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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 27
JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Lapsille soveltuviksi mukautettujen 
lääkkeitten puutteesta seuraavia ongelmia 
ovat muiden muassa ei-toivottujen 
reaktioitten – hengenvaara mukaan luettuna 
– riskin kohoaminen riittämättömien 
annosteluohjeitten vuoksi, aliannostuksesta 
johtuva hoidon tehottomuus, lasten jääminen 
hoitokeinoissa tapahtuvan edistymisen 
ulkopuolelle samoin kuin mahdollisesti 
heikkolaatuisten ex tempore 
-formulaatioitten käyttö lasten hoitamisessa.

(3) Lapsille soveltuviksi mukautettujen 
lääkkeitten puutteesta seuraavia ongelmia 
ovat muiden muassa ei-toivottujen 
reaktioitten – hengenvaara mukaan luettuna 
– riskin kohoaminen riittämättömien 
annosteluohjeitten vuoksi, aliannostuksesta 
johtuva hoidon tehottomuus, lasten jääminen 
hoitokeinoissa tapahtuvan edistymisen 
ulkopuolelle, lääkemuodot ja antotavat
samoin kuin mahdollisesti heikkolaatuisten 
ex tempore -formulaatioitten käyttö lasten 
hoitamisessa.

Or. el
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Perustelu

Lääkemuoto ja antotapa ovat tärkeitä lasten hoitamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 28
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Tämän asetuksen tavoitteena on lisätä
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämistä, varmistaa, että lasten 
hoitamiseen tarkoitetut lääkkeet ovat 
korkealaatuisia, että niitä koskeva tutkimus 
on eettisesti kestävää ja että ne hyväksytään 
asianmukaisesti käytettäväksi lasten 
hoitamisessa, sekä parantaa käytettävissä 
olevia tietoja lääkkeitten käytöstä 
lapsiväestön eri ryhmissä. Tavoitteet olisi 
täytettävä ilman tarpeettomia lapsille 
tehtäviä kliinisiä kokeita ja viivyttämättä 
lääkkeitten hyväksymistä muiden 
väestöryhmien hoitoon.

(4) Tämän asetuksen tavoitteena on 
helpottaa lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämistä ja saatavuutta, varmistaa, että 
käyttöaiheeltaan lasten hoitamiseen 
tarkoitetut lääkkeet ovat korkealaatuisia, että 
niitä koskeva tutkimus on eettisesti kestävää 
ja että ne hyväksytään asianmukaisesti 
käytettäväksi lasten hoitamisessa, sekä 
parantaa käytettävissä olevia tietoja 
lääkkeitten käytöstä lapsiväestön eri 
ryhmissä. Tavoitteet olisi täytettävä ilman 
tarpeettomia lapsille tehtäviä kliinisiä 
kokeita ja viivyttämättä lääkkeitten 
hyväksymistä muiden väestöryhmien 
hoitoon.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 29
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 A) Pediatrian komitean olisi komissiota, 
jäsenvaltioita ja asiaan liittyviä tahoja 
kuultuaan laadittava luettelo lapsiin 
liittyvistä terapeuttisista tarpeista ja 
päivitettävä sitä säännöllisesti. Luettelossa 
olisi yksilöitävä lasten hoidossa käytettävät 
lääkkeet sekä tuotava esiin lapsiin liittyvät 
terapeuttiset tarpeet ja tutkimukseen ja 
kehittämiseen liittyvät prioriteetit. Tämän 
pitäisi auttaa yrityksiä kartoittamaan 
mahdollisuudet liiketoimintansa 
kehittämiseen ja pediatrian komiteaa 
määrittämään lääkkeitä ja tutkimuksia 
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koskevat tarpeet pediatristen 
tutkimussuunnitelmien luonnoksia 
tarkastellessaan, ja lisäksi luettelo tarjoaisi 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 
potilaille tietolähteen tueksi lääkkeen 
valintaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdanto-osan 29 kappale. Tärkeytensä vuoksi se on sijoitettava johdanto-osan 
alkuun.

