. EMEA does already dispose of 
significant expertise in the paediatric sector. Accordingly it should be possible to start the 
work of the Paediatric Committee within six month.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 75
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT C
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c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid.

c) kaksteist isikut, kelle nimetab komisjon 
pärast konsulteerimist parlamendiga
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste, üldarste, 
ravimiohutuse järelevalve ja rahvatervise  
spetsialiste ja lastevanemate ühingute ning
sotsiaalhoolekandeorganite huvisid.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 76
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT C

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid.

c) kümme isikut, kelle nimetab komisjon 
pärast konsulteerimist parlamendiga
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste, üldarste, 
ravimiohutuse järelevalve ja rahvatervise 
spetsialiste, lastevanemate ühingute ning
sotsiaalhoolekandeorganite huvisid.

Or. fr

Justification

The composition of the Paediatric Committee should be broadened to include various 
categories of  paediatric-care practitioners, so as to enable the committee to acquire a 
comprehensive overview of the situation and of paediatric needs. It should also be ensured 
that at each meeting an adequate number of people are available to take the requisite 
decisions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 77
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT C

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid.

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
pärast konsulteerimist parlamendiga
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste, ravimiohutuse 
järelevalve spetsialiste ja rahvatervise ja 
laspsevanemate ühingute huvisid.
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Or. en

Justification

Parliament should be consulted on the additional six persons to be appointed. Rather than 
representing patient associations, which are often largely funded by or linked to 
pharmaceutical companies, it is more appropriate for those persons to represent the interests 
of specialists in pharmacovigilance,  public health and parents' associations in addition to 
paediatricians.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 78
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT C

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid.

c) viis isikut, kelle nimetab komisjon avaliku 
osalemiskutse alusel ja kes esindavad 
lastearste ja patsientide ühingute huvisid.  
Komisjoni määratud kuues isik peaks 
olema Euroopa Ravimihindamisameti 
(EMEA) harva kasutatavate ravimite 
komitee (COMP) liige.

Or. en

Justification

Children also suffer from rare diseases treated by Orphan Medicinal Products.  The majority 
(70%-80%) of rare diseases are genetic in origin, meaning children are especially in need of 
treatment – many Orphan Medicinal Products are or need to be developed for paediatric 
indications.  The appointment of a member of the EMEA's specialised Committee for Orphan 
Medicinal Products (COMP) by the European Commission will make the Paediatric 
Committee more representative to understand and identify specific needs for children 
suffering from rare diseases.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karin Jöns

Muudatusettepanek 79
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT C

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid.

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste,  teisi laste ravimisele 
spetsialiseerunud arste ja patsientide 
ühingute huvisid.
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Or. de

Justification

Not only paediatricians, but also other physicians who have specialised in the treatment of 
children (oncologists, cardiologists, etc.) should have the possibility of participating in the 
Paediatric Committee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 80
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT C

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid.

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste, farmatseute ja 
patsientide ühingute huvisid.

Or. en

Justification

Pharmacists have unique knowledge in the pharmaceutical field because of their specialised 
training which leads them to become experts in medicinal products1. Such specialised 
pharmaceutical knowledge would make an essential contribution to the activities of the 
Paediatric Committee. In addition, pharmacists play a key role in advising patients and their 
carers on the best use of medicinal treatment, their easy accessibility making them the first 
port of call for patients with questions or problems related to their medication. Therefore the 
inclusion of a pharmacist in the Paediatric Committee would ensure that comprehensive 
stakeholder representation is achieved.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 81
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT C

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid.

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste, farmatseute ja 
patsientide ühingute huvisid.

Or. el

Justification

It is important that the Paediatric Committee should include a member representing 
  

1 Directive 85/433/EC
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pharmacists. Given that pharmacists are scientifically trained about medicinal products and 
are directly linked to the provision of the product and have contact with the recipients of 
medicinal products for paediatric use, they are in a position to make a major contribution to 
the work of the Committee. Participation of pharmacists' representatives should not therefore 
be excluded but should be expressly included.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mia De Vits

Muudatusettepanek 82
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT C

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid.

c) kuus isikut, kelle nimetab komisjon 
avaliku osalemiskutse alusel ja kes 
esindavad lastearste ja patsientide ühingute 
huvisid ning sotsiaalkindlustuse ja 
vastastikuse abi organisatsioonid, kes on 
eraldi või ühiselt vastutavad  ravimitega 
seotud otsustest tingitud mõjuga seostuva 
eelarve haldamise eest. Kõikidel puhkudel 
peaks kaks inimest nendest kolmest 
huvigrupist olema määratud.

Or. fr

Justification

In addition to medical experts and people representing patients' interests, representatives 
from the Member States' social-security schemes and of health-insurance providers 
responsible for managing the health-care budget must have seats on the committee in order to 
be able to keep an eye on the budget implications of the committee's decisions.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 83
ARTIKLI 4 LÕIKE 1 PUNKT  C A (uus)

c a) kaks  asjaomaste ühingute ühisel 
kokkuleppel nimetatud tööstuse esindajat.

Or. de

Justification

It is appropriate that the industry, as an affected party, should also have a seat and vote on 
such a committee. As there would be only two representatives, there should be little risk of a 
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policy of favouring sectional interests.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 84
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, koosneb 
arvamus enamiku liikmete seisukohast ja 
lahknevatest seisukohtadest koos 
põhjendustega.

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, koosneb 
arvamus:

a) enamiku liikmete seisukohast ja

b) lahknevatest seisukohtadest

koos asjaomaste seisukohtade
põhjendustega.

Arvamus tehakse viivitamata  üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Justification

It should be clarified that in case of no consensus, the opinion shall explicitly consist of the majority 
and the minority positions, with the grounds on which both are based.

Furthermore, any opinion must be made publicly available as soon as possible to ensure that 
the committee operates in a transparent manner.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 85
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, koosneb 
arvamus enamiku liikmete seisukohast ja
lahknevatest seisukohtadest koos 

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, võetakse 
vastu enamiku liikmete poolehoiu saanud 
arvamus. Arvamuses märgitakse ära 
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põhjendustega. lahknevad seisukohad koos põhjendustega

Arvamus tehakse üldsusele teatavaks 
viivitamata.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 86
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, koosneb 
arvamus enamiku liikmete seisukohast ja
lahknevatest seisukohtadest koos 
põhjendustega.

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, võetakse 
vastu enamiku liikmete poolehoiu saanud 
arvamus. Arvamuses märgitakse ära 
lahknevad seisukohad koos põhjendustega

Arvamus tehakse üldsusele teatavaks 
viivitamata.

Or. fr

Justification

The Paediatric Committee must be entirely transparent in its proceedings. The requirement 
for transparency must apply to decision-making processes, to the reasons given for decisions 
and to decisions themselves. Article 5 must make this clear.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 87
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, koosneb 
arvamus enamiku liikmete seisukohast ja
lahknevatest seisukohtadest koos 
põhjendustega.

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, koosneb 
arvamus enamiku liikmete seisukohast.
Arvamuses märgitakse ära lahknevad 
seisukohad koos põhjendustega

Arvamus tehakse viivitamata  üldsusele 
kättesaadavaks.
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Or. en

Justification

This amendment is aimed at increasing transparency.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 88
ARTIKLI 5 LÕIGE 1

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, koosneb 
arvamus enamiku liikmete seisukohast ja 
lahknevatest seisukohtadest koos 
põhjendustega.

1. Arvamust ette valmistades annab 
pediaatriakomitee oma parima, et jõuda 
teadusküsimustes üksmeelele. Kui 
üksmeelele ei ole võimalik jõuda, koosneb 
arvamus enamiku liikmete seisukohast ja 
lahknevatest seisukohtadest koos 
põhjendustega. Arvamuse peab üldsusele 
kättesaadavaks tegema võimalikult kiiresti.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 89
ARTIKLI 5 LÕIGE 3

3. Komisjoni esindajad ja ameti 
tegevdirektor või tema esindajad võivad 
osaleda kõikidel pediaatriakomitee 
koosolekutel.

3. Kaks komisjoni esindajat ja ameti 
tegevdirektor või tema esindaja võivad 
osaleda kõikidel pediaatriakomitee 
koosolekutel.

Or. el

Justification

To ensure the correct institutional representation of the Commission and the Agency.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 90
ARTIKLI 6 LÕIGE 2

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

olla seotud farmaatsiatööstusega, tuleb 
registreerida ameti peetavas registris, 
millega avalikkus võib tutvuda.  Registrit 
ajakohastatakse üks kord aastas.

Or. el

Justification

To achieve greater transparency.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 91
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT D

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe kohta;

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse, tõhususe ning raviga seotud kasu 
kohta võrreldes olemasolevate vahenditega;

Or. fr

Justification

The Paediatric Committee's task should not be restricted to assessing the data gathered in 
accordance with an approved paediatric investigation plan; it should issue opinions on the 
quality, safety and efficacy of the medicinal product concerned. As provided for in the 
Regulation's objectives, the therapeutic benefit derived by children should also be taken into 
consideration.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 92
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT D

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
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pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe kohta;

pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse, tõhususe ning märkimisväärse 
raviga seotud kasu kohta võrreldes 
olemasolevate ravivõimalustega;

Or. en

Justification

It is clear from the explanatory memorandum and Article 12 (1)(c) that medicinal products 
should only be assessed for children if there is a potential therapeutic benefit to them for 
paediatric patients over existing treatments. When giving its opinion, the Paediatric 
Committee should therefore also include an assessment of the therapeutic benefit of a 
medicinal product for use in the paediatric population.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 93
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT D 

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe kohta;

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse, tõhususe ning raviga seotud kasu 
kohta võrreldes olemasolevate vahenditega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 94
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT D

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe kohta;

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe ning terapeutilise 
lisaväärtuse (võrrelduna olemasolevate 
ravivõimalustega) kohta;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 95
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT D

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee 
või pädeva asutuse nõudmisel hinnata kõiki 
andmeid
mis on saadud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile ning sõnastada 
arvamus
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe kohta;

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee 
või pädeva asutuse nõudmisel hinnata kõiki 
andmeid
mis on saadud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile ning sõnastada 
arvamus
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe ning terapeutilise 
lisaväärtuse (võrrelduna olemasolevate 
ravivõimalustega) kohta;

Or. en

Justification

This amendment takes into account the notion of added therapeutic value.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 96
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT D

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe kohta;

d) inimtervishoius kasutatavate ravimite 
alalise komitee või pädeva asutuse 
nõudmisel hinnata kõiki andmeid, mis on 
saadud vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile ning sõnastada arvamus 
pediaatrias kasutatava ravimi kvaliteedi, 
ohutuse või tõhususe ning terapeutilise 
lisaväärtuse (võrrelduna olemasolevate 
ravivõimalustega) kohta;

Or. en

Justification

The notion of added therapeutic value should be a condition for granting paediatric 
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indications in order to avoid duplication of studies; the present wording fails to take into 
account the notion of added therapeutic value

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mia De Vits

Muudatusettepanek 97
Artikli 7 lõike 1 punkt e 

e) anda nõu artiklis 41 osutatud uuringu 
jaoks kogutavate andmete sisu ja vormi osas 
ning võtta vastu artiklis 42 osutatud 
ravivajaduste nimekiri;

e) anda nõu artiklis 41 osutatud uuringu 
jaoks kogutavate andmete sisu ja vormi osas 
ning võtta vastu artiklis 42 osutatud 
ravivajaduste nimekiri, ning raviga seotud 
kasu võrreldes olemasolevate vahenditega;

Or. fr

Justification

The concept of 'therapeutic benefit' is a condition governing the granting of a paediatric 
indication. It must be documented and taken into account by the Paediatric Committee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 98
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) hinnata ravimi sobivust täiendava 
kaitse tunnistuse (SPC) kaheksakuuliseks 
pikenduseks, vaadates üle toote sõltumatult 
uuritud müüginäitajad vastavalt artikli 36 
lõikele 1.

Or. en

Justification

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

Muudatusettepanek 99
ARTIKLI 7 PUNKT H A (uus)

h a) hinnata ravimi sobivust täiendava 
kaitse tunnistuse (SPC) kuuekuuliseks 
pikenduseks, vaadates üle toote sõltumatult 
uuritud müüginäitajad vastavalt artikli 36 
lõikele 1.

Or. en

Justification

This gives the Paediatric Committee the competence to carry out its requirement to verify the 
sales figures of a product to see if it is entitled to an extended 6 months SPC instead of the 
standard 3 months.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 100
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) hinnata ravimi sobivust täiendava 
kaitse tunnistuse (SPC) kuuekuuliseks 
pikenduseks, vaadates üle toote sõltumatult 
uuritud müüginäitajad vastavalt artikli 36 
lõikele 1.

Or. en

Justification

This gives the Paediatric Committee the competence to carry out its requirement to verify the 
sales figures of a product to see if it is entitled to an extended 6 months SPC instead of the 
standard 3 months.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 101
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) hinnata ravimi sobivust täiendava 
kaitse tunnistuse (SPC) kuuekuuliseks 
pikenduseks, vaadates üle toote sõltumatult 
uuritud müüginäitajad vastavalt artikli 36 
lõikele 1.
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Or. en

Justification

This gives the Paediatric Committee the competence to carry out its requirement to verify the 
sales figures of a product to see if it is entitled to an extended 6 months SPC instead of the 
standard 3 months.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 102
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) hinnata ravimi sobivust täiendava 
kaitse tunnistuse (SPC) kuuekuuliseks 
pikenduseks, vaadates üle toote sõltumatult 
uuritud müüginäitajad vastavalt artikli 36 
lõikele 1.

Or. en

Justification

This gives the Paediatric Committee the competence to carry out its requirement to verify the 
sales figures of a product to see if it is entitled to an extended 6 months SPC instead of the 
standard 3 months.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 103
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) määrata kindlaks ravimi sobivus 
täiendava kaitse tunnistuse kuuekuuliseks 
pikenduseks, lähtudes sõltumatult 
auditeeritud  ravimite müügiväärtuse 
ülevaatamisest;

Or. pt

Justification

The Paediatric Committee may check the value of the sales achieved by the medicinal product 
and see if the product is entitled to a six-month extension of the supplementary protection 
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certificate, instead of the normal three-month extension.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Genowefa Grabowska

Muudatusettepanek 104
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) hinnata ravimi sobivust täiendava 
kaitse tunnistuse  kuuekuuliseks 
pikenduseks, vaadates üle toote sõltumatult 
uuritud müüginäitajad vastavalt artikli 36 
lõikele 1.

Or. pl

Justification

This amendment seeks to give the Paediatric Committee responsibility for verifying product 
sales data with a view to the granting of a six-month SPC extension, rather than the standard 
three-month extension.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 105
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a) konsulteerides pediaatria 
spetsialistidega koostada eraldi nimekiri 
vajalike, lastel kasutatavate ravimite kohta 
ning ajakohastada seda regulaarselt.

Or. en

Justification

The notion of added therapeutic value should be a condition for granting paediatric 
indications in order to avoid duplication of studies; the present wording fails to take into 
account the notion of added therapeutic value.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 106
ARTIKLI 7 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK A (uus)

Olukorrad, kus raviga seotud lisaväärtust ei 
ole oodata kuuluvad artikli 12 lõike 1 
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punktis c nimetatud erandite alla.

Or. en

Justification

The notion of added therapeutic value should be a condition for granting paediatric 
indications in order to avoid duplication of studies; the present wording fails to take into 
account the notion of added therapeutic value.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 107
ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Oma tööülesannete täitmisel peab 
pediaatriakomitee vaagima, kas kavandatud 
uuringutest on oodata märkimisväärset 
raviga seotud kasu lastele või mitte.

2. Oma tööülesannete täitmisel peab 
pediaatriakomitee vaagima, kas kavandatud 
uuringutest teatud ravimi alal on oodata 
märkimisväärset raviga seotud kasu lastele 
või mitte, võrreldes olemasolevate 
ravivõimalustega.

Or. en

Justification

Modification of the paragraph to bring it in line with the formulation of Article 12 (1)(c) of 
the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 108
ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Oma tööülesannete täitmisel peab 
pediaatriakomitee vaagima, kas kavandatud 
uuringutest on oodata märkimisväärset 
raviga seotud kasu lastele või mitte.

2. Oma tööülesannete täitmisel peab 
pediaatriakomitee vaagima, kas kavandatud 
uuringutest on oodata märkimisväärset 
raviga seotud kasu lastele või mitte. Samuti 
võtab komitee muu hulgas arvesse 
kolmandate riikide pädevate asutuste 
arvamusi, otsuseid või nõuandeid.

Or. en

Justification

Unnecessary studies in children should be avoided and therefore studies in paediatric 
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patients already performed in third countries, should not be repeated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 109
ARTIKLI 7 LÕIGE 2

2. Oma tööülesannete täitmisel peab 
pediaatriakomitee vaagima, kas kavandatud 
uuringutest on oodata märkimisväärset 
raviga seotud kasu lastele või mitte.