Tarkistus on johdonmukainen 2 a lukuun ja 2 a–d artiklaan tehtävien tarkistusten kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 30
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Kaikkien lääkkeisiin liittyvien 
säännösten perimmäisenä tavoitteena on 
oltava kansanterveyden suojeleminen. 
Tavoite on kuitenkin toteutettava siten, ettei 
estetä lääkkeitten vapaata liikkuvuutta 
yhteisössä. Erot lääkkeitä koskevissa 
jäsenvaltioiden laeissa, asetuksissa ja 
hallinnollisissa määräyksissä tapaavat estää 
yhteisön sisäistä kauppaa ja vaikuttaa siten 
suoraan sisämarkkinoitten toimintaan. 
Toimenpiteet, joilla edistetään lapsille 
tarkoitettujen lääkkeitten kehittämistä ja 
hyväksymistä, ovat siksi perusteltuja 
mainittujen esteitten torjumisen tai 
poistamisen nimissä. Sen vuoksi 
asianmukainen oikeusperusta on 
perustamissopimuksen 95 artikla.

(5) Kaikkien lääkkeisiin liittyvien 
säännösten perimmäisenä tavoitteena on 
oltava kansanterveyden suojeleminen. 
Tavoite on kuitenkin toteutettava siten, ettei 
estetä turvallisten lääkkeitten vapaata 
liikkuvuutta yhteisössä. Erot lääkkeitä 
koskevissa jäsenvaltioiden laeissa, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä 
tapaavat estää yhteisön sisäistä kauppaa ja 
vaikuttaa siten suoraan sisämarkkinoitten 
toimintaan. Toimenpiteet, joilla edistetään 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämistä ja hyväksymistä, ovat siksi 
perusteltuja mainittujen esteitten torjumisen 
tai poistamisen nimissä. Sen vuoksi 
asianmukainen oikeusperusta on 
perustamissopimuksen 95 artikla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 31
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE



PE 357.553v02-00 4/158 AM\568363FI.doc

FI

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on osoittautunut välttämättömäksi 
luoda järjestelmä, johon kuuluu sekä 
velvoitteita että palkkioita ja kannustimia. 
Velvoitteiden, palkkioiden ja kannustimien
tarkemmassa määrittelemisessä olisi otettava 
huomioon kulloisenkin lääkkeen asema. 
Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
lasten tarvitsemiin lääkkeisiin, eli sen piiriin 
olisi kuuluttava niin kehitteillä olevat vielä 
hyväksymättömät lääkkeet, hyväksytyt 
mutta vielä immateriaalioikeuksien piiriin 
kuuluvat tuotteet kuin sellaisetkin 
hyväksytyt tuotteet, jotka eivät enää kuulu 
immateriaalioikeuksien piiriin.

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on osoittautunut välttämättömäksi 
luoda järjestelmä, johon kuuluu sekä 
velvoitteita että palkkioita ja kannustimia. 
Velvoitteiden, palkkioiden ja kannustimien 
tarkemmassa määrittelemisessä olisi otettava 
huomioon kulloisenkin lääkkeen asema ja 
lääkkeiden erilaisten rinnakkaisten 
suojamuotojen erityisluonne. Tätä asetusta 
olisi sovellettava kaikkiin lasten tarvitsemiin 
lääkkeisiin, eli sen piiriin olisi kuuluttava 
niin kehitteillä olevat vielä hyväksymättömät 
lääkkeet, hyväksytyt mutta vielä 
immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvat 
tuotteet kuin sellaisetkin hyväksytyt tuotteet, 
jotka eivät enää kuulu 
immateriaalioikeuksien piiriin.