2. Oma tööülesannete täitmisel peab 
pediaatriakomitee eelkõige vaagima, kas 
kavandatud uuringutest on oodata 
märkimisväärset raviga seotud kasu lastele 
või mitte.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 110
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a) Taotlusdokumentidele lisatakse  raviga 
seotud lisaväärtuse dokumenteerimiseks 
koostatud võrdlusuuringud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 111
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a) Taotlusdokumentidele lisatakse  raviga 
seotud lisaväärtuse dokumenteerimiseks 
koostatud võrdlusuuringud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 112
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a) Taotlusdokumentidele lisatakse  raviga 
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seotud lisaväärtuse dokumenteerimiseks 
koostatud võrdlusuuringud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 113
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Olukorrad, kus raviga seotud 
lisaväärtust ei ole oodata kuuluvad artikli 
12 lõike 1 punktis c nimetatud erandite 
alla.

Or. en

Justification

Amendment consistent with amendment 1, taking into account added therapeutic value.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 114
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a) Artikli 12 lõike 1 punktis c nimetatud 
erandid kehtivad juhul, kui ülalmainitud 
kasu ei ole oodata. 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 115
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a) Artikli 12 lõike 1 punktis c nimetatud 
erandid kehtivad juhul, kui ülalmainitud 
kasu ei ole oodata.

Or. fr

Justification

This amendment makes the proposal for a regulation internally consistent by authorising a 
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paediatric indication pursuant to Article 12(1)(c).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 116
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a) Raviga seotud kasu selgitamiseks 
mõeldud võrdlusuuringu(d) peab lisama 
ravimi turule viimise loa taotlusele.

Or. fr

Justification

The concept of 'therapeutic benefit' should therefore be a condition governing the granting of 
a paediatric indication and it should hence be documented in the application for 
authorisation, so that the Paediatric Committee can take it into account pursuant to Article 
7(2).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 117
ARTIKLI 7 LÕIGE 2 A (uus)

2 a) Raviga seotud kasu selgitamiseks 
mõeldud võrdlusuuringu(d) peab lisama 
ravimi turule viimise loa taotlusele.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 118
ARTIKKEL 7 A (uus)

Artikkel 7 a
Koostada spetsiaalne nimekiri vajalike 
lastel kasutatavate ravimite kohta, 
ajakohastada seda regulaarselt ning teha 
see kättesaadavaks huvitatud pooltele 
(asjatundjad, ettevõtted, patsiendid jne).
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Or. el

Justification

It is important to draw up a list which is available to all interested parties.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 119
ARTIKLI 8 LÕIKE 1 PUNKT A (uus)

a) kõikide läbiviidud uuringute tulemusi ja 
üksikasju saadud teabe kohta, eesmärgiga 
dokumenteerida, et teatud ravimil võib olla 
märkimisväärne raviga seotud kasu lastele 
võrreldes olemasolevate ravivõimalustega; 

Or. en

Justification

It is clear from the explanatory memorandum and Article 12 (1)(c) that medicinal products 
should only be assessed for children if there is a potential therapeutic benefit to them for 
paediatric patients over existing treatments.Therefore, any application for marketing 
authorisation should include information on the potential therapeutic benefit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 120
ARTIKLI 8 LÕIKE 1 PUNKT A (uus)

a) lõpetatud pediaatriliste uuringute 
tulemusi, kestvate ja kavandatavate  
pediaatriliste uuringute ajakava ning ameti 
seisukohta nendes küsimustes;

Or. en

Justification

The principle of requiring the submission of all paediatric results together with adult results 
is contrary to current scientific and ethical standards.  This could lead to premature or 
unwarranted investigations in children and delay the introduction of new medicines for 
adults.  Recruitment of children in paediatric protocols is often very slow and difficult and 
studies may last longer than initially planned.



AM\568363ET.doc 51/141 PE 357.553v02-00

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 121
ARTIKLI 8 LÕIKE 1 PUNKT -A (uus)

a) lõpetatud pediaatriliste uuringute 
tulemusi, kestvate ja kavandatavate  
pediaatriliste uuringute ajakava ning ameti 
seisukohta nendes küsimustes;

Or. en

Justification

According to agreed scientific and ethical standards, new medicines must be extensively 
tested in adults before initiating studies in children. As a consequence, the results of all 
paediatric studies may not be available when filing the marketing authorisation application 
for the adult product. Therefore, to avoid premature testing in children and delays in the 
approval of medicines for adult use, the requirement laid down in Article 8 should provide for 
cases where paediatric studies are ongoing when applying for the marketing authorisation for 
adult use.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 122
ARTIKLI 9 LÕIGE 1 A (uus)

Vajadusel kohaldatakse komisjoni 3. juuni 
2003. aasta määrust (EÜ) nr 1085/2003, 
mis käsitleb inimtervishoius ja 
veterinaarias kasutatavate ravimite jaoks 
välja antud müügilubade tingimuste 
muudatuste läbivaatamist. 

Or. en

Justification

It is desirable to have as much coherence as possible within the EC-pharmaceutical 
legislation Therefore, the provision of Regulation 1085/2003/EC,reglementing variations to 
the terms of a marketing authorisation for medicinal products for human use and veterinary 
medicinal products shall apply accordingly for changes of an existing authorisation. (e.g. a 
change from tablet to syrup form, or vice-versa).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 123
ARTIKLI 9 LÕIGE 1 A (uus)

Esimene lõige kehtib ka juhul, kui taotleja 
näitab, et ravim on märkimisväärne raviga 
seotud, teaduslik või tehniline uuendus 
vastavalt määruse 726/20047EÜ sätetele ja 
eriti artikli 3 lõike 2 punktile b.

Or. el

Justification

Provision should be made to include marketing authorisation for a medicinal product which 
constitutes a significant therapeutic, scientific or technical innovation, as in Article 3, 
paragraph 2, point (b) of Regulation 726/2004/EC laying down Community procedures for 
the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and 
establishing a European Medicines Agency. The provision strengthens innovation in 
medicinal products.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 124
ARTIKLI 14 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

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

2. Välja arvatud erandlike asjaolude korral 
nimetab pediaatriakomitee  pärast taotluse 
kättesaamist raportööri ning tal on kuni 60 
päeva aega arvamuse vastuvõtmiseks, kas 
loobumist lubada või mitte. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 125
ARTIKLI 14 LÕIGE 3

Niipea, kui pediaatriakomitee arvamuse 
vastu võtab, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud menetlust. Amet teavitab sellest 
viivitamata taotlejat. Taotlejat teavitatakse 
tehtud otsuse põhjendustest.

3. Niipea, kui pediaatriakomitee arvamuse 
vastu võtab, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud menetlust. Amet teavitab sellest 
viivitamata taotlejat hiljemalt kümne 
tööpäeva möödudes. Taotlejat teavitatakse 



AM\568363ET.doc 53/141 PE 357.553v02-00

ET

tehtud otsuse põhjendustest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 126
ARTIKLI 15 LÕIGE 1 A (uus)

1 a) Nimekirja ajakohastatakse regulaarselt 
(vähemalt iga kuue kuu tagant) ja tehakse 
viivitamata üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Justification

It is important to clarify that the list of waivers is updated regularly and made publicly 
available with a view to a transparency.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 127
ARTIKLI 15 LÕIGE 1

1. Amet peab nimekirja kõikide loobumiste 
kohta.

1. 1. Amet peab nimekirja kõikide 
loobumiste kohta. Nimekirja 
ajakohastatakse regulaarselt (vähemalt iga 
aasta) ja tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 128
ARTIKLI 15 LÕIGE 1 A (uus)

1 a) Vähemalt korra aastas ajakohastatav 
nimekiri tehakse viivitamata üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. fr
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Justification

The Paediatric Committee must be entirely transparent in its proceedings. The requirement 
for transparency must apply to decision-making processes, to the reasons given for decisions 
and to decisions themselves. Article 5 must make this clear and must provide for the list to be 
made public.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 129
ARTIKLI 15 LÕIGE 1 A (uus)

1 a) Vähemalt korra aastas ajakohastatav 
nimekiri tehakse viivitamata üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 130
ARTIKLI 17 LÕIGE 1

1) Artiklites 8 ja 9 osutatud taotluste puhul 
esitatakse pediaatrilise uuringu plaan 
heakskiitmiseks hiljemalt pärast direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa I osa punktis 5.2.3 
määratletud farmakokineetiliste uuringute 
lõpetamist täiskasvanutel, nii et arvamus 
kõnealuse ravimi pediaatrias kasutamise 
kohta oleks võimalik anda müügiloa või 
muu asjaomase taotluse hindamise ajal.

1) Artiklites 8 ja 9 osutatud taotluste puhul 
esitatakse pediaatrilise uuringu plaan 
heakskiitmiseks esimesel võimalusel pärast
farmakokineetiliste uuringute II etapi 
lõpetamist täiskasvanutel, nii et uuringute 
plaane saaks koostada kindlatel tingimustel 
ning seeläbi vastata lastel läbiviidavate 
kliiniliste uuringute nõudmistele.

Or. de

Justification

No later than after phase I, about 90% of medicinal products to be tested prove unsuitable.
An empirical decision cannot therefore be taken until after phase II.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 131
ARTIKLI 17 LÕIGE 1

1. Artiklites 8 ja 9 osutatud taotluste puhul 
esitatakse pediaatrilise uuringu plaan 
heakskiitmiseks hiljemalt pärast direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa I osa punktis 5.2.3 
määratletud farmakokineetiliste uuringute 
lõpetamist täiskasvanutel, nii et arvamus 
kõnealuse ravimi pediaatrias kasutamise 
kohta oleks võimalik anda müügiloa või 
muu asjaomase taotluse hindamise ajal.

1. Artiklites 8 ja 9 osutatud taotluste puhul 
esitatakse pediaatrilise uuringu plaan koos 
kokkuvõttega heakskiitmiseks hiljemalt 
pärast direktiivi 2001/83/EÜ I lisa I osa 
punktis 5.2.3 määratletud 
farmakokineetiliste uuringute lõpetamist 
täiskasvanutel, nii et arvamus kõnealuse 
ravimi pediaatrias kasutamise kohta oleks 
võimalik anda müügiloa või muu asjaomase 
taotluse hindamise ajal.

Or. en

Justification

There is no indication on the usefulness of a summary report to be prepared by the Agency, as 
provided in Article 17, paragraph 2. The preparation of a summary report by the Agency 
should be deleted to significantly reduce the administrative validation period to a maximum 
of 10 days. Instead, the applicant will provide a summary report as part of the documentation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 132
ARTIKLI 17 LÕIGE 1

1. Artiklites 8 ja 9 osutatud taotluste puhul 
esitatakse pediaatrilise uuringu plaan
heakskiitmiseks hiljemalt pärast direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa I osa punktis 5.2.3 
määratletud farmakokineetiliste uuringute 
lõpetamist täiskasvanutel, nii et arvamus 
kõnealuse ravimi pediaatrias kasutamise 
kohta oleks võimalik anda müügiloa või 
muu asjaomase taotluse hindamise ajal.

1. Artiklites 8 ja 9 osutatud taotluste puhul 
võib esitada pediaatrilise uuringu plaani
heakskiitmiseks pärast direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa I osa punktis 5.2.3 
määratletud farmakokineetiliste uuringute 
lõpetamist täiskasvanutel, nii et arvamus 
kõnealuse ravimi pediaatrias kasutamise 
kohta oleks võimalik anda müügiloa või 
muu asjaomase taotluse hindamise ajal. Kui 
pediaatrilise uuringu plaani heakskiitmise 
taotlus esitatakse  hilisemas järgus, peab 
taotleja vastavalt artiklitele 8 ja 9  esitama 
lõpetatud pediaatriliste uuringute 
tulemused ning käimasolevate ja 
kavandatavate pediaatriliste uuringute 
planeeritud lõppkuupäeva. Pädev asutus 
tagab koos taotlejaga nende punktide 
täitmise.
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Or. en

Justification

The submission of a paediatric investigation plan at the time of completion of human 
pharmaco-kinetic studies will prove too early for many medicinal products which will first 
require thorough testing in adults, before engaging into paediatric development. It is 
therefore necessary to provide for the possibility to submit and agree on a paediatric 
investigation plan at a later stage, while ensuring that paediatric studies are initiated when 
most appropriate.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 133
ARTIKLI 17 LÕIGE 2

2. 30 päeva jooksul alates lõikes 1 osutatud 
taotluse saamisest kontrollib amet taotluse 
kehtivust ja valmistab ette koondaruande 
pediaatriakomiteele.

2. 10 päeva jooksul alates lõikes 1 osutatud 
taotluse saamisest kontrollib amet taotluse 
kehtivust.

Or. en

Justification

There is no indication on the usefulness of a summary report to be prepared by the Agency, as 
provided in Article 17, paragraph 2. The preparation of a summary report by the Agency 
should be deleted to significantly reduce the administrative validation period to a maximum 
of 10 days. Instead, the applicant will provide a summary report as part of the documentation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 134
ARTIKLI 17 LÕIGE 3

3. Vajaduse korral võib amet nõuda taotluse 
esitajalt täiendavaid andmeid ja dokumente, 
sellisel juhul pikendatakse 30-päevast 
tähtaega ajani, mil nõutud täiendav teave on 
esitatud.

3. Vajaduse korral võib amet nõuda taotluse 
esitajalt täiendavaid andmeid ja dokumente, 
sellisel juhul pikendatakse 10-päevast 
tähtaega ajani, mil nõutud täiendav teave on 
esitatud.

Or. en

Justification

There is no indication on the usefulness of a summary report to be prepared by the Agency, as 
provided in Article 17, paragraph 2. The preparation of a summary report by the Agency 
should be deleted to significantly reduce the administrative validation period to a maximum 
of 10 days. Instead, the applicant will provide a summary report as part of the documentation.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 135
ARTIKLI 18 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 136
ARTIKLI 18 LÕIGE 2

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

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 137
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani Erandlike asjaolude korral, kui pärast 
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heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

pediaatrilise uuringu plaani heakskiitmist 
käsitleva otsuse vastuvõtmist tekib taotlejal 
raskusi plaani rakendamisega, nii et plaan ei 
ole teostatav või kui plaan enam ei sobi, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab 30 päeva jooksul
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta.  Kui pediaatriakomitee 
on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 138
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab 30 päeva jooksul 
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta ning vajadusel pakub 
taotlejale  välja muudetud pediaatrilise 
uuringu plaani esitamise tähtaja. Kui 
pediaatriakomitee on otsuse vastu võtnud, 
olgu see positiivne või negatiivne, 
kohaldatakse 4. peatükis sätestatud korda.

Or. el

Justification

It is important that studies should not be definitively abandoned once begun. The aim is to 
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induce the applicant to set new deadlines for the research and specific time-limits should 
therefore be laid down.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 139
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab 30 päeva jooksul
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta.  Kui pediaatriakomitee 
on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 140
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab 30 päeva jooksul
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta.  Kui pediaatriakomitee 
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vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. fr

Justification

Unlike Article 18, this article is much too vague as regards the time limit for amending an 
investigation plan.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mia De Vits

Muudatusettepanek 141
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab 30 päeva jooksul
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta.  Kui pediaatriakomitee 
on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. en

Justification

Afin d’établir un système efficace, il faut que les délais d’examen des plans d’investigation 
pédiatriques ainsi que les délais des modifications proposées soient précis et pas trop longs.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 142
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
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tekib taotlejal
raskusi plaani rakendamisega, nii et plaan ei 
ole teostatav või enam sobiv,
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist. Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab 30 päeva jooksul
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta.  Kui pediaatriakomitee 
on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. en

Justification

Deadlines are not defined in the proposal. In Article 18 the deadline are clearly defined, but 
this clarity is absent form article 23.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 143
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv,
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab 30 päeva jooksul
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta.  Kui pediaatriakomitee 
on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. en
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Justification

Whereas article 18 defines precisely the time allowed to examine paediatric investigation 
plans (60 days), and the extra time allotted when supplementary information is requested (60 
days), no such timelines are given concerning modifications to the paediatric investigation 
plan. If 60 days are considered appropriate for the committee to adopt an overall opinion, 
then 30 days should be sufficient to adopt an opinion on changes to a plan.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Milan Cabrnoch

Muudatusettepanek 144
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused või edasilükkamise või 
loobumise taotluse läbi ja võtab vastu 
arvamuse muudatuste, edasilükkamise või 
loobumise tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta. Kui pediaatriakomitee 
on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. cs

Justification

Under Article 23, the applicant is entitled to request that the Paediatric Committee accept 
changes or to request deferral or waiver, and the Paediatric Committee is entitled to review 
proposed changes and requests for deferral or waiver. After the Paediatric Committee has 
adopted its opinion on the proposed changes, deferral or waiver, the procedure laid down in 
Article 26 (i.e. Chapter 4) may be used, under which the new opinion may be re-examined on 
the basis of a justified request. Therefore, it is not appropriate for the Paediatric Committee 
to set any kind of deadline for the presentation of the paediatric investigation plan. If the 
Paediatric Committee decides not to accept changes to the paediatric investigation plan, the 
applicant will clearly have to carry out the studies in accordance with the approved 
paediatric investigation plan, i.e. before the submission of requests for changes, deferral or 
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waiver.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 145
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab 30 päeva jooksul
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta.  Kui pediaatriakomitee 
on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. en

Justification

Some deadlines are not defined in the Draft Regulation, while others are too long. this 
amendment aims to clarify the situation

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 146
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee vaatab need 

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani rakendamisega, 
nii et plaan ei ole teostatav või enam sobiv, 
võib taotleja üksikasjaliku põhjenduse alusel 
esitada pediaatriakomiteele taotluse 
muudatuste tegemiseks uuringuplaanis või 
taotleda uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist.  Pediaatriakomitee  vaatab need 
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muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta.  Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

muudatused 60 päeva jooksul läbi ja võtab 
vastu arvamuse nende tagasilükkamise või 
heakskiitmise kohta.  Kui pediaatriakomitee 
on otsuse vastu võtnud, olgu see positiivne 
või negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Or. en

Justification

In line with other procedural provisions of this Regulation it is appropriate to set the same 
deadline for the decision of the Committee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 147
ARTIKLI 24 LÕIGE 3

Kui pediaatriakomiteel palutakse arvamust 
vastavalt lõikele 1, peab ta seda tegema 60 
päeva jooksul alates nõude saamisest

Kui pediaatriakomiteel palutakse arvamust 
vastavalt lõikele 1, peab ta seda tegema 60 
päeva jooksul alates nõude saamisest, välja 
arvatud erandlike asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 148
ARTIKLI 26 LÕIGE 2

2. 30 päeva jooksul alates lõike 1 kohase 
uuesti läbivaatamise taotluse saamisest 
esitab pediaatriakomitee uue arvamuse, 
millega kinnitab või muudab oma eelmist 
arvamust. Selline arvamuse peab olema 
kohaselt põhjendatud; põhjendused lisatakse 
uuele arvamusele, mis on lõplik.

2. Olles nimetanud uue raportööri, kellel on 
võimalus taotlejat otse küsitleda, langetab 
pediaatriakomitee lõike 1 alusel esitatud 
uuesti läbivaatamise  taotluse kohta 30 
päeva jooksul uue arvamuse, millega 
kinnitab või muudab oma eelmist arvamust.
Taotleja võib avaldada soovi intervjuuks. 
Raportöör teavitab viivitama kirjalikult 
komisjoni taotleja kontaktandmetest.
Selline arvamuse peab olema kohaselt 
põhjendatud; põhjendused lisatakse uuele 
arvamusele, mis on lõplik.

Or. en
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Justification

It has to be assured that the rapporteur represents the whole Committee and keeps it informed 
about the contacts with the applicant.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Milan Cabrnoch

Muudatusettepanek 149
ARTIKLI 26 LÕIGE 2

2. 30 päeva jooksul alates lõike 1 kohase 
uuesti läbivaatamise taotluse saamisest 
esitab pediaatriakomitee uue arvamuse, 
millega kinnitab või muudab oma eelmist 
arvamust. Selline arvamuse peab olema 
kohaselt põhjendatud; põhjendused lisatakse 
uuele arvamusele, mis on lõplik.

2. Pediaatriakomitee esitab lõike 1 alusel 
esitatud uuesti läbivaatamise  taotluse kohta 
30 päeva jooksul uue arvamuse, mis on 
koostatud sõltumatult eelnevast 
arvamusest, kinnitades või muutes sellega  
oma eelmist arvamust. Selline arvamuse 
peab olema kohaselt põhjendatud;
põhjendused lisatakse uuele arvamusele, mis 
on lõplik.

Or. cs

Justification

Given that it is not mentioned in the preceding articles of the regulation that a rapporteur 
would be appointed to draw up the opinion of the Paediatric Committee (matters of procedure 
will be governed by the rules of procedure of the Paediatric Committee), it is not appropriate 
to state that the Paediatric Committee shall appoint a new rapporteur. However, it is 
necessary to emphasise that the new opinion shall be drawn up independently of the previous 
opinion. Simply appointing a new rapporteur is no guarantee of the independence of the 
assessment of the new facts on the basis of which the Paediatric Committee is to issue its new 
opinion or confirm its previous opinion. Equally, it should be for the rules of procedure to 
determine how the Paediatric Committee is to communicate with the applicant.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 150
ARTIKLI 26 LÕIGE 4

Amet võtab otsuse vastu viivitamata. Otsus 
edastatakse taotlejale.

4. Amet võtab 30 päeva jooksul vastu 
otsuse. Otsus edastatakse taotlejale 
viivitamata.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 151
ARTIKLI 26 LÕIGE 4

4. Amet võtab otsuse vastu viivitamata. 
Otsus edastatakse taotlejale.

4.  Amet võtab otsuse vastu 15 päeva 
jooksul pärast pediaatriakomiteelt lõpliku 
otsuse saamist. Otsus edastatakse taotlejale.

Or. el

Justification

Clearer specification of deadlines.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 152
ARTIKLI 26 LÕIGE 4

4. Amet võtab otsuse vastu viivitamata. 
Otsus edastatakse taotlejale.

4. Amet võtab otsuse vastu viivitamata. 
Otsus edastatakse taotlejale kirjalikult, 
üksikasjalike põhjendustega.

Or. en

Justification

To ensure adequate transparency, the re-examination procedure should provide for the 
communication in writing of the grounds of the decision to the applicant.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 153
ARTIKLI 29 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Taotleja võib määruse (EÜ) 726/2004 
artiklites 5–15 sätestatud korras taotleda 
käesoleva määruse artikli 8 lõikes 1 osutatud 
müügiluba, mis hõlmab vähemalt ühte 
pediaatrilist näidustust vastavalt 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaanile 

1. 1. Taotleja võib määruse (EÜ) 726/2004 
artiklites 5–15 sätestatud korras taotleda 
käesoleva määruse artikli 8 lõikes 1 osutatud 
müügiluba, mis hõlmab vähemalt ühte 
pediaatrilist näidustust, millel on 
märkimisväärne raviga seotud kasu 
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läbiviidud uuringu tulemuste põhjal. võrreldes olemasolevate ravivõimalustega
vastavalt heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaanile läbiviidud uuringu tulemuste põhjal.

Or. en

Justification

Marketing authorisation should only be given to products that have a significant therapeutic 
benefit over existing treatments.

The results of studies justifying a paediatric indication should always be included in the 
summary of product characteristics and the patient information leaflet.

In order to provide health care professionals and parents with the most relevant information, 
studies with "negative" results should be clearly identifiable and should be distinguished from 
those studies that justified the paediatric indication.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 154
ARTIKLI 29 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja vajaduse korral ka ravimi 
infolehel, olenemata sellest, kas kõik 
asjaomased pediaatrilised näidustused kiideti 
heaks või mitte.

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja ka ravimi infolehel, 
olenemata sellest, kas kõik asjaomased 
pediaatrilised näidustused kiideti heaks või 
mitte.
Uuringud, mille tulemuseks ei ole 

pediaatriline näidustus tuleb selgelt 
määratleda ja eristada uuringutest, mis on 
õigustanud pediaatrilist näidustust.

Or. en

Justification

See justification of amendment on Article 29, paragraph 1, sub-paragraph 1, from the same 
author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 155
ARTIKLI 29 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja vajaduse korral ka ravimi

Kui ravimi turuleviimise luba välja antakse, 
esitatakse nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja ka ravimi infolehel, 
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infolehel, olenemata sellest, kas kõik 
asjaomased pediaatrilised näidustused kiideti 
heaks või mitte.

olenemata sellest, kas kõik asjaomased 
pediaatrilised näidustused kiideti heaks või 
mitte. Uuringud, mille tulemusel ei anta 
luba pediaatriliseks näidustuseks on selgelt 
eristatavad ning eraldatud uuringutest, 
mille tulemusel anti luba pediaatriliseks 
näidustuseks.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 156
ARTIKLI 29 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja vajaduse korral ka ravimi
infolehel, olenemata sellest, kas kõik 
asjaomased pediaatrilised näidustused kiideti 
heaks või mitte.

Kui ravimi turuleviimise luba välja antakse, 
esitatakse nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja ka ravimi infolehel, 
olenemata sellest, kas kõik asjaomased 
pediaatrilised näidustused kiideti heaks või 
mitte. Uuringud, mille tulemusel ei anta 
luba pediaatriliseks näidustuseks on selgelt 
eristatavad ning eraldatud uuringutest, 
mille tulemusel anti luba pediaatriliseks 
näidustuseks.

Or. fr

Justification

Pursuant to Article 29(1), the results of studies which led to the granting of a paediatric 
indication must be included in the summary of product characteristics and in the package 
leaflet. This inclusion is a welcome one and it should be made generally applicable, not just 
'if appropriate'. Furthermore, with a view to clarifying the information made available to 
health professionals and parents, negative studies should be clearly identifiable and be kept 
separate from studies which resulted in the granting of an indication.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mia De Vits

Muudatusettepanek 157
ARTIKLI 29 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja vajaduse korral ka ravimi 
infolehel, olenemata sellest, kas kõik
asjaomased pediaatrilised näidustused kiideti 

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja eeldades, et pädev asutus 
peab seda teavet patsientidele kasulikuks  
ka ravimi infolehel, kui need asjaomased 
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heaks või mitte. pediaatrilised näidustused kiideti heaks.

Or. fr

Justification

To prevent the slightest confusion for patients and make the medicinal product package 
leaflet clearer, all unnecessary information should be removed and reference should be made 
only to the results of research of relevance to the paediatric indications concerned (if those 
indications have been approved).

Amendment by Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 158
ARTIKLI 29 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi omaduste 
kokkuvõttes ja vajaduse korral ka ravimi 
infolehel, olenemata sellest, kas kõik 
asjaomased pediaatrilised näidustused kiideti 
heaks või mitte.

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute kõik tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja vajaduse korral ka 
ravimi infolehel, olenemata sellest, kas kõik 
asjaomased pediaatrilised näidustused kiideti 
heaks või mitte.

Or. en

Justification

Clarification - all results of conducted studies in children - positive or negative - are valuable 
and should be included in the summary of product characteristics.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 159
ARTIKLI 33 LÕIGE 1

Kui ravimile antakse pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba 
vastavalt heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaanile läbiviidud uuringu tulemuste põhjal, 
peab ravimi etikett lastel kasutamise puhul 
sisaldama ravimi nimetust, millele järgneb 
sinises kirjas täht „P“, mis on paigutatud 
siniste piirjoontega tähe kujutise sisse.

Kui ravimile antakse pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba 
vastavalt heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaanile läbiviidud uuringu tulemuste põhjal, 
peab ravimi etikett lastel kasutamise puhul 
sisaldama ravimi nimetust, mille all asetseb 
Euroopa logo.

Antud logo valitakse lastele korraldatud  
konkursi tulemusel. Logo sümboliseerib 
ravimi panust tervisele.
Konkursi korraldamine jääb ameti 
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pädevusse.

Or. fr

Justification

Children are the legislation's target group. Such a competition would be an opportunity to 
highlight the Agency's role and existence and point up not only the Agency's, but also the 
European Union's concerns.

Amendment by Linda McAvan

Muudatusettepanek 160
ARTIKLI 33 LÕIGE 1

Kui ravimile antakse pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba 
vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile läbiviidud uuringu 
tulemuste põhjal, peab ravimi etikett lastel 
kasutamise puhul sisaldama ravimi 
nimetust, millele järgneb sinises kirjas täht 
„P“, mis on paigutatud siniste piirjoontega 
tähe kujutise sisse.

Igal ravimil, millele antakse pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba, peab 
ravimi etiketil olema sõnad "lubatud 
kasutada lastel (vanuses x-x)".

Or. en

Justification

The original motivation to distinguish Paediatric Use Marketing Authorisations (PUMAs) by 
a letter on the product label was intended to be used as an incentive for the PUMA.  
Following consultation, the Commission proposed that this should be widened to include all 
products which have paediatric indications following a paediatric investigation plan. This is 
more a matter of identification. If this is now the philosophy, then in order not to discriminate 
against older products and in order to avoid confusing the consumer, the identification should 
apply to all products authorised for paediatric use (whether or not they also have an 
indication for use in adults).
The letter P can not be used as this is already used to denote pharmacy sale products in one 
Member State (UK) and has no connection with children in at least one other (Germany).
There has been discussion around using a symbol instead. This would be difficult. It would 
have to be gender neutral and in one symbol represent the ages from 0-18, without 
alienating/confusing carers or subgroups. (Adolescents are notoriously non-compliant when 
it comes to taking medication – anything on the label that looks like a baby is likely to put 
them off.) A reasonable compromise appears to be a brief statement on the label.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 161
ARTIKKEL 34

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

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

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 162
ARTIKKEL 34

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

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

Or. en

Justification

The draft Regulation is intended to encourage the development of medicinal products meeting 
previously unsatisfied medical needs in children. It therefore seems counter-productive to 
allow companies two years for marketing a medicinal product once it has been granted a 
paediatric indication.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 163
ARTIKKEL 34
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Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaani läbiviimist ja 
kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kõnealuse ravimi pediaatrilise 
näidustusega turule kahe aasta jooksul 
alates pediaatrilise näidustuse jaoks loa 
saamisest.

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

Or. fr

Justification

The proposal for a regulation seeks to improve children's health in Europe by bolstering 
research and development concerning medicinal products for paediatric use making the 
authorisation thereof more effective, by setting a time limit for marketing medicinal products 
for paediatric use, would make it possible to improve children's health in Europe. It would 
therefore appear disproportionate to give a firm two years within which to market its 
medicinal product with the paediatric indication authorisation it has obtained and thus rob 
children of a therapeutic means regarded as important.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 164
ARTIKKEL 34

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

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

Or. en

Justification

This regulation is intended to encourage the development of drugs meeting previously 
unsatisfied medical needs in children. It seems counter-productive to allow companies two 
years for marketing a drug once it has been granted a paediatric indication.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 165
ARTIKKEL 34

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

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 166
ARTIKKEL 34

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

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

Or. en

Justification

It seems counter-productive to allow companies two years for marketing a drug once it has 
been granted a paediatric indication (article 34)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 167
ARTIKKEL 34

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 

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

pediaatrilise uuringu plaani läbiviimist ja 
kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kõnealuse ravimi pediaatrilise 
näidustusega turule ühe aasta jooksul alates 
pediaatrilise näidustuse jaoks loa saamisest.

Or. de

Justification

Improving the safety of medicines for children is imperative. There should therefore only be a 
one-year time limit.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 168
ARTIKLI 35 LÕIGE 2

2. Kui on konkreetne põhjus 
muretsemiseks, võib pädev asutus ravimile 
müügiloa andmise tingimusena nõuda, et 
taotleja kehtestaks riskijuhtimise süsteemi 
või viiks läbi turustamisjärgsed eriuuringud 
ja esitataks need läbivaatamiseks.
Riskijuhtimise süsteem peab sisaldama 
meetmete ja sekkumiste kogumit, mis on 
kavandatud selleks, et vältida või 
minimeerida ravimitega seotud riske, kaasa 
arvatud kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnangut.

2. Pediaatrias kasutamiseks ettenähtud 
müügiloa andmise tingimuseks on 
riskijuhtimise süsteemi asutamine 
asjaomase ettevõtte poolt. Vajadusel võib 
pädev asutus nõuda teatud uuringute 
läbiviimist. Riskijuhtimise süsteem peab 
sisaldama meetmete ja sekkumiste kogumit, 
mis on kavandatud selleks, et vältida või 
minimeerida ravimitega seotud riske, kaasa 
arvatud kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnangut.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 169
ARTIKLI 35 LÕIGE 2

2. Kui on konkreetne põhjus 
muretsemiseks, võib pädev asutus ravimile 
müügiloa andmise tingimusena nõuda, et 
taotleja kehtestaks riskijuhtimise süsteemi 
või viiks läbi turustamisjärgsed eriuuringud 

2. Pediaatrias kasutamiseks ettenähtud 
müügiloa andmise tingimuseks on  
riskijuhtimise süsteemi asutamine 
asjaomase ettevõtte poolt. Vajadusel võib 
pädev asutus nõuda teatud uuringute 
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ja esitataks need läbivaatamiseks.
Riskijuhtimise süsteem peab sisaldama 
meetmete ja sekkumiste kogumit, mis on 
kavandatud selleks, et vältida või 
minimeerida ravimitega seotud riske, kaasa 
arvatud kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnangut.

läbiviimist. Riskijuhtimise süsteem peab 
sisaldama meetmete ja sekkumiste kogumit, 
mis on kavandatud selleks, et vältida või 
minimeerida ravimitega seotud riske, kaasa 
arvatud kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnangut.