Or. en

Perustelu

Lääkkeisiin sovelletaan patenttisuojaa ja lisäsuojatodistusta sekä tietosuojaa. Nämä eivät ole 
päällekkäisiä, vaan rinnakkaisia. Lähes kaikissa tapauksissa lisäsuojatodistuksen 
voimassaoloaika raukeaa tietosuojan jälkeen. On kuitenkin tapauksia, joissa ei ole lisäsuojaa, 
vaan ainoastaan patenttisuoja, tai joissa lakisääteinen tietosuoja raukeaa viimeisenä. Jotta 
ehdotettu pediatrinen kannustin olisi mahdollisimman tehokas, kaikkia nykyisiä tietyn tuotteen 
suojaksi tarkoitettuja immateriaalioikeuksia olisi voitava jatkaa edellä mainittujen tapausten 
huomioimiseksi. Siksi luodaan erityinen oikeus eli lapsille tarkoitettuja lääkkeitä koskeva 
jatkosuojatodistus, joka toimii perinteisen lisäsuojatodistuksen tapaan. Tuotteissa, joita ei ole 
suojattu patentilla tai lisäsuojatodistuksella, ainoa kannustin on tietosuojan voimassaolon 
jatkaminen. Kaikkien nykyisten suojamuotojen jatkaminen ei anna kaksinkertaista suojaa, 
vaan vain rinnakkaisen suojan, ja sitä tarvitaan, jotta lastenlääkeasetus olisi mahdollisimman 
tehokas. Muuten liian monet tuotteet jäävät kannustimen soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 32
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on osoittautunut välttämättömäksi 
luoda järjestelmä, johon kuuluu sekä 
velvoitteita että palkkioita ja kannustimia. 
Velvoitteiden, palkkioiden ja kannustimien 
tarkemmassa määrittelemisessä olisi otettava 
huomioon kulloisenkin lääkkeen asema. 
Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
lasten tarvitsemiin lääkkeisiin, eli sen piiriin 
olisi kuuluttava niin kehitteillä olevat vielä 
hyväksymättömät lääkkeet, hyväksytyt 
mutta vielä immateriaalioikeuksien piiriin 
kuuluvat tuotteet kuin sellaisetkin 
hyväksytyt tuotteet, jotka eivät enää kuulu 
immateriaalioikeuksien piiriin.

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on osoittautunut välttämättömäksi 
luoda järjestelmä, johon kuuluu sekä 
velvoitteita että palkkioita ja kannustimia. 
Velvoitteiden, palkkioiden ja kannustimien 
tarkemmassa määrittelemisessä olisi otettava 
huomioon kulloisenkin lääkkeen asema ja 
lääkkeiden erilaisten rinnakkaisten 
suojamuotojen erityisluonne. Tätä asetusta 
olisi sovellettava kaikkiin lasten tarvitsemiin 
lääkkeisiin, eli sen piiriin olisi kuuluttava 
niin kehitteillä olevat vielä hyväksymättömät 
lääkkeet, hyväksytyt mutta vielä 
immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvat 
tuotteet kuin sellaisetkin hyväksytyt tuotteet, 
jotka eivät enää kuulu 
immateriaalioikeuksien piiriin.

Or. en

Perustelu

Ks. 36 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 33
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on osoittautunut välttämättömäksi 
luoda järjestelmä, johon kuuluu sekä 
velvoitteita että palkkioita ja kannustimia. 
Velvoitteiden, palkkioiden ja kannustimien 
tarkemmassa määrittelemisessä olisi otettava 
huomioon kulloisenkin lääkkeen asema. 
Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin 
lasten tarvitsemiin lääkkeisiin, eli sen piiriin 
olisi kuuluttava niin kehitteillä olevat vielä 
hyväksymättömät lääkkeet, hyväksytyt 
mutta vielä immateriaalioikeuksien piiriin 
kuuluvat tuotteet kuin sellaisetkin 

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta on osoittautunut välttämättömäksi 
luoda järjestelmä, johon kuuluu sekä 
velvoitteita että oikeasuhtaisia palkkioita ja 
kannustimia. Velvoitteiden, palkkioiden ja 
kannustimien tarkemmassa 
määrittelemisessä olisi otettava huomioon 
kulloisenkin lääkkeen asema. Tätä asetusta 
olisi sovellettava kaikkiin lasten tarvitsemiin 
lääkkeisiin, eli sen piiriin olisi kuuluttava 
niin kehitteillä olevat vielä hyväksymättömät 
lääkkeet, hyväksytyt mutta vielä 
immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvat 
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hyväksytyt tuotteet, jotka eivät enää kuulu 
immateriaalioikeuksien piiriin.

tuotteet kuin sellaisetkin hyväksytyt tuotteet, 
jotka eivät enää kuulu 
immateriaalioikeuksien piiriin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 34
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Lapsiväestössä tehtäviin kokeisiin 
liittyviä huolia olisi punnittava niitä eettisiä 
näkökohtia vastaan, jotka liittyvät 
lääkkeitten antamiseen kohdeväestölle, jossa 
niitä ei ole testattu. Testaamattomien 
lääkkeitten käytöstä lasten hoidossa 
syntyvää uhkaa kansanterveydelle voidaan 
turvallisesti torjua lapsille tarkoitettujen 
lääkkeitten tutkimuksella, jota pitäisi valvoa 
huolellisesti niiden edellytysten mukaisesti, 
jotka hyvän kliinisen tutkimustavan 
noudattamista ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/20/EY vahvistetaan 
kliinisiin tutkimuksiin yhteisössä 
osallistuvien lasten suojelemiseksi.