Or. fr

Justification

A number of recent pharmacovigilance affairs are a reminder that the use of medicinal 
products, especially on children, should never be trivialised.
The proposal for a regulation is welcome as regards its intention to encourage studies on 
medicinal products for children before they are marketed, but its pharmacovigilance section 
is inadequate. Article 35 provides for virtually no new measures over and above what already 
exists for medicines intended for adults. Applicants are simply required to detail 'the 
measures to ensure the follow-up of efficacy and of possible adverse reactions to the 
paediatric use of the medicinal product' provided for in paragraph 1 of the article. The 
competent authority may insist on specific studies or a 'risk management system' after 
marketing authorisation has been given, but only where there is 'particular cause for 
concern', as paragraph 2 of the article stipulates. Such a risk management system, to be 
defined precisely in the guidelines provided for in Article 35(4), ought to be extended to all 
medicinal products used in paediatrics.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 170
ARTIKLI 35 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Kui on konkreetne põhjus muretsemiseks, 
võib pädev asutus ravimile müügiloa 
andmise tingimusena nõuda, et taotleja 
kehtestaks riskijuhtimise süsteemi või viiks 
läbi turustamisjärgsed eriuuringud ja 
esitataks need läbivaatamiseks. 
Riskijuhtimise süsteem peab sisaldama 
meetmete ja sekkumiste kogumit, mis on 
kavandatud selleks, et vältida või 
minimeerida ravimitega seotud riske, kaasa 
arvatud kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnangut.

2. Kui on konkreetne põhjus muretsemiseks, 
nõuab pädev asutus ravimile müügiloa 
andmise tingimusena, et taotleja kehtestaks 
riskijuhtimise süsteemi ja vajadusel viiks 
läbi turustamisjärgsed eriuuringud ja 
esitataks need läbivaatamiseks. 
Riskijuhtimise süsteem peab sisaldama 
meetmete ja sekkumiste kogumit, mis on 
kavandatud selleks, et vältida või 
minimeerida ravimitega seotud riske, kaasa 
arvatud kõnealuste sekkumiste tõhususe 
hinnangut.

Or. en
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Justification

Recent pharmacovigilance affairs should remind us that drugs should never be used 
unnecessarily, especially in children. In this respect, the requirements on pharmacovigilance 
are inadequate. A risk management system should be extended to all medicines used for 
children, and where necessary, the authorities should be able to ask for specific post-
marketing studies

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 171
ARTIKLI 35 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Ravimiohutuse järelevalve andmed 
kõrvaltoimete kohta, millest on teada antud 
enne ja pärast turustamist koondatakse 
registrisse, mis tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Justification

Pharmacovigilance data should be made available to the public.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 172
ARTIKLI 35 LÕIGE 2 B (uus)

2 b. Kui ravimile on antud pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba 
kokkulepitud uuringu plaani käigus 
teostatud uuringutest lähtuvalt, peab 
pakendil, kaasa arvatud ravimi infolehel 
olema selgelt märgitud asjakohased 
hoiatused ja ettevaatusabinõud ravimite 
suhtes, mis võivad põhjustada tõsiseid 
kõrvaltoimeid.

Or. en

Justification

Serious adverse effects should be clearly mentioned on the packaging, in order to warn 
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patients and their families.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 173
ARTIKLI 35 LÕIGE 4 A (uus)

4 a) Kõrvaltoimeid käsitlevad andmed, 
millest on teada antud enne ja pärast 
turustamist peaks koondama üldsusele 
kättesaadavasse registrisse.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 174
ARTIKLI 35 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Kui ravimile on antud pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba ja loa 
omanik on saanud kasutada artikli 36, 37 
või 38 sätetes ettenähtud soodustusi, kui 
müügiloa omanik ei ole ravimit turule 
viinud, lubab müügiloa omanik kolmandal 
poolel kasutada ravimit puudutavaid 
farmatseutilisi, prekliinilisi ja kliinilisi 
andmeid vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 10 punktile c. Müügiloa omanik 
teavitab ametit oma kavatsusest ravimit 
turule mitte viia ja amet teavitab sellest 
üldsust.

Or. en

Justification

There is a risk that a marketing authorisation holder will withdraw a product from the market 
once the additional period of patent protection / market exclusivity/ market protection has 
expired. There is nothing in current pharmaceutical legislation that obliges a MAH to keep an 
authorised product on the market. It is important, therefore, to ensure that the product can 
still be made available. The new article allows another potential MAH to use the relevant 
documentation (and therefore avoid repeating the development work) in order to obtain a 
marketing authorisation for the withdrawn product.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 175
ARTIKKEL 35 A (uus)

Artikkel 35 a
Kõrvaltoimeid puudutavad andmed, millest 
on teada antud enne ja pärast pediaatrias 
kasutamiseks lubatud ravimi  turustamist 
koondatakse üldsusele kättesaadavasse 
registrisse.

Or. fr

Justification

This new article reflects the need to make collated pharmacovigilance data available and 
public.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 176
ARTIKKEL 35 A (uus)

Artikkel 35 a
Kõrvaltoimeid puudutavad andmed, millest 
on teada antud enne ja pärast turustamist 
koondatakse üldsusele kättesaadavasse 
registrisse.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 177
ARTIKKEL 35 A (uus)

Artikkel 35 a
Kõrvaltoimeid puudutavad andmed, millest 
on teada antud enne ja pärast turustamist 
koondatakse üldsusele kättesaadavasse 
registrisse.  
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 178
ARTIKKEL 35 B (uus)

Artikkel 35 b
Kui ravimile on antud pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba 
kokkulepitud uuringu plaani käigus 
teostatud uuringutest lähtuvalt, peab 
pakendil, kaasa arvatud ravimi infolehel 
olema selgelt märgitud asjakohased 
hoiatused ja ettevaatusabinõud ravimite 
suhtes, mis võivad põhjustada tõsiseid 
kõrvaltoimeid.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 179
ARTIKKEL 35 B (uus)

Artikkel 35 b
Kui ravimile on antud pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba 
kokkulepitud uuringu plaani käigus 
teostatud uuringutest lähtuvalt, peab 
pakendil, kaasa arvatud ravimi infolehel 
olema selgelt märgitud asjakohased 
hoiatused ja ettevaatusabinõud ravimite 
suhtes, mis võivad põhjustada tõsiseid 
kõrvaltoimeid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 180
ARTIKKEL 35 B (uus)
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Artikkel 35 b
Kui ravimile on antud pediaatrias 
kasutamiseks ettenähtud müügiluba 
kokkulepitud uuringu plaani käigus 
teostatud uuringutest lähtuvalt, peab 
pakendil, kaasa arvatud ravimi infolehel 
olema selgelt märgitud asjakohased 
hoiatused ja ettevaatusabinõud ravimite 
suhtes, mis võivad põhjustada tõsiseid 
kõrvaltoimeid.

Or. fr

Justification

Serious adverse reactions ought to be brought clearly to the attention of practitioners, 
patients and their families, including on packaging.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 181
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Vastavalt artiklitele 8 või 9, kui kõikide 
uuringute tulemused, mis on kooskõlas
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaaniga 
vastavalt käesoleva määruse artikli 29
lõikele 3, on esitatud, on müügiloa
omanikul õigus lastele ettenähtud ravimeid 
käsitlevale pikendustunnistusele vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 52 ning  
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 10 või 
määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 14 lõikes 
1 toodud ajaperioodi 12-kuulisele 
pikendusele.

Or. en

Justification

Medicinal products are covered by patent and SPC, and regulatory date protection.
Patent/SPC and regulatory data protection are not cumulative to one another but , to the 
contrary, parallel to each other. In most but not all cases, the SPC right will expire after the 
regulatory data protection. However, there are some cases where there is no SPC right but 
only patent, or where regulatory data protection is the last to expire. To be fully effective, the 
proposed paediatric incentive should consist of an extension of all existing intellectual 
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property protection for a given product, in order to address the above cases. Therefore a 
specific right, the paediatric extension certificate, is created and works exactly on the same 
basis as ‘traditional’ SPC rights. For those products which are not protected by a patent or 
SPC, the sole incentive will be under the form of an extension of regulatory data protection.
The extension of all existing forms of protection altogether does not provide double 
protection, but only parallel protection, and is necessary in order for the Paediatric 
Regulation to be fully effective: otherwise, too many products are excluded from the benefit of 
the paediatric incentive.

A 12-month period instead of the proposed six months would send out a stronger message in 
support of competitive European paediatric R&D, taking into account the particular 
circumstances of the European environment. Such an incentive period of 12 months would 
also allow the EU to address the delays in adopting measures on paediatric medicines. This 
would be in line with EU commitments under the Lisbon and Barcelona competitiveness 
agenda, whilst increasing the development of better medicines for children in Europe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 182
ARTIKLI 36 LÕIGE 1

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

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

- heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaani tulemuseks oli pediaatriline 
näidustus;
- haiguse esinemissagedus on väiksem kui 

kümme juhtumit 1000 kohta.
Juhul kui ei ole saavutatud kriteeriumidele 
vastavust, annavad  heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaani käigus 
läbiviidud uuringutega seotud kulud õiguse 
maksuvähendusteks.
Esinemissagedust puudutavate andmete 
kogumismeetodid ja allikad määratakse 
kindlaks suunistes.

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Mia De Vits

Muudatusettepanek 183
ARTIKLI 36 LÕIGE 1

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/10 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud kuuekuulist 
pikendust juhul, kui pediaatriliste 
näidustuste esinemissagedus on väiksem 
kui 10 juhtumit 1000 kohta. Kui 
esinemissagedus on suurem, pikendatakse 
täiendavat kaitset vaid 3 kuud. 

Or. en

Justification

Une restriction des incitations pour des médicaments encore sous brévet ou certificat 
complémentaire d’une prévalence inférieure à 10/1000,  par une limitation de la période du 
monopole de la commercialistion de 6 mois à 3 mois nous semble plus proportionnelle par 
rapport l’objectif visé, étant récompenser des efforts consentis. En outre,une telle limitation 
est également justifiée par le fait que, dans la plupart des cas, la recherche sur les 
médicaments pédiatriques est moins axée sur la recherche fondamentale que sur les 
problèmes liés à la posologie, aux préparations galéniques et à l’analyse des effets 
secondaires.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 184
ARTIKLI 36 LÕIGE 1

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud kuuekuulist 
pikendust, eeldades et heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaani käigus 
läbiviidud teadusuuringud tõid kaasa 
kliinilisi uuringuid.
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Esimest lõiku kohaldatakse ka siis, kui 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
läbiviimise järel ei anta luba pediaatriliseks 
näidustuseks, kuid läbiviidud uuringute 
tulemused kajastuvad kõnealuse ravimi 
omaduste kokkuvõttes, ja vajaduse korral 
ravimi infolehel.

Kuuekuulist pikendust vastavalt artiklile 1 
ei anta, kui heakskiidetud uuringuplaani 
käigus viidi läbi ainult mittekliinilisi 
uuringuid.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 185
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

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

Nende toodete puhul, mille kogu aastakäive 
Euroopa Liidus on väiksem kui 100 
miljonit eurot, pikendatakse seda perioodi 
veel viie kuu võrra (arukate 
tootmissüsteemide alane statistika). Toote 
käive määratakse kindlaks kolm aastat 
enne täiendava kaitse tunnistuse 
kehtivusaja lõppemist, põhinedes 
sõltumatult auditeeritud aastakäibel, mille 
esitab asjakohane ettevõte.

Or. de

Justification

The Commission's proposed six-month extension to the supplementary protection certificate 
(SPC) seems somewhat excessive. A standard five-month SPC extension would be adequate to 
delay generic competition and generate sales to compensate for the cost of paediatric studies.
For products with low annual sales, however, there should be a marked increase.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 186
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud neljakuulist
pikendust. Nende toodete puhul, mille kogu 
aastakäive Euroopa Liidus on väiksem kui 
100 miljonit eurot, pikendatakse seda 
perioodi veel neli kuud. Toote käive 
määratakse kindlaks kolm aastat enne 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist, põhinedes sõltumatult 
auditeeritud aastakäibel, mille esitab 
asjakohane ettevõte. 

Or. en

Justification

The Commission’s proposed 6-month SPC extension is excessive. A standard fixed 4-month 
SPC extension would be sufficient to delay generic competition and generate sales to 
compensate for the cost of paediatric trials. Products with low annual sales would be eligible 
for the 8 months extension proposal.
This 4+4 system reduces the potential for needless increases in healthcare costs caused 
through delaying the entry to market of competitive generic products of medium to high 
selling products.
This system is simple. It only requires a company to submit audited sales figures and 
verification of these by the Paediatric Committee. It does not require a detailed profit 
analysis of costs and sales as in the Regulation for Orphan Medicines, which is considered 
overly burdensome to administer by the Commission and is opposed by the pharmaceutical 
industry. The submission of sales figures 3 years before the Supplementary Protection 
Certificate expires is required to ensure commercial and legal predictability for both 
originator and generic companies.

Amendment by Peter Liese

Muudatusettepanek 187
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 

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

mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud neljakuulist
pikendust. Nende toodete puhul, mille kogu 
aastakäive Euroopa Liidus on väiksem kui 
100 miljonit eurot, pikendatakse seda 
perioodi veel neli kuud. Toote käive 
määratakse kindlaks kolm aastat enne 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist, põhinedes sõltumatult 
auditeeritud aastakäibel, mille esitab 
asjakohane ettevõte. 

Or. en

Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 188
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud neljakuulist
pikendust. Nende toodete puhul, mille kogu 
aastakäive Euroopa Liidus on väiksem kui 
100 miljonit eurot, pikendatakse seda 
perioodi veel kolm kuud. Toote käive 
määratakse kindlaks kolm aastat enne 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist, põhinedes sõltumatult 
auditeeritud aastakäibel, mille esitab 
asjakohane ettevõte.
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Or. en

Justification

This system is simple. It only requires a company to submit audited sales figures and 
verification of these by the Paediatric Committee. It does not require a detailed profit 
analysis of costs and sales as in the Regulation for Orphan Medicines, which is considered 
overly burdensome to administer by the Commission and is opposed by the pharmaceutical 
industry. The submission of sales figures 3 years before the Supplementary Protection 
Certificate expires is required to ensure commercial and legal predictability for both 
originator and generic companies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 189
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud kolmekuulist
pikendust. Nende toodete puhul, mille kogu 
aastakäive Euroopa Liidus on väiksem kui 
100 miljonit eurot, pikendatakse seda 
perioodi veel kolm kuud. Toote käive 
määratakse kindlaks kolm aastat enne 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist, põhinedes sõltumatult 
auditeeritud aastakäibel, mille esitab 
asjakohane ettevõte. 

The Commission’s proposed 6-month SPC extension is excessive. A standard fixed 3-month 
SPC extension would be sufficient to delay generic competition and generate sales to 
compensate for the cost of paediatric trials. Products with low annual sales would be 
eligible for the actual 6 months extension proposal.
The Commission’s impact assessment evaluated the cost of paediatric clinical trials at 
between  €1 million and €4 million. Other studies have shown that the cost of trials is less. A 
3-month SPC extension on products with annual sales of €100 million and above will 
guarantee a minimum of €25 million added sales in exchange for a maximum cost of €4 
million for trials. Those returning less than €100 million in sales can be granted a further 3-
month extension to ensure that sales cover the costs of trials. This 3+3 system reduces the 
potential for needless increases in healthcare costs caused through delaying the entry to 
market of competitive generic products of medium to high selling products.
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Or. en

Justification

Proportionality
The Commission’s proposed 6-month SPC extension is excessive. A standard fixed 3-month 
SPC extension would be sufficient to delay generic competition and generate sales to 
compensate for the cost of paediatric trials. Products with low annual sales would be eligible 
for the actual 6 months extension proposal.
The Commission’s impact assessment evaluated the cost of paediatric clinical trials at 
between  €1 million and €4 million. Other studies have shown that the cost of trials is less. A 
3-month SPC extension on products with annual sales of €100 million and above will 
guarantee a minimum of €25 million added sales in exchange for a maximum cost of €4 
million for trials. Those returning less than €100 million in sales can be granted a further 3-
month extension to ensure that sales cover the costs of trials. This 3+3 system reduces the 
potential for needless increases in healthcare costs caused through delaying the entry to 
market of competitive generic products of medium to high selling products.
This system is simple. It only requires a company to submit audited sales figures and 
verification of these by the Paediatric Committee. It does not require a detailed profit 
analysis of costs and sales as in the Regulation for Orphan Medicines, which is considered 
overly burdensome to administer by the Commission and is opposed by the pharmaceutical 
industry. The submission of sales figures 3 years before the Supplementary Protection 
Certificate expires is required to ensure commercial and legal predictability for both 
originator and generic companies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 190
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud kolmekuulist
pikendust. Nende toodete puhul, mille kogu 
aastakäive Euroopa Liidus on väiksem kui 
100 miljonit eurot, pikendatakse seda 
perioodi veel kolm kuud. Toote käive 
määratakse kindlaks kolm aastat enne 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist, põhinedes sõltumatult 
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auditeeritud aastakäibel, mille esitab 
asjakohane ettevõte.

Or. en

Justification

The Commission's proposed 6.month SPC extension is excessive. A standard fixed 3-month 
SPC extension would be sufficient to delay generic competition and generate sales to 
compensate for the cost of paediatric trials. Products with low annual sales would be eligible 
for the actual 6 months extension proposal

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 191
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud kolmekuulist
pikendust. Nende toodete puhul, mille kogu 
aastakäive Euroopa Liidus on väiksem kui 
100 miljonit eurot, pikendatakse seda 
perioodi veel kolm kuud. Toote käive 
määratakse kindlaks kolm aastat enne 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist, põhinedes sõltumatult 
auditeeritud aastakäibel, mille esitab 
asjakohane ettevõte.

Or. en

Justification

Proportionality
The Commission’s proposed 6-month SPC extension is excessive. A standard fixed 3-
month SPC extension would be sufficient to delay generic competition and generate 
sales to compensate for the cost of paediatric trials. Products with low annual sales 
would be eligible for the actual 6 months extension proposal.
The Commission’s impact assessment evaluated the cost of paediatric clinical trials at 
between  €1 million and €4 million. Other studies have shown that the cost of trials is 
less. A 3-month SPC extension on products with annual sales of €100 million and above 
will guarantee a minimum of €25 million added sales in exchange for a maximum cost of 
€4 million for trials. Those returning less than €100 million in sales can be granted a 
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further 3-month extension to ensure that sales cover the costs of trials. This 3+3 system 
reduces the potential for needless increases in healthcare costs caused through delaying 
the entry to market of competitive generic products of medium to high selling products.
This system is simple. It only requires a company to submit audited sales figures and 
verification of these by the Paediatric Committee. It does not require a detailed profit 
analysis of costs and sales as in the Regulation for Orphan Medicines, which is 
considered overly burdensome to administer by the Commission and is opposed by the 
pharmaceutical industry. The submission of sales figures 3 years before the 
Supplementary Protection Certificate expires is required to ensure commercial and legal 
predictability for both originator and generic companies.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 192
ARTIKLI 36 LÕIGE 1

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

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

Nende toodete puhul, mille kogu aastakäive 
Euroopa Liidus on väiksem kui 100 miljonit 
eurot, kaasneb sellele perioodile veel 
kolmekuuline patendi pikendus. Toote käive 
(määratakse kindlaks täiendava kaitse 
tunnistuse kehtivusaja lõppemisele eelneva 
kolme aasta lõikes) põhineb sõltumatul 
auditeerimisel.

Or. pt

Justification

The proposed six-month extension of the supplementary protection certificate is excessive. A 
fixed period of three months will be enough to generate sufficient sales to offset the cost of 
paediatric clinical trials. Medicinal products with a low annual sales volume would be 
entitled to a six-month extension.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Genowefa Grabowska

Muudatusettepanek 193
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud kolmekuulist
pikendust. Nende toodete puhul, mille kogu 
aastakäive Euroopa Liidus on väiksem kui 
100 miljonit eurot, pikendatakse seda 
perioodi veel kolm kuud. Toote käive 
määratakse kindlaks kolm aastat enne 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist, põhinedes sõltumatult 
auditeeritud aastakäibel, mille esitab 
asjakohane ettevõte.

Or. pl

Justification

The Commission's proposal for a six-month extension of the supplementary protection 
certificate would generate profits far in excess of the costs incurred. The proposed standard 
extension of the period of market exclusivity by three months in order to offset such costs is a 
long enough period in which to prevent rival generic products from gaining access to the 
market and will generate profits that will offset the cost of clinical trials. A six-month 
extension of market exclusivity will be granted in respect of products with lower annual sales 
figures.
The '3+3' system reduces the potential for increases in healthcare costs caused by delaying 
the entry to the market of competitive generic products with high or average sales figures.
The proposed system is both clear and uncomplicated. All it requires is independently audited 
sales data to be submitted to and verified by the Paediatric Committee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 194
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi või 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul õigus 
saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 artikli 13 
lõigetes 1 ja 2 viidatud kolmekuulist
pikendust. Nende toodete puhul, mille kogu 
aastakäive Euroopa Liidus on väiksem kui 
100 miljonit eurot, pikendatakse seda 
perioodi veel kolm kuud. Toote käive 
määratakse kindlaks kolm aastat enne 
täiendava kaitse tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist, põhinedes sõltumatult 
auditeeritud aastakäibel, mille esitab 
asjakohane ettevõte. 

Or. en

Justification

The Commission’s proposed 6-month SPC extension is excessive. The extending the market 
exclusivity of expensive in-patent products would result in disproportionate increase in the 
cost of healthcare. A standard fixed 3-month SPC extension would be sufficient to delay 
generic competition and generate sales to compensate for the cost of paediatric trials.
Products with low annual sales would be eligible for the actual 6 months extension proposal.
It would only require a company to submit audited sales figures and verification of these by 
the Paediatric Committee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 195
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi, 
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on müügiloa 
omanikul õigus vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 52 lastele ettenähtud 
ravimeid käsitlevale pikendustunnistusele 
või direktiivi 2001/83/EÜ artiklis 10 või 
määruse (EMÜ) nr 726/2004 artikli 14 
lõikes 1 viidatud ajavahemike kuuekuulisele 
pikendusele, sõltuvalt sellest, kumma 
kehtivusaeg on pikem. See teave tehakse 
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viivitamata  üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Justification

Medicinal products are generally covered by patent/SPC, and by regulatory data protection, 
which are not cumulative to one another. In most but not all cases, the SPC is the last right to 
expire and is extended to provide a paediatric incentive. However, there are useful medicinal 
products which could not obtain an SPC but only basic patent protection: the Regulation 
should allow for an extension to the patent in those cases to provide a paediatric incentive.
There are other medicinal products for which regulatory data protection is the only 
protection or the last one to expire: in those cases, the Regulation should allow for an 
extension to regulatory data protection as paediatric incentive. Otherwise, too many 
medicinal for which paediatric investigations are obligatory will be excluded from the 
paediatric incentive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 196
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

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

1. Kui artikli 8 või 9 kohaselt esitatud taotlus 
sisaldab kõikide selliste uuringute tulemusi,
mis on läbi viidud vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile, on patendi
või täiendava kaitse tunnistuse omanikul 
õigus saada määruse (EMÜ) nr 1768/92 
artikli 13
lõigetes 1 ja 2 viidatud perioodile ühe- kuni 
kuuekuuline pikendus.  Pikendusperioodi 
määramisel võetakse arvesse nii kulusid 
kui tulusid (käive). Kuue kuu jooksul 
pärast käesoleva määruse vastuvõtmist, 
võtab komisjon vastu antud lõike 
rakendamiseks vajalikud sätted ja 
eeskirjad.   Pikendusperioodi määramiseks 
vajalikud eeskirjad lähtuvad komisjoni 
määruse (EÜ) nr 847/2000 artikli 2 lõikest 
2. 

Or. en
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Justification

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

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 197
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

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

Esimest lõiku kohaldatakse ainult siis, kui:

a) heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
läbiviimise järel antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks, ning
b) heakskiidetud uuringu plaani käigus 
viidi läbi ka kliinilised uuringud, ning
c) läbiviidud uuringute tulemused kajastuvad 
kõnealuse ravimi omaduste kokkuvõttes, ja 
vajaduse korral ravimi infolehel.

Or. en

Justification

If the private sector is to be rewarded for its investment in paediatric drug development, the 
rewards should only be given where the investigation was successful and where significant 
investment occurred. If  the reward is given for any paediatric studies, it might lead to 
perverse effects that companies will primarily look for paediatric indications for medicines 
with high sales figures, rather than for medicine that is really needed for children

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 198
ARTIKLI 36 LÕIKE 1 LÕIK 2 A (uus)
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Komisjon konsulteerib liikmesriikide, ameti 
ja huvitatud pooltega ning koostab juhised 
käesoleva artikli rakendamiseks.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 199
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 200
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Genowefa Grabowska

Muudatusettepanek 201
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Or. pl

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 202
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 203
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 204
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 205
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 206
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlust, antakse luba lõikes 1 
osutatud kuuekuuliseks pikendamiseks 

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

kaheksakuuliseks pikendamiseks üksnes 
juhul, kui ravim on lubatud kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 207
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 208
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

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

Or. de

Justification

See justification for amendment to Article 36(1) by the same author.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 209
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlust, antakse luba lõikes 1 
osutatud ajavahemiku kuuekuuliseks 
pikendamiseks nendes liikmesriikides, kus 
see toode on lubatud.

Or. en

Justification

Some medical conditions are only prevalent in some Member States.  In these cases it would 
be unreasonable to require that a product be authorised in all Member States and so the 
extension should apply to those states where it is authorised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 210
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

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

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlust, antakse luba lõikes 1 
osutatud kuuekuuliseks pikendamiseks 
üksnes juhul, kui ravim on esitatud loa 
saamiseks kõikides liikmesriikides vastavalt 
direktiivi 2004/27/EÜ sätetele ning on 
saanud müügiloa vähemalt 15 liikmesriigis.

Or. el

Justification

It is important to promote the approval of new medicinal products and not to impede progress 
and the availability of medicinal products which have received marketing authorisation from 
at least 15 Member States, i.e. more than the majority of the Member States of the 
Community.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 211
ARTIKLI 36 LÕIGE 4
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4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks.

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks, samuti ei laiene lõikes 1 toodud 
pikendus teistele patentidele, andmetele ja 
turukaitsele seoses pediaatrilise näidustuse 
või sõnastusega vastavalt direktiivi 
2004/27/EÜ artikli 10 lõikele 1 ja määruse 
(EÜ) 726/2004 artikli 14 lõikele 11.

Or. en

Justification

The award system should not lead to the accumulation of rewards. The legislation must 
clearly state that the additional protection designed to compensate for the cost of paediatric 
trials will not be granted again by means of some other form of intellectual property 
protection. Similarly the SPC extension should not be granted if the product already enjoys 
the protection of a secondary patent or data exclusivity for a paediatric use or formulation.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 212
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

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

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või toodete suhtes, mis on 
saanud soodustusi toimeaine tõttu, kuna 
see on kaetud lastel kasutatavate ravimite 
või pediaatrilise formuleeringu patendiga 
või sellele on antud andmete eksklusiivsus 
mingil teisel kujul või lastele ettenähtud 
ravimi turustamise ainuõigus ELis.
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Samuti ei või toodete, mille täiendava kaitse 
tunnistust on pikendatud, toimeainele 
saada osaks riiklikul või ühenduse tasandil 
intellektuaalomandi kaitse, andmete 
eksklusiivsus või turustamise ainuõigus 
pediaatrilisel eesmärgil või kujul.

Or. en

Justification

The new award system should not duplicate previous rewards and the SPC extension should 
not be granted if the product already has a secondary patent for paediatric use.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 213
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

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

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või toodete suhtes, mis on 
saanud soodustusi toimeaine tõttu, kuna 
see on kaetud lastel kasutatavate ravimite 
või pediaatrilise formuleeringu patendiga 
või sellele on antud andmete eksklusiivsus 
mingil teisel kujul või lastele ettenähtud 
ravimi turustamise ainuõigus ELis.
Samuti ei või toodete, mille täiendava kaitse 
tunnistust on pikendatud, toimeainele 
saada osaks riiklikul või ühenduse tasandil 
intellektuaalomandi kaitse, andmete 
eksklusiivsus või turustamise ainuõigus 
pediaatrilisel eesmärgil või kujul.

Or. en

Justification

Non cumulative
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This new award system should not be abused by duplicating previous rewards. Consequently 
the legislation must clearly state that the new added protection compensating for paediatric 
trials will not be given again by means of any other form of market protection against 
competition. Similarly the SPC extension should not be granted if the product already has a 
secondary patent for paediatric use or a paediatric formulation since protection against 
competition will already have been guaranteed. National patent offices which grant the SPC 
should request the patent holder to make a declaration of existing patent rights in relation to 
paediatric uses and formulations before granting the new SPC extension.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 214
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

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

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või toodete suhtes, mis on 
saanud soodustusi toimeaine tõttu, kuna 
see on kaetud lastel kasutatavate ravimite 
või pediaatrilise formuleeringu patendiga 
või sellele on antud andmete eksklusiivsus 
mingil teisel kujul või lastele ettenähtud 
ravimi turustamise ainuõigus ELis.  
Samuti ei või toodete, mille täiendava kaitse 
tunnistust on pikendatud, toimeainele 
saada osaks riiklikul või ühenduse tasandil 
intellektuaalomandi kaitse, andmete 
eksklusiivsus või turustamise ainuõigus 
pediaatrilisel eesmärgil või kujul.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 215
ARTIKLI 36 LÕIGE 4
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4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks.

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või toodete suhtes, mis on 
saanud soodustusi toimeaine tõttu, kuna 
see on kaetud lastel kasutatavate ravimite 
või pediaatrilise formuleeringu patendiga 
või sellele on antud andmete eksklusiivsus 
mingil teisel kujul või lastele ettenähtud 
ravimi turustamise ainuõigus ELis.
Samuti ei või toodete, mille täiendava kaitse 
tunnistust on pikendatud, toimeainele 
saada osaks riiklikul või ühenduse tasandil 
intellektuaalomandi kaitse, andmete 
eksklusiivsus või turustamise ainuõigus 
pediaatrilisel eesmärgil või kujul.

Or. en

Justification

Non cumulative
This new award system should not be abused by duplicating previous rewards. Consequently 
the legislation must clearly state that the new added protection compensating for paediatric 
trials will not be given again by means of any other form of market protection against 
competition. Similarly the SPC extension should not be granted if the product already has a 
secondary patent for paediatric use or a paediatric formulation since protection against 
competition will already have been guaranteed. National patent offices which grant the SPC 
should request the patent holder to make a declaration of existing patent rights in relation to 
paediatric uses and formulations before granting the new SPC extension.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 216
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

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

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

mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või toodete suhtes, mis on 
saanud soodustusi toimeaine tõttu, kuna 
see on kaetud lastel kasutatavate ravimite 
või pediaatrilise formuleeringu patendiga 
või sellele on antud andmete eksklusiivsus 
mingil teisel kujul või lastele ettenähtud 
ravimi turustamise ainuõigus ELis.
Samuti ei või toodete, mille täiendava kaitse 
tunnistust on pikendatud, toimeainele 
saada osaks riiklikul või ühenduse tasandil 
intellektuaalomandi kaitse, andmete 
eksklusiivsus või turustamise ainuõigus 
pediaatrilisel eesmärgil või kujul.

Or. en

Justification

This new award system should not be abused by duplicating previous rewards. Consequently 
the legislation must clearly state that the new added protection compensating for paediatric 
trials will not be given again by means of any other form of market protection against 
competition. Similarly the SPC extension should not be granted if the product already has a 
secondary patent for paediatric use or a paediatric formulation since protection against 
competition will already have been guaranteed. National patent offices which grant the SPC 
should request the patent holder to make a declaration of existing patent rights in relation to 
paediatric uses and formulations before granting the new SPC extension.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 217
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

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

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava 
kaitse tunnistusega vastavalt nõukogu 
määrusele (EMÜ) nr 1768/92 või patendiga,
mis vastab täiendava kaitse tunnistuse 
andmise tingimustele. Lõikeid 1–3 ei 
kohaldata
ravimite suhtes, mis on vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 141/2000 nimetatud
harva kasutatavateks ravimiteks või toodete 
suhtes, mis on saanud soodustusi toimeaine 
tõttu, kuna see on kaetud lastel 
kasutatavate ravimite või pediaatrilise 
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formuleeringu patendiga või sellele on 
antud andmete eksklusiivsus mingil teisel 
kujul või lastele ettenähtud ravimi 
turustamise ainuõigus ELis. 

Samuti ei või toodete, mille täiendava kaitse 
tunnistust on pikendatud, toimeainele 
saada osaks riiklikul või ühenduse tasandil 
intellektuaalomandi kaitse, andmete 
eksklusiivsus või turustamise ainuõigus 
pediaatrilisel eesmärgil või kujul. 

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 218
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

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

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele.  
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või nende ravimite suhtes, mille 
toimeained on juba patendiga kaitstud või 
millele on antud  turustamise ainuõigus 
pediaatrias kasutamise eesmärgil ELi 
piires.