(7) Lapsiväestössä tehtäviin kokeisiin 
liittyviä huolia olisi punnittava niitä eettisiä 
näkökohtia vastaan, jotka liittyvät 
lääkkeitten antamiseen kohdeväestölle, jossa 
niitä ei ole testattu asianmukaisesti. 
Testaamattomien lääkkeitten käytöstä lasten 
hoidossa syntyvää uhkaa kansanterveydelle 
voidaan turvallisesti torjua lapsille 
tarkoitettujen lääkkeitten tutkimuksella, jota 
pitäisi valvoa huolellisesti niiden 
edellytysten mukaisesti, jotka hyvän 
kliinisen tutkimustavan noudattamista 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2001/20/EY vahvistetaan 
kliinisiin tutkimuksiin yhteisössä 
osallistuvien lasten suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 35
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä 
’lääkevirasto’, yhteyteen olisi perustettava 
tiedekomitea, pediatrian komitea, jolla on 
asiantuntemusta ja osaamista kaikissa lasten 

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 36
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä 
’lääkevirasto’, yhteyteen olisi perustettava 
tiedekomitea, pediatrian komitea, jolla on 
asiantuntemusta ja osaamista kaikissa lasten 
hoitamiseen tarkoitettuihin lääkkeisiin 
liittyvien näkökohtien kehittämisessä ja 
arvioinnissa. Pediatrian komitean olisi 
vastattava ennen kaikkea pediatristen 
tutkimussuunnitelmien arvioinnista ja 
hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä 
poikkeus- ja lykkäysjärjestelmistä. Lisäksi 
sillä pitäisi olla keskeinen asema tähän 

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

asetukseen sisältyvien eri tukitoimenpiteitten 
hallinnoinnissa. Työssään pediatrian 
komitean olisi tarkasteltava lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten mahdollisesti 
merkittäviä terapeuttisia hyötyjä, jotta 
voidaan kehittää erityislääkkeitä, joista 
lapsipotilaat hyötyvät merkittävästi 
paremmin verrattuna nykyisiin hoitoihin, ja 
otettava huomioon tarve välttää tarpeettomia 
tutkimuksia. Sen olisi noudatettava yhteisön 
voimassa olevia vaatimuksia 
direktiivi 2001/20/EY sekä lapsille 
tarkoitettujen lääkkeitten kehittämistä 
koskeva Kansainvälisen yhdenmukaistamis-
kokouksen ICH:n ohje E11 mukaan 
luettuina ja pyrittävä välttämään lapsiin 
kohdistuviin tutkimuksiin liittyvien 
vaatimusten aiheuttamat viivytykset 
lääkkeitten hyväksymisessä muille 
väestöryhmille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy saman jäsenen 36 artiklan 1 kohtaan esittämään tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 37
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä 
’lääkevirasto’, yhteyteen olisi perustettava 
tiedekomitea, pediatrian komitea, jolla on 
asiantuntemusta ja osaamista kaikissa lasten 
hoitamiseen tarkoitettuihin lääkkeisiin 
liittyvien näkökohtien kehittämisessä ja 
arvioinnissa. Pediatrian komitean olisi 
vastattava ennen kaikkea pediatristen 
tutkimussuunnitelmien arvioinnista ja 
hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä 
poikkeus- ja lykkäysjärjestelmistä. Lisäksi 
sillä pitäisi olla keskeinen asema tähän 
asetukseen sisältyvien eri tukitoimenpiteitten 
hallinnoinnissa. Työssään pediatrian 

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

komitean olisi varmistettava, että lapsiin 
kohdistuvilla tutkimuksilla on mahdollisesti 
merkittäviä terapeuttisia hyötyjä 
tutkimuksiin osallistuville lapsipotilaille. 
Mahdollisia hyötyjä on punnittava 
kliinisiin tutkimuksiin osallistumiseen 
liittyviä lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä 
vastaan, jotta voidaan välttää tarpeettomia 
tutkimuksia. Pediatrian komitean olisi 
noudatettava yhteisön voimassa olevia 
vaatimuksia direktiivi 2001/20/EY sekä 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämistä koskeva Kansainvälisen 
yhdenmukaistamiskokouksen ICH:n ohje 
E11 mukaan luettuina ja pyrittävä 
välttämään lapsiin kohdistuviin tutkimuksiin 
liittyvien vaatimusten aiheuttamat 
viivytykset lääkkeitten hyväksymisessä 
muille väestöryhmille.