Or. pt

Justification

This reward scheme should not be abused. It should be clearly laid down in law that the new 
supplementary compensatory protection for paediatric clinical trials will not be granted again by 
means of any other form of marketing protection.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Genowefa Grabowska

Muudatusettepanek 219
ARTIKLI 36 LÕIGE 4

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

4. Lõikeid 1-3 kohaldatakse ravimite suhtes, 
mis on kaitstud täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 
1768/92 või patendiga, mis vastab täiendava 
kaitse tunnistuse andmise tingimustele. 
Lõikeid 1–3 ei kohaldata ravimite suhtes, 
mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavateks 
ravimiteks või toodete suhtes, mis on 
saanud soodustusi toimeaine tõttu, kuna 
see on kaetud lastel kasutatavate ravimite 
või pediaatrilise formuleeringu patendiga 
või sellele on antud andmete eksklusiivsus 
mingil teisel kujul või lastele ettenähtud 
ravimi turustamise ainuõigus ELis.

Samuti ei või toodete, mille täiendava kaitse 
tunnistust on pikendatud, toimeainele 
saada osaks riiklikul või ühenduse tasandil 
intellektuaalomandi kaitse, andmete 
eksklusiivsus või turustamise ainuõigus 
pediaatrilisel eesmärgil või kujul.

Or. pl

Justification

This new rewards system should not be abused by duplicating previous rewards.
Consequently the legislation must clearly state that the new added protection compensating 
for paediatric trials will not be given again by means of any other form of market protection 
against competition. Similarly the SPC extension should not be granted if the product already 
has a secondary patent for paediatric use or a paediatric formulation since protection against 
competition will already have been guaranteed. National patent offices which grant the SPC 
should request the patent holder to make a declaration of existing patent rights in relation to 
paediatric uses and formulations before granting the new SPC extension.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 220
ARTIKLI 36 LÕIGE 4 A (uus)
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4 a. Lõikes 1 toodud pikendus on lubatav 
ainult  üks kord ravimi kohta.

Or. en

Justification

It is appropriate to clarify that incentives and rewards should not be accumulated.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 221
ARTIKKEL 37

Artikkel 37 välja jäetud
Kui müügiloa taotlus esitatakse ravimi 
puhul, mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavaks 
ravimiks, ja kõnealune taotlus sisaldab 
kõikide vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile läbi viidud 
uuringute tulemusi ning kui väljaantud 
müügiloale on lisatud käesoleva määruse 
artikli 29 lõikes 3 osutatud kinnitus, 
pikendatakse määruse (EÜ) nr 141/2000 
artikli 8 lõikes 1 osutatud kümneaastast 
tähtaega kaheteistkümnele aastale.
Esimest lõiku kohaldatakse ka siis, kui 
heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
läbiviimise järel ei anta luba pediaatriliseks 
näidustuseks, kuid läbiviidud uuringute 
tulemused kajastuvad kõnealuse ravimi 
omaduste kokkuvõttes, ja vajaduse korral 
ravimi infolehel.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 222
ARTIKLI 37 LÕIGE 1

Kui müügiloa taotlus esitatakse ravimi Kui müügiloa taotlus esitatakse ravimi 
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puhul, mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr
141/2000 nimetatud harva kasutatavaks 
ravimiks, ja kõnealune taotlus sisaldab 
kõikide vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile läbi viidud uuringute 
tulemusi ning kui väljaantud müügiloale on 
lisatud käesoleva määruse artikli 29 lõikes 3 
osutatud kinnitus, pikendatakse määruse 
(EÜ) nr 141/2000 artikli 8 lõikes 1 osutatud 
kümneaastast tähtaega kaheteistkümnele 
aastale.

puhul, mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 
141/2000 nimetatud harva kasutatavaks 
ravimiks, ja kõnealune taotlus sisaldab 
kõikide vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile läbi viidud uuringute 
tulemusi ning kui väljaantud müügiloale on 
lisatud käesoleva määruse artikli 29 lõikes 3 
osutatud kinnitus, pikendatakse määruse 
(EÜ) nr 141/2000 artikli 8 lõikes 1 osutatud 
kümneaastast tähtaega kümnele aastale ja 
kuuele kuule.

Or. en

Justification

The 10-year marketing exclusivity granted in Europe for orphan drugs  is already the longest 
worldwide. The incentives granted for paediatric indications are often redundant, as many 
orphan drugs target metabolic diseases that begin in childhood. Moreover, orphan drugs are 
very expensive and often very profitable. Therefore , the extenstion of market exclusivity 
should be reduced to six months, and only apply when the paediatric investigation was 
successful and included clinical research.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 223
ARTIKLI 37 LÕIGE 2

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

Esimest lõiku kohaldatakse ainult siis, kui:

a) heakskiidetud pediaatrilise uuringu plaani 
läbiviimise järel antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks, ning

b) heakskiidetud uuringu plaani käigus 
viidi läbi ka kliinilised uuringud, ning
c) läbiviidud uuringute tulemused kajastuvad 
kõnealuse ravimi omaduste kokkuvõttes, ja 
vajaduse korral ravimi infolehel.

Or. en
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Justification

The 10-year marketing exclusivity granted in Europe for orphan drugs is already the longest 
worldwide. The incentives granted for paediatric indications are often redundant, as many 
orphan drugs target metabolic diseases that begin in childhood. Moreover, orphan drugs are 
very expensive and often very profitable. Therefore , the extenstion of market exclusivity 
should be reduced to six months, and only apply when the paediatric investigation was 
successful and included clinical research.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 224
ARTIKLI 38 LÕIGE 1

1. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklitele 5–15, kohaldatakse 
andmete ja turu kaitsmiseks kõnealuse 
määruse artikli 14 lõikes 11 osutatud 
tähtaegu.

1. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklitele 5–15, kohaldatakse 
andmete ja turu kaitsmiseks kõnealuse 
määruse artikli 14 lõikes 11 osutatud 
tähtaegu, eeldades, et haiguse 
esinemissagedus on väiksem kui kümme 
juhtumit 1000 kohta.
Juhul kui ei ole saavutatud kriteeriumidele 
vastavust, või  heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaani käigus läbiviidud uuringute 
tulemuseks ei olnud pediaatriline 
näidustus, annavad uuringu käigus tehtud 
kulud õiguse maksuvähendusteks.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 225
ARTIKLI 38 LÕIGE 1

1.1. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklitele 5–15, kohaldatakse 
andmete ja turu kaitsmiseks kõnealuse 
määruse artikli 14 lõikes 11 osutatud 
tähtaegu.

1. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklitele 5–15, kohaldatakse 
andmete ja turu kaitsmiseks kõnealuse 
määruse artikli 14 lõikes 11 osutatud 
tähtaegu, eeldades, et haiguse 
esinemissagedus on väiksem kui kümme 
juhtumit 1000 kohta. 
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Or. en

Justification

The additional data and marketing protection periods should only apply for medicines that 
are intended to treat diseases that are not very frequent.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 226
ARTIKLI 38 LÕIGE 1

1. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklitele 5–15, kohaldatakse 
andmete ja turu kaitsmiseks kõnealuse 
määruse artikli 14 lõikes 11 osutatud 
tähtaegu.

1. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklitele 5–15, kohaldatakse 
andmete ja turu kaitsmiseks kõnealuse 
määruse artikli 14 lõikes 11 osutatud 
tähtaegu, eeldades, et haiguse 
esinemissagedus on väiksem kui kümme 
juhtumit 1000 kohta.

Or. fr

Justification

In practice, a distinction should be made between cases where the sale of the medicinal 
product will generate sufficient earnings, because the paediatric population is large, and 
cases where the number of children concerned is low and a special incentive is needed. As is 
the case in the regulation on orphan medicinal products, it is appropriate to determine a 
disease prevalence threshold below which the incentive should come into play. While precise 
prevalence figures are not always available in all Member States, some do have data which 
can be can be used to extrapolate an order of magnitude for the Union as a whole.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mia De Vits

Muudatusettepanek 227
ARTIKLI 38 LÕIGE 1

1. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklitele 5–15, kohaldatakse 
andmete ja turu kaitsmiseks kõnealuse
määruse artikli 14 lõikes 11 osutatud 
tähtaegu.

1. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja vastavalt määruse (EÜ) nr 
726/2004 artiklitele 5–15, kohaldatakse 
andmete ja turu kaitsmiseks viie pluss kahe 
aastast perioodi.

Or. fr
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Justification

To prevent abuse and to be able to guarantee access to medicinal products, it seems 
warranted and reasonable to restrict the protection period provided in Article 14(11) of 
Regulation No. 726/2004 (eight years plus two) to five years plus two. Such a restriction on 
incentives for medicines which are no longer patent or a certificate would appear more 
proportionate, in terms of the objective pursued, with a view to rewarding efforts made; it is 
also warranted by the fact that, in most cases, research into paediatric medicinal products is 
geared less to basic research than to issues concerning posology, galenicals and side-effect 
analysis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 228
ARTIKLI 38 LÕIGE 2

2. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud korras, kohaldatakse andmete ja 
turu kaitsmiseks kõnealuse direktiivi artikli 
10 lõikes 1 osutatud tähtaegu.

2. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud korras, kohaldatakse andmete ja 
turu kaitsmiseks kõnealuse direktiivi artikli 
10 lõikes 1 osutatud tähtaegu, eeldades et 
haiguse esinemissagedus on väiksem kui 
kümme juhtumit 1000 kohta.
Juhul kui ei ole saavutatud kriteeriumidele 
vastavust, või  heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaani käigus läbiviidud uuringute 
tulemuseks ei olnud pediaatriline 
näidustus, annavad uuringu käigus tehtud 
kulud õiguse maksuvähendusteks.
Esinemissagedust puudutavate andmete 
kogumismeetodid ja allikad määratakse 
kindlaks suunistes.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 229
ARTIKLI 38 LÕIGE 2

2. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud korras, kohaldatakse andmete ja 
turu kaitsmiseks kõnealuse direktiivi artikli 

2. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud korras, kohaldatakse andmete ja 
turu kaitsmiseks kõnealuse direktiivi artikli 
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10 lõikes 1 osutatud tähtaegu. 10 lõikes 1 osutatud tähtaegu, eeldades, et 
haiguse esinemissagedus on väiksem kui 
kümme juhtumit 1000 kohta.
Amet koostab suunised, et määratleda 
levikut käsitlevate andmete allikad ja 
analüüs.

Or. en

Justification

The additional data and marketing protection periods should only apply for medicines that 
are intended to treat diseases that are not very frequent.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 230
ARTIKLI 38 LÕIGE 2

2. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud korras, kohaldatakse andmete ja 
turu kaitsmiseks kõnealuse direktiivi artikli 
10 lõikes 1 osutatud tähtaegu.

2. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud korras, kohaldatakse andmete ja 
turu kaitsmiseks kõnealuse direktiivi artikli 
10 lõikes 1 osutatud tähtaegu, eeldades et 
haiguse esinemissagedus on väiksem kui 
kümme juhtumit 1000 kohta.

Or. fr

Justification

See justification for amendment to Article 38(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mia De Vits

Muudatusettepanek 231
ARTIKLI 38 LÕIGE 2

2. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud korras, kohaldatakse andmete ja 
turu kaitsmiseks kõnealuse direktiivi artikli 
10 lõikes 1 osutatud tähtaegu.

2. Kui müügiluba pediaatrias kasutamiseks 
antakse välja direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud korras, kohaldatakse andmete ja 
turu kaitsmiseks viie pluss kahe aastast 
perioodi.
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Or. fr

Justification

See justification for amendment to Article 38(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 232
ARTIKLI 38 LÕIGE 2 A (uus)

2 a) Esinemissagedust puudutavate 
andmete kogumismeetodid ja allikad 
määratakse kindlaks suunistes.

Or. fr

Justification

See justification for amendment to Article 38(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mia De Vits

Muudatusettepanek 233
ARTIKLI 39 LÕIGE 3

3. 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest avaldab komisjon üksikasjaliku 
loetelu kõikidest ühenduse ja liikmesriigide
sätestatud stiimulitest pediaatrias 
kasutatavate ravimite uurimise, 
väljatöötamise ja kättesaadavuse 
toetamiseks. Seda loetelu ajakohastatakse 
korrapäraselt.

3. 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest avaldab komisjon üksikasjaliku 
loetelu kõikidest ühenduse ja liikmesriikide
sätestatud stiimulitest pediaatrias 
kasutatavate ravimite uurimise, 
väljatöötamise ja kättesaadavuse 
toetamiseks. Seda loetelu ajakohastatakse 
korrapäraselt.

Tõhusa soodustustesüsteemi 
kehtestamiseks on vajalik komisjoni jätkuv 
pädevus pärast viidatud 18-kuulist perioodi, 
et hinnata erinevate soodustuste mõju ja 
vajaduse korral need peatada.

Or. fr

Justification

To realise the objective behind the incentives system, the Commission should retain a degree 
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of competence to monitor and assess beneficiary firms. To prevent any potential abuse, the 
Commission must be able to withdraw rewards from pharmaceutical firms, redirecting 
resources for non-research purposes in the area of paediatric pharmaceuticals. Without such 
an effective monitoring and assessment system, there is a risk that pharmaceutical firms 
would have a completely free hand.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 234
ARTIKKEL 39 A (uus)

Artikkel 39 a
1.  Käesoleva määruse jõustumisele 
järgneva kuue kuu jooksul luuakse 
Euroopa tasandil eraldi lastel kasutatavate 
ravimite uurimisprogramm, et toetada 
uuringuid olemasolevate farmaatsiatoodete 
või toimeainete kohta, mis ei ole patendiga 
kaitstud või mille kohta ei ole väljastatud 
täiendava kaitse tunnistust.
2. See programm kannab nime MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe).
3. Kaasotsustamismenetluse raames 
võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
ettepaneku kohta vastu otsuse vastavalt 
asutamislepingus sätestatud tingimustele.
4. Programmi haldab amet, kes koostab 
komisjoni loal vajalikud pakkumiskutsed. 
Neid pakkumiskutseid tuleb võimaluse 
korral rahastada tasemel, mis katab kõik 
või vähemalt väga suure osa nõutud 
uuringutega kaasnevatest kuludest.

Or. de

Justification

The objective of the proposal for a regulation - improved safety of medicines for children -
will not be realised by the proposal alone. It is imperative to adopt a corresponding 
Community programme: MICE. The wording of the amendment reaffirms the rapporteur's 
approach, stating it more precisely.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 235
ARTIKKEL 39 A (uus)

Artikkel 39 a
Võimalikult kiiresti luuakse ühenduse 
programm MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe -Euroopa laste 
ravimite uuringud), et toetada  uuringuid 
olemasolevate ravimite või patendi või 
täiendava kaitse tunnistuseta toimeainete 
vallas.

Or. en

Justification

As the Commission proposal sets out in the recitals, a Community Program for financing 
studies in the off-patent sector is of considerable importance for global competitiveness of the 
European pharmaceutical sector. For lack of a legal basis for a special Community program 
on MICE, the fastest and best way of implementing the idea is to include MICE into the 7th 
Framework Program on Research and Development.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 236
ARTIKKEL 39 A (uus)

Artikkel 39 a
Komisjon toetab uuringute programmi 

MICE (Medicines Investigation for the 
Children of Europe -Euroopa laste ravimite 
uuringud) loomist, mille abil edendada 
patendi või täiendava kaitse tunnistuseta 
ravimite kasutamise alaseid uuringuid 
pediaatrias.

Or. en

Justification

This would help to ensure the safety of the health of children when they undergo medical 
treatment by medicines not covered by patent or supplementary protection certificates.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 237
ARTIKLI 40 LÕIGE 1

1. Asjakohased üksikasjad heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanis sisalduvate 
uuringute kohta, kaasa arvatud nende 
uuringute kohta, mis viiakse läbi 
kolmandates riikides, sisestatakse direktiivi 
2001/20/EÜ artikliga 11 loodud Euroopa 
andmebaasi.

1. Asjakohased üksikasjad heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanis sisalduvate 
uuringute kohta, kaasa arvatud nende 
uuringute kohta, mis viiakse läbi 
kolmandates riikides, sisestatakse direktiivi 
2001/20/EÜ artikliga 11 loodud Euroopa 
andmebaasi. Erandina sellest sättest teeb 
amet osa sellest informatsioonist 
kättesaadavaks üldsusele.
Vastavalt heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile läbi viidud kõikide, 
ennetähtaegselt või plaanikohaselt 
lõpetatud uuringute tulemuste üksikasjad, 
ning  kõikide ühenduse ja liikmesriikide 
rahastatud uuringute üksikasjalikud 
tulemused, mis käsitlevad pediaatrias 
kasutatavate ravimite kättesaadavust ja 
arengut, sealhulgas kõik MICE'i 
rahastatud uuringud, avaldatakse ameti 
poolt võimalusel koos asjakohaste 
järeldustega sama terapeutilisse klassi 
kuuluvate ravimite kohta, mis puudutavad 
sama pediaatrilist kasutust.

Or. en

Justification

Recently there have been several cases in which pharmaceutical companies withheld data 
from clinical trials as they did not demonstrate efficacy in the trial population, but did 
demonstrate an increased risk of adverse events. These cases all involved clinical trials in the 
paediatric population. Health care professionals need to have access to trial data, 
particularly paediatric trials, as there is a lack of information on the use of medicines in 
children.

The need for public accessibility of clinical trials databases is increasingly recognised. At 
least one Member State (Spain) has national legislation requiring publication of all clinical 
trials conducted in that MS and the UK has expressed a commitment to develop legislation 
that will have the same effect. A bill (Fair Access to Clinical Trials Act of 2005) has been 
introduced in the US that will establish a public database of the results of all US clinical 
trials.

Arguably, the entire clinical trials database established by Directive 2001/20/EC should be 
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publicly accessible. This can not be achieved through this Regulation. But the Regulation can 
and should address public accessibility of paediatric clinical trial data.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 238
ARTIKLI 40 LÕIGE 2

2. Komisjon koostab ameti ettepanekul ning 
pärast konsulteerimist liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega suunised lõikes 1 
osutatud ja direktiivi 2001/20/EÜ artikliga 
11 loodud Euroopa andmebaasi sisestatava 
teabe iseloomu kohta.

2. Komisjon koostab ameti ettepanekul ning 
pärast konsulteerimist liikmesriikide ja 
huvitatud pooltega suunised lõikes 1 
osutatud ja direktiivi 2001/20/EÜ artikliga 
11 loodud Euroopa andmebaasi sisestatava 
teabe iseloomu kohta ning lõike 1 ja 
käesoleva lõike rakendamisel üldsusele 
kättesaadavaks tehtava teabe sisu kohta  
ning ameti vastutuste ja ülesannete kohta 
sellega seonduvalt.

Or. en

Justification

See justification of the same author on amendment to Article 40, paragraph 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 239
ARTIKLI 40 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Komisjon töötab välja suunised 
juhtumite puhuks, kus juurdepääs lõike 1 
ja 2 alusel kogutud teabele on lubatud 
pediaatriakomiteele või välisekspertidele 
(teadusühingud ja patsientide 
organisatsioonid).

Or. en

Justification

It is necessary to provide as well the scientific world and patient organisations with useful 
information. Guidelines of the Commission should define this taking into due account the 
intellectual property rights as laid down in Directive 2001/20/E.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 240
ARTIKKEL 41

Artikkel 41 välja jäetud
Liikmesriigid koguvad kättesaadavaid 
andmeid selle kohta, kuidas laste puhul 
ravimeid kasutatakse, ja esitavad 
kõnealused andmed ametile kahe aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.
Pediaatriakomitee annab juhiseid 
kogutavate andmete sisu ja vormi kohta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 241
ARTIKKEL 41

Artikkel 41 välja jäetud
Liikmesriigid koguvad kättesaadavaid 
andmeid selle kohta, kuidas laste puhul 
ravimeid kasutatakse, ja esitavad 
kõnealused andmed ametile kahe aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Pediaatriakomitee annab juhiseid 
kogutavate andmete sisu ja vormi kohta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 242
ARTIKLI 41 LÕIGE 1

Liikmesriigid koguvad kättesaadavaid 
andmeid selle kohta, kuidas laste puhul 
ravimeid kasutatakse, ja esitavad kõnealused 
andmed ametile kahe aasta jooksul alates 

Liikmesriigid koguvad kättesaadavaid 
andmeid lastel kasutatavate ravimite 
olemasolevate ja vajalike kasutuste kohta, ja 
esitavad kõnealused andmed ametile ühe 
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käesoleva määruse jõustumisest. aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Justification

The main objective of the Regulation, as defined in article 1, is to promote the development of 
drugs aimed at « specific therapeutic needs of the paediatric population.»

If the Regulation is to fulfil its stated objective, it will be necessary first to establish an 
inventory of needs and to determine priorities.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 243
ARTIKLI 41 LÕIGE 1

Liikmesriigid koguvad kättesaadavaid 
andmeid selle kohta, kuidas laste puhul 
ravimeid kasutatakse, ja esitavad kõnealused 
andmed ametile kahe aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Liikmesriigid koguvad kättesaadavaid 
andmeid selle kohta, kuidas laste puhul 
ravimeid kasutatakse, ja esitavad kõnealused 
andmed ametile kahe aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 244
ARTIKLI 42 LÕIKED 1 ja 2

Artikkel 42 välja jäetud

1. Amet hindab artiklis 41 osutatud 
andmeid, eelkõige eesmärgiga teha 
kindlaks teadusuuringute prioriteedid.

Vastavalt lõikele 1 läbiviidud hindamise ja 
muu kättesaadava teabe põhjal ning pärast 
konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega koostab 
pediaatriakomitee ravivajaduste nimekirja.
Amet avaldab nimekirja 3 aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumist ja 
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ajakohastab seda korrapäraselt.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 245
ARTIKLI 42 LÕIKED 1 ja 2

1. Amet hindab artiklis 41 osutatud 
andmeid, eelkõige eesmärgiga teha 
kindlaks teadusuuringute prioriteedid.

välja jäetud

2. Vastavalt lõikele 1 läbiviidud hindamise 
ja muu kättesaadava teabe põhjal ning 
pärast konsulteerimist komisjoni, 
liikmesriikide ja huvitatud isikutega 
koostab pediaatriakomitee ravivajaduste 
nimekirja.
Amet avaldab nimekirja 3 aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumist ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 246
ARTIKLI 42 LÕIGE 1

1. Amet hindab artiklis 41 osutatud andmeid, 
eelkõige eesmärgiga teha kindlaks 
teadusuuringute prioriteedid.

1. Amet hindab artiklis 41 osutatud andmeid, 
eelkõige eesmärgiga teha kindlaks 
teadusuuringute prioriteedid kahe aasta 
jooksul käesoleva määruse jõustumisest.

Or. en

Justification

There should be a clear deadline for the Agency for the assessment of the data it will receive 
from the Member States.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 247
ARTIKLI 42 LÕIGE 1

1. Amet hindab artiklis 41 osutatud andmeid, 
eelkõige eesmärgiga teha kindlaks 
teadusuuringute prioriteedid.

1. Amet hindab artiklis 41 osutatud andmeid, 
kaasa arvatud andmeid, mis käsitlevad 
kolmandates riikides läbiviidud uuringuid, 
eelkõige eesmärgiga teha kindlaks 
teadusuuringute prioriteedid.

Or. el

Justification

It is essential that the information and data which the Agency collects on trials contained in 
paediatric investigation plans should also include information and data from trials carried 
out in third countries.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 248
ARTIKLI 42 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

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

2. Vastavalt lõikele 1 läbiviidud hindamise 
ja muu kättesaadava teabe põhjal ning pärast 
konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud pooltega koostab 
pediaatriakomitee ravivajaduste nimekirja, 
milles tuuakse välja ka teadusuuringute
prioriteedid.

Or. en

Justification

The inventory of needs must not simply be a list of current uses of drugs in the paediatric 
population, but it should also identify priorities.The inventory should be published after two 
years.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 249
ARTIKLI 42 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. Vastavalt lõikele 1 läbiviidud hindamise 
ja muu kättesaadava teabe põhjal ning pärast 

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

konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud pooltega koostab 
pediaatriakomitee ravivajaduste prioriteetide 
nimekirja.

Or. el

Justification

It is not sufficient just to draw up an inventory, the therapeutic needs must also be given an 
order of priority.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 250
ARTIKLI 42 LÕIKE 2 TEINE LÕIK

Amet avaldab nimekirja 3 aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumist ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Amet avaldab nimekirja ühe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Or. en

Justification

The proposed list of therapeutic needs for children should be drawn up at once by the 
Commission, EU and national experts, and not only within 3 years of the Regulation entering 
into force. The expertise of the Paediatric Committee is then better deployed identifying 
research priorities from that list.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 251
ARTIKLI 42 LÕIKE 2 TEINE LÕIK

Amet avaldab nimekirja 3 aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumist ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Amet avaldab nimekirja kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 252
ARTIKLI 42 LÕIKE 2 TEINE LÕIK

Amet avaldab nimekirja 3 aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumist ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Amet avaldab nimekirja kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumisest ja 
ajakohastab seda korrapäraselt.

Or. en

Justification

The inventory of needs must not simply be a list of current uses of drugs in the paediatric 
population, but it should also identify priorities.The inventory should be published after two 
years.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 253
ARTIKKEL 43

Artikkel 43 välja jäetud

Amet töötab pediaatriakomitee teaduslikul 
toetusel välja Euroopa võrgustiku 
olemasolevatest siseriiklikest ja Euroopa 
võrgustikest, uurijatest ja 
uuringukeskustest, kes või mis on pädevad 
pediaatrilisi uuringuid läbi viima.

Euroopa võrgustiku eesmärk peaks muu 
hulgas olema kooskõlastada pediaatrias 
kasutatavate ravimite uuringuid, 
parandada vajalikku teaduslikku ja 
haldusalast pädevust Euroopa tasandil 
ning vältida lastel läbiviidavate uuringute 
ja katsete kordamist.

Ühe aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest võtab ameti juhatus 
tegevdirektori ettepanekul ning pärast 
konsulteerimist komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega vastu Euroopa 
võrgustiku käivitamise ja toimimise 
rakendusstrateegia. Võrgustik peab vajaduse 
korral olema kooskõlas Euroopa 
teadusruumi aluste tugevdamise 
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põhimõtetega ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamise 
raamprogrammide kontekstis.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marios Matsakis

Muudatusettepanek 254
ARTIKLI 43 LÕIGE 2

2. Euroopa võrgustiku eesmärk peaks muu 
hulgas olema kooskõlastada pediaatrias 
kasutatavate ravimite uuringuid, parandada 
vajalikku teaduslikku ja haldusalast pädevust 
Euroopa tasandil ning vältida lastel 
läbiviidavate uuringute ja katsete kordamist.

2. Euroopa võrgustiku eesmärk peaks muu 
hulgas olema kooskõlastada pediaatrias 
kasutatavate ravimite uuringuid, parandada 
vajalikku teaduslikku ja haldusalast pädevust 
Euroopa tasandil ning vältida lastel 
läbiviidavate uuringute ja katsete kordamist. 
Euroopa võrgustik püüab alati tagada 
eraldatud vahendite optimaalse kasutamise.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 255
ARTIKKEL 43 LÕIGE 8 A (uus)

2 a) Lisaks tagab võrgustik eraldatud 
vahendite optimaalse kasutuse eelkõige 
kontrollides kavandatavate uuringute 
teostatavust ja tõhusust (tööjõud ja 
finantskulud) ning tagades, et  
uuringuprotokollid pakuvad võimalikult 
kiiresti selgeid vastuseid tähtsatele 
kliinilistele küsimustele.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 256
ARTIKLI 43 LÕIGE 2 A (uus)
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2 a. Lisaks püüab Euroopa võrgustik 
tagada eraldatud vahendite optimaalset 
kasutamist eelkõige kontrollides 
kavandatavate uuringute teostatavust ja 
tõhusust seoses tööjõu ja finantskuludega 
ning tagades, et  uuringuprotokollid 
pakuvad võimalikult kiiresti selgeid 
vastuseid tähtsatele kliinilistele 
küsimustele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 257
ARTIKLI 44 LÕIGE 2

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

2. Kõik lõikes 1 osutatud olemasolevad 
pediaatrilised uuringud ja kõik
pediaatrilised uuringud, mida alustati enne 
käesoleva määruse jõustumist lisatakse 
pediaatriliste uuringute plaani ning 
pediaatriakomitee peab neid arvestama
uuringutest loobumise ja nende 
edasilükkamise taotluste hindamisel ning 
sama peavad arvestama ka pädevad asutused 
artiklite 8, 9 või 31 kohaselt esitatud 
taotluste hindamisel.

Or. en

Justification

The proposal must not be a disincentive to conduct paediatric studies in the short term.  This 
amendment would clarify that paediatric investigations initiated prior to entry into force of 
the Regulation and not submitted for assessment in a third country will be considered as part 
of an agreed paediatric investigation plan once the Regulation is adopted.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 258
ARTIKKEL 47

Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 67 Määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 67 
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sätestatud ühenduse rahaline toetus katab 
kõik pediaatriakomitee tööga seotud 
aspektid, sealhulgas ekspertide antud 
teaduslik tugi, ja kõik ameti tööga seotud 
aspektid, sealhulgas pediaatriliste uuringute 
plaanide hindamine, teadusalane nõustamine 
ja lõivudest vabastamine, mis on sätestatud 
käesoleva määrusega, ning toetab ameti 
tegevust vastavalt käesoleva määruse 
artiklitele 40 ja 43.

sätestatud ühenduse rahaline toetus katab 
pediaatriakomitee tööga seotud aspektid, 
sealhulgas ekspertide antud teaduslik tugi, ja 
kõik ameti tööga seotud aspektid, sealhulgas 
pediaatriliste uuringute plaanide hindamine, 
teadusalane nõustamine ja lõivudest 
vabastamine, mis on sätestatud käesoleva 
määrusega, ning toetab ameti tegevust 
vastavalt käesoleva määruse artiklitele 40 ja 
43.

Lisaks luuakse spetsiaalne pediaatriliste 
uuringute programm, mille raames 
uuritakse patendita ravimeid, kasutades 
selleks tervishoiupoliitika vahendeid.

Or. de

Justification

In particular in the area of paediatric medicinal products, financial incentives and support 
for research on off-patent medicines are essential. It is therefore not enough to launch an 
initiative only under the Seventh Framework Research Programme.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 259
ARTIKKEL 47 A (uus)

Artikkel 47a
Ühendus toetab MICE programmi raames 
teostatavaid uuringuid, kus suur osakaal 
on akadeemilistel teadusuuringutel.

Or. en

Justification

Despite the expertise available, it is proving increasingly difficult to identify the resources 
necessary to undertake the collaborative international studies required for the evaluation of 
new therapies.  We believe that there must be a much more robust approach to the status of 
drugs that are unlicensed and out of patent. We believe that a comprehensive plan to improve 
paediatric research in Europe must go beyond funding the coordination role of the Agency, 
and that to leave these aspects entirely to undefined future legislation is inappropriate. We 
are concerned that the current proposal would mainly stimulate paediatric development of 
new and/or still patent protected drugs, with little influence on the status of drugs which are 
unlicensed and no longer covered by patent or supplementary protection.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 260
ARTIKLI 49 LÕIGE 2

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

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

Or. fr

Justification

A sufficient period of time has to pass before a relevant evaluation can be made of the 
application of this legislation in order to gauge its impact and propose possible changes.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 261
ARTIKLI 49 LÕIGE 2

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

2. Kuue aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest avaldab komisjon 
määruse rakendamisel saadud kogemuse 
üldise aruande, sealhulgas üksikasjaliku 
nimekirja kõikidest ravimitest, mis on 
lubatud pediaatrias kasutamiseks alates 
käesoleva määruse jõustumisest. Eelkõige 
viib komisjon läbi artiklites 36 ja 37 
viidatud stiimulite ja soodustuste analüüsi, 
lisaks annab  finantshinnangu 
soodustustega kaasnenud  uuringute 
kuludele ja tuludele. Kui analüüsi 
tulemusena peaks ilmnema tõsine 
mittevastavus meetmete ja kavandatud või 
saavutatud tulemuste vahel, tehakse 
ettepanek nende artiklite  muutmiseks
vastavalt artiklis 50 toodud menetlusele.

Or. fr



AM\568363ET.doc 127/141 PE 357.553v02-00

ET

Justification

It would seem important that there should be a review clause to assess the effectiveness and 
fairness of the rewards and incentives system introduced under Title V. The six-year period 
provided for in the Commission proposal appears warranted to allow the regulation to be 
applied for a sufficient period.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 262
ARTIKLI 49 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Viie aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
parlamendile ja nõukogule raporti, mis 
käsitleb artiklite 36 kuni 38 rakendamisega 
kaasnenud kogemusi, kaasa arvatud 
stiimulite ja soodustuste süsteemi analüüsi, 
eesmärgiga teha  muudatusettepanekuid, 
mis võivad osutuda vajalikeks lähtuvalt 
nende artiklite rakendamisega kaasnevast 
majanduslikust mõjust.  Lisaks peaks 
raportis analüüsima tervisega seotud 
hüvesid, mis on ilmnenud määruse 
sätestamise tulemusena.