Or. en

Perustelu

On vältettävä tarpeettomia tutkimuksia ja tuotava julki huoli siitä, että tietyillä lääkkeillä voi 
olla pitkällä aikavälillä vaikutuksia lapsipotilaiden kasvuun ja kehitykseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 38
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Lääkevirastolle olisi vahvistettava 
menettelyt pediatristen 
tutkimussuunnitelmien hyväksymiseksi ja 
muuttamiseksi; näiden suunnitelmien olisi 
toimittava perustana lastenlääkkeitten 
kehittämiselle ja hyväksymiselle. 
Pediatrisessa tutkimussuunnitelmassa olisi 
esitettävä täsmälliset tiedot aikatauluineen 
niistä ehdotetuista toimenpiteistä, joilla 
osoitetaan lääkkeen laatu, turvallisuus ja 
teho lapsille käytettynä. Koska lapsiväestö 
todellisuudessa koostuu useasta alaryhmästä, 
tutkimussuunnitelmassa olisi täsmennettävä 
tutkimusta edellyttävät alaryhmät sekä 

(9) Lääkevirastolle olisi vahvistettava 
menettelyt pediatristen 
tutkimussuunnitelmien hyväksymiseksi ja 
muuttamiseksi; näiden suunnitelmien olisi 
toimittava perustana lastenlääkkeitten 
kehittämiselle ja hyväksymiselle. 
Pediatrisessa tutkimussuunnitelmassa olisi 
esitettävä täsmälliset tiedot aikatauluineen 
niistä ehdotetuista toimenpiteistä, joilla 
osoitetaan lääkkeen laatu, turvallisuus ja 
teho sekä merkittävät terapeuttiset hyödyt
lapsille käytettynä. Koska lapsiväestö 
todellisuudessa koostuu useasta alaryhmästä, 
tutkimussuunnitelmassa olisi täsmennettävä 
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tutkimuksen keinot ja määräajat. tutkimusta edellyttävät alaryhmät sekä 
tutkimuksen keinot ja määräajat.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus 12 artiklan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 39
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 40
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Sisällyttämällä pediatrinen 
tutkimussuunnitelma ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevaan oikeudelliseen 
kehykseen pyritään varmistamaan, että 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämisestä tulee lääkkeitten 
kehittämiseen kiinteästi kuuluva osa, joka 
nivotaan aikuisväestöä koskevaan 
kehittämisohjelmaan. Pediatrinen 

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

tutkimussuunnitelma olisikin toimitettava 
varhaisessa vaiheessa tuotekehittelyä, jotta 
lapsiin kohdistuvia tutkimuksia ennätetään 
tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen 
myyntilupahakemuksen toimittamista.

Or. en

Perustelu

Ks. 17 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 41
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

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

(10) Sisällyttämällä pediatrinen 
tutkimussuunnitelma ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevaan oikeudelliseen 
kehykseen pyritään varmistamaan, että 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämisestä tulee lääkkeitten 
kehittämiseen kiinteästi kuuluva osa, joka 
nivotaan aikuisväestöä koskevaan 
kehittämisohjelmaan. Pediatrinen 
tutkimussuunnitelma olisikin toimitettava 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
tuotekehittelyä.

Or. de

Perustelu

Pediatrinen tutkimussuunnitelma olisi toimitettava yhdessä hyväksymispyynnön kanssa 
viimeistään siinä vaiheessa, kun direktiivin 2001/83/EY liitteessä I olevan II osan 
5.2.3 kohdassa tarkoitetut farmakokinetiikkaa ihmisellä käsittelevät tutkimukset on tehty.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 42
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE
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(11) On tarpeen ottaa käyttöön vaatimus, 
jonka mukaan uusien lääkkeitten ja 
patentilla tai lisäsuojatodistuksella 
suojattujen hyväksyttyjen lääkkeitten osalta 
on toimitettava tulokset hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
lapsiin kohdistuvista tutkimuksista, jotta 
niihin liittyvä myyntilupahakemus taikka 
uutta terapeuttista käyttöaihetta, 
lääkemuotoa tai antotapaa koskeva 
hakemus voidaan validoida. Kyseisen 
vaatimuksen noudattaminen olisi 
todennettava pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella. 
Vaatimuksen ei pitäisi koskea geneerisiä 
lääkkeitä, vastaavia biologisia lääkkeitä tai 
vakiintuneeseen lääkinnälliseen käyttöön 
perustuvalla menettelyllä hyväksyttyjä 
lääkkeitä eikä sellaisia homeopaattisia 
lääkkeitä tai perinteisiä 
kasvirohdosvalmisteita, jotka on hyväksytty 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisella 
yksinkertaistetulla rekisteröintimenettelyllä.