Or. en

Justification

A review at 5 years is proposed which will focus on the operation of articles 36-8. This is 
considered necessary as there is some concern about the fairness of the financial incentives 
offered by the Regulation and the burden on Member State health budgets. It is also clear 
from the wide ranges of the economic impact assessments carried out so far that it is very 
difficult  to predict the costs and benefits with any accuracy.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 263
ARTIKLI 52 PUNKT -1  (uus)

Artikli 7 lõige 2a (uus) (määrus (EÜ) nr 1768/92)

-1. Artiklisse 7 on lisatud järgnev lõik 2a:
2 a) Igal tootel, mida liikmesriigi 
territooriumil kaitseb kehtiv põhipatent või 
käesoleva määruse alusel  antud täiendava 
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kaitse tunnistus ning, mille kohta on välja 
antud tunnistus heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile vastavuse kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr .../... (pediaatriamäärus) 
artikli 29 lõikele 3, on õigus lastele 
ettenähtud ravimeid käsitlevale 
pikendustunnistusele."

Or. en

Justification

The above amendments to Article 52 are technical amendments to provide for the operative 
provisions of the specific right, the paediatric extension certificate and extension of 
regulatory data protection, created under Article 36 as amended.

The delay to apply for the paediatric extension provided for in Article 52(1) is amended to 
make it possible to apply no later than six months prior to the expiry of the basic patent or 
supplementary protection certificate (instead of the more restrictive 24 months delay).

With regard to the changes to Articles 36 and 52(2), since the incentive is given because of 
compliance with a paediatric investigation plan, only the marketing authorization holder (i.e. 
the person who has done the clinical studies on the paediatric population) is entitled to 
benefit from the extension of the IP and regulatory data protection rights covering its 
medicinal product. It may have happen that the marketing authorization holder and the 
patent/SPC holder are not the same person. In such cases, the patent or SPC holder will have 
to demonstrate that the marketing authorization holder has consented to the application for a 
paediatric extension certificate.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 264
ARTIKLI 52 PUNKT 1

Artikli 7 lõige 3 (määrus (EMÜ) nr 1768/92)

3. Käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EÜ) [.../... (pediaatriamäärus)*] artikli 36 
kohaldamise tulemusel juba väljaantud
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotlus 
esitatakse hiljemalt kaks aastat enne
tunnistuse kehtivusaja lõppu.

3. Käesoleva artikli lõike 2 a ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse(EÜ) [.../... 
(pediaatriamäärus)*] artikli 36 kohaldamise 
tulemusel lastele ettenähtud ravimeid 
käsitleva tunnistuse kehtivusaja pikendamise 
taotlus esitatakse hiljemalt kuus kuud enne
põhipatendi või täiendava kaitse tunnistuse 
kehtivusaja lõppu.

Or. en
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Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 265
ARTIKLI 52 PUNKT 1

Artikli 7 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

3. Käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [.../... (pediaatriamäärus)*] artikli 36 
kohaldamise tulemusel juba väljaantud 
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotlus 
esitatakse hiljemalt kaks aastat enne 
tunnistuse kehtivusaja lõppu.

3. Käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [.../... (pediaatriamäärus)*] artikli 36 
kohaldamise tulemusel juba väljaantud 
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotlus 
esitatakse hiljemalt kuus kuud enne 
tunnistuse kehtivusaja lõppu.

Or. en

Justification

The proposed 2 year deadline for lodging an application would seem to be too restrictive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 266
ARTIKLI 52 PUNKT 1

Artikli 7 lõige 3 (määrus (EMÜ) nr 1768/92)

“3. Käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [.../... (pediaatriamäärus)*] artikli 36 
kohaldamise tulemusel juba väljaantud 
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotlus 
esitatakse hiljemalt kaks aastat enne 
tunnistuse kehtivusaja lõppu.

“3. Käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [.../... (pediaatriamäärus)*] artikli 36 
kohaldamise tulemusel juba väljaantud 
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotlus 
esitatakse hiljemalt kuus kuud enne 
tunnistuse kehtivusaja lõppu.

Or. fr



PE 357.553v02-00 130/141 AM\568363ET.doc

ET

Justification

The time limit for applying for an extension to the supplementary protection certificate (SPC), 
as provided for in Article 52(1), ought to be cut from two years to six months before expiry of 
the original certificate: there are many instances where paediatric clinical trials cannot be 
completed until a late stage in a product's life cycle.

In a majority of cases, conducting paediatric studies without clear and accurate information 
on the efficacy and safety of a medicinal product in adults (adverse reactions, 
contraindications and interaction with other drugs, etc.) would not be ethically justified and 
would prevent the safety of children agreeing to take part in the studies from being properly 
ensured.

It would therefore appear advisable to reduce the period for applying for a SPC extension 
from two years to six months in order to encourage the applicant to continue his studies and, 
at the same time, maximise the research period.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 267
ARTIKLI 52 PUNKT 1

Artikli 7 lõige 3 (määrus (EMÜ) nr 1768/92)

“3. Käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [.../... (pediaatriamäärus)*] artikli 36 
kohaldamise tulemusel juba väljaantud 
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotlus 
esitatakse hiljemalt kaks aastat enne 
tunnistuse kehtivusaja lõppu.

“3. Käesoleva määruse artikli 13 lõike 3 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) [.../... (pediaatriamäärus)*] artikli 36 
kohaldamise tulemusel juba väljaantud 
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotlus 
esitatakse hiljemalt üks aasta enne 
tunnistuse kehtivusaja lõppu.

Or. el

Justification

It is important to promote the approval of new medicinal products and the provisions 
concerning the lodging of applications for an extension of the duration of certificates should 
not be restrictive. One year before the expiry of the certificate for lodging an application for 
an extension is considered reasonable compared with the two years proposed by the 
Commission, which is excessive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolį ik

Muudatusettepanek 268
ARTIKLI 52 PUNKTI 2 alapunkt A

Artikli 8 lõike 1 punkt d (määrus (EÜ) nr 1768/92)
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a) lõikele 1 lisatakse punkt d:
"(d) kui tunnistusetaotlus hõlmab 
kehtivusaja pikendamise taotlust vastavalt 
käesoleva määruse artikli 13 lõikele 3 ja 
määruse (EÜ) nr [.../... (pediaatriamäärus)] 
artiklile 36: 
i) koopiat kinnitusest, mis näitab 
vastavust läbiviidud heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile,  
vastavalt määruse (EÜ) nr [.../... 
(pediaatriamäärus)] artikli 36 lõikele 3;
ii) vajaduse korral lisaks punktis b 
osutatud ravimi turuleviimise loa koopiale 
koopiaid ravimi kõikide teiste liikmesriikide 
turule viimise lubadest vastavalt määruse 
(EÜ) nr [.../... (pediaatriamäärus)] artikli 
36 lõikele 4.“

välja jäetud

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 269
ARTIKLI 52 PUNKT 2 B

Artikli 8 lõige 1 a (määrus (EÜ) nr 1768/92)

1 a) Juba väljaantud tunnistuse kehtivusaja
pikendamise taotlus peab sisaldama:

1 a) Lisaks lõike 1(a) punktides i) kuni iii) 
toodud nõuetele peab lastele ettenähtud 
ravimeid käsitleva tunnistuse kehtivusaja 
pikendamise taotlus sisaldama:

a) juba väljaantud tunnistuse koopiat; a) vajaduse korral juba väljaantud 
täiendava kaitse tunnistuse koopiat;

b) koopiat kinnitusest, mis näitab vastavust 
läbiviidud heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile,
vastavalt määruse (EÜ) nr [.../... 
(pediaatriamäärus)] artikli 36 lõikele 3;

b) koopiat kinnitusest, mis näitab vastavust 
läbiviidud heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaanile, vastavalt määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artikli 36 lõikele 
3;

c) koopiad ravimi kõikide 
liikmesriikide turule viimise lubadest.

c) juhul kui põhipatendi või täiendava 
kaitse tunnistuse omanik ei ole sama isik, 
kes omab turustamise luba, sealhulgas 
ülalpool punktis b viidatud vastavuse 
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tunnistust, peab taotlus sisaldama avaldust, 
mille alusel asjakohase müügiloa omanik 
nõustub lastele ettenähtud ravimeid 
käsitleva pikendustunnistuse esitamisega.

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 270
ARTIKLI 52 LÕIKE 2 alapunkt C

Artikli 8 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

2. Liikmesriigid võivad sätestada lõivu 
tunnistuse taotluse ja tunnistuse kehtivusaja
pikendamise taotluse esitamise eest.“

2. Liikmesriigid võivad sätestada lõivu 
lastele ettenähtud ravimeid käsitleva 
pikendustunnistuse taotluse esitamise eest.

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 271
ARTIKLI 52 PUNKTI 3 alapunkt A

Artikli 9 lõige 1, uus alalõik (määrus (EÜ) nr 1768/92)

Juba väljaantud tunnistuse kehtivusaja
pikendamise taotlus esitatakse selle 
liikmesriigi pädevale tööstusomandi 
õiguskaitse ametile, kus tunnistus on välja 
antud.

Lastele ettenähtud ravimeid käsitleva 
tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotlus 
esitatakse selle liikmesriigi pädevale 
tööstusomandi õiguskaitse ametile, kes 
vastavalt käesolevale määrusele andis välja 
täiendava kaitse tunnistuse või põhipatendi, 
või kelle nimel see välja anti.

Or. en
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Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 272
ARTIKLI 52 PUNKT 3 B

Artikli 9 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

b) lisatakse lõige 3:
“3. Lõiget 2 kohaldatakse juba väljaantud 
tunnistuse kehtivusaja pikendamise 
taotlusest teatamise puhul. Teade peab 
täiendavalt sisaldama tunnistuse 
kehtivusaja pikendamise taotlust vastavalt 
määruse (EÜ) nr [.../... (pediaatriamäärus)] 
artiklile 36.“

välja jäetud

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 273
ARTIKLI 52 PUNKT 4

Artikli 11 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse juba 
väljaantud tunnistuse kehtivusaja
pikendamise taotluse rahuldamist või 
tagasilükkamist käsitleva teate suhtes.

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse lastele 
ettenähtud ravimeid käsitleva tunnistuse 
kehtivusaja pikendamise taotluse 
rahuldamist või tagasilükkamist käsitleva 
teate suhtes.

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 274
ARTIKLI 52 PUNKT 5 A (uus)

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud 
teisiti rakendatakse käesoleva artikli 
kohandamisel määruse  (EMÜ) nr 1768/92 
artikleid 1, 4 kuni 6, artikli 9 lõiget 2, 
artiklit 10, 11, 14 kuni 18 mutatis mutandis. 
{Eelkõige  kehtestatakse määruse (EMÜ) nr 
1768/92 artikliga 5 lastele ettenähtud 
ravimeid käsitleva pikendamistunnistusega 
kaasneva kaitse ulatus}

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 275
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.“

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kaheteistkümne kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.“

Or. en

Justification

Where the above amendments refer to the length of the extension, the latter is amended to 12 
months.



AM\568363ET.doc 135/141 PE 357.553v02-00

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Genowefa Grabowska

Muudatusettepanek 276
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

“3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaeegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.“

“3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kolme või kuue kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36. 
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.“

Or. pl

Justification

See justification to Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 277
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36. 
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kolme või kuue kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36.  
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

Or. en

Justification

See justification on amendment to Article 36, paragraph 1, from the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 278
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)
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3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu
pikendatakse kolme või kuue kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36. 
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 279
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92) 

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kolme või kuue kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36( 1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 280
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EMÜ) nr 1768/92) 

Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.“

‘3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kolme või kuue kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36. 
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.“
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Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Mojca Drčar Murko

Muudatusettepanek 281
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kolme või kuue kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36. 
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 282
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse nelja või kaheksa kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

Or. en

Justification

See justification to amendment on Article 36(1) by the same author.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 283
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ) 
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36. 
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse nelja või kaheksa kuu võrra 
juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 
[.../... (pediaatriamäärus)] artiklit 36.
Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.

Or. en

Justification

See justification on amendment to Article 36(1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Mikolášik

Muudatusettepanek 284
ARTIKLI 52 PUNKT 5

Artikli 13 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1768/92)

3. Lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu 
pikendatakse kuue kuu võrra juhul, kui 
taotlus on esitatud vastavalt määruse (EÜ)
nr [.../... (pediaatriamäärus)] artiklile 36. 

Sellisel juhul võib käesoleva artikli lõikes 1 
sätestatud tähtaega pikendada vaid ühe 
korra.“

3. Lastele ettenähtud ravimeid käsitlev 
pikendustunnistus hakkab kehtima 
põhipatendi seaduses ettenähtud tähtaja 
lõppemisel või vajaduse korral vastavalt 
käesolevale määrusele antud kuuekuulise 
täiendava tunnistuse tähtaja lõppemisel.

Or. en

Justification

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 285
ARTIKKEL 55

Artiklis 8 1. lõikes sätestatud nõuet ei 1. Artikli 8 lõikes 1 sätestatud nõuet ei 
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kohaldata kehtivate taotluste suhtes kuni 
käesoleva määruse jõustumiseni.

kohaldata kehtivate taotluste suhtes kuni 
käesoleva määruse jõustumiseni.

2. Pediaatrilised uuringud, mida alustati 
enne käesoleva määruse jõustumist ning, 
mida ei ole kasutatud teiste hindamiste 
tarbeks, lisatakse pediaatriliste uuringute 
plaani.

Or. en

Justification

The Regulation must not delay the development of new medicines. Paediatric studies initiated 
prior to entry into force of the Regulation and not used for assessment in another context 
shall be considered as part of a valid paediatric investigation plan.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 286
ARTIKLI 56 LÕIGE 1

1. Käesolev määrus jõustub 
kolmekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

1. Käesolev määrus jõustub 
kolmekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Vastavalt lõigetele 8 ja 9 esitatud taotlusi, 
mis sisaldavad enne käesoleva määruse 
jõustumist ametile esitatud pediaatrilise 
uuringute plaanidega kooskõlas läbiviidud 
uuringute tulemusi, käsitletakse kui 
käesoleva määruse kohaseid taotlusi ning 
sellest tulenevaid otsuseid rakendatakse 
direktiivi jõustumise kuupäevast.

Or. el

Justification

In the event that aggregate studies with agreed paediatric investigation plans have already 
been undertaken and have been submitted to the Agency before the entry into force of the 
Regulation, provision should be made for transitional arrangements so as not to discourage 
paediatric research and unfavourable treatment of cases which have already engaged in 
clinical trials for the authorisation of medicinal products.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis

Muudatusettepanek 287
ARTIKLI 56 LÕIGE 1

1. Käesolev määrus jõustub 
kolmekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

1. Käesolev määrus jõustub 
kolmekümnendal päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 8 või 9 kohane taotlus, milles 
sisalduvad ametile pärast 1. oktoobrit 2005 
ja enne käesoleva määruse jõustumist 
esitatud heakskiidetud pediaatrilise 
uuringu plaani käigus läbiviidud uuringute 
tulemused, käsitletakse kui käesoleva 
määruse alusel esitatud taotlust ning sellest 
tulenevad otsused jõustuvad käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

Or. en

Justification

Under the current proposal, existing paediatric studies carried out and submitted to the 
appropriate health authorities before the entry into force of the Regulation would not benefit 
from the rewards and incentives.  This time lag could lead to a temporary delay in the 
conduct of future paediatric research in Europe.  There is a need for a transitional regime.  
The absence of such transitional measures could act as a disincentive to development work on 
these projects in Europe for companies, which are working in this area and investing in 
paediatric studies before they have a legal obligation to do so.  The introduction of a 
transitional regime would avoid this difficulty.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 288
ARTIKLI 56 LÕIGE 2

2. Artiklit 8 kohaldatakse alates ... [18 kuud 
pärast jõustumise kuupäeva].

Välja jäetud

Artiklit 9 kohaldatakse alates ... [24 kuud 
pärast jõustumise kuupäeva].
Artikleid 31 ja 32 kohaldatakse alates ... [6 
kuud pärast jõustumise kuupäeva].
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Or. el

Justification

In the event that aggregate studies with agreed paediatric investigation plans have already 
been undertaken and have been submitted to the Agency before the entry into force of the 
Regulation, provision should be made for transitional arrangements so as not to discourage 
paediatric research and unfavourable treatment of cases which have already engaged in 
clinical trials for the authorisation of medicinal products.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 289
ARTIKLI 56 LÕIGE 2

2. Artiklit 8 kohaldatakse alates ... [18 kuud 
pärast jõustumise kuupäeva].
Artiklit 9 kohaldatakse alates ... [24 kuud 
pärast jõustumise kuupäeva].
Artikleid 31 ja 32 kohaldatakse alates ... [6 
kuud pärast jõustumise kuupäeva].

2. Artiklit 8 kohaldatakse alates ... [12 kuud 
pärast jõustumise kuupäeva].
Artiklit 9 kohaldatakse alates ... [18 kuud 
pärast jõustumise kuupäeva].
Artikleid 31 ja 32 kohaldatakse alates ... [6 
kuud pärast jõustumise kuupäeva].

Or. en

Justification

It is appropriate to speed up the implementation of Articles 8 and 9. If the Commission starts 
the necessary preparatory work in accordance with Article 11 soon after the entry into force 
of this Regulation, the deadlines can be shorter.