(11) On tarpeen ottaa käyttöön vaatimus, 
jonka mukaan uusien lääkkeitten ja 
patentilla tai lisäsuojatodistuksella 
suojattujen hyväksyttyjen lääkkeitten osalta 
on toimitettava saatavilla olevat, 
myyntilupahakemuksen taikka uutta 
terapeuttista käyttöaihetta, lääkemuotoa tai 
antotapaa koskevan hakemuksen 
jättämishetkellä valmiit tulokset hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
lapsiin kohdistuvista tutkimuksista. Kyseisen 
vaatimuksen noudattaminen olisi 
todennettava pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella. 
Vaatimuksen ei pitäisi koskea geneerisiä 
lääkkeitä, vastaavia biologisia lääkkeitä tai 
vakiintuneeseen lääkinnälliseen käyttöön 
perustuvalla menettelyllä hyväksyttyjä 
lääkkeitä eikä sellaisia homeopaattisia 
lääkkeitä tai perinteisiä 
kasvirohdosvalmisteita, jotka on hyväksytty 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisella 
yksinkertaistetulla rekisteröintimenettelyllä.

Or. en

Perustelu

Periaate, jonka mukaan kaikkien lapsiin kohdistuvien tutkimusten tulokset on jätettävä 
yhdessä aikuisiin kohdistuvien tutkimusten tulosten kanssa, on vastoin nykyisiä tieteellisiä ja 
eettisiä standardeja. Tämä voi johtaa ennenaikaisten tai tarpeettomien tutkimusten 
tekemiseen lapsilla ja viivästyttää uusien aikuisille tarkoitettujen uusien lääkkeiden 
käyttöönottoa. Lasten saaminen tutkimuksiin tapahtuu usein hyvin hitaasti ja vaikeasti, ja 
tutkimukset voivat kestää suunniteltua kauemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 43
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) On tarpeen ottaa käyttöön vaatimus, 
jonka mukaan uusien lääkkeitten ja 

(11) On tarpeen ottaa käyttöön vaatimus, 
jonka mukaan uusien lääkkeitten ja 
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patentilla tai lisäsuojatodistuksella 
suojattujen hyväksyttyjen lääkkeitten osalta 
on toimitettava tulokset hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
lapsiin kohdistuvista tutkimuksista, jotta 
niihin liittyvä myyntilupahakemus taikka 
uutta terapeuttista käyttöaihetta, 
lääkemuotoa tai antotapaa koskeva 
hakemus voidaan validoida. Kyseisen 
vaatimuksen noudattaminen olisi 
todennettava pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella. 
Vaatimuksen ei pitäisi koskea geneerisiä 
lääkkeitä, vastaavia biologisia lääkkeitä tai 
vakiintuneeseen lääkinnälliseen käyttöön 
perustuvalla menettelyllä hyväksyttyjä 
lääkkeitä eikä sellaisia homeopaattisia 
lääkkeitä tai perinteisiä 
kasvirohdosvalmisteita, jotka on hyväksytty 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisella 
yksinkertaistetulla rekisteröintimenettelyllä.

patentilla tai lisäsuojatodistuksella 
suojattujen hyväksyttyjen lääkkeitten osalta 
on toimitettava saatavilla olevat, 
myyntilupahakemuksen taikka uutta 
terapeuttista käyttöaihetta, lääkemuotoa tai 
antotapaa koskevan hakemuksen 
jättämishetkellä valmiit tulokset hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
lapsiin kohdistuvista tutkimuksista. Kyseisen 
vaatimuksen noudattaminen olisi 
todennettava pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella. 
Vaatimuksen ei pitäisi koskea geneerisiä 
lääkkeitä, vastaavia biologisia lääkkeitä tai 
vakiintuneeseen lääkinnälliseen käyttöön 
perustuvalla menettelyllä hyväksyttyjä 
lääkkeitä eikä sellaisia homeopaattisia 
lääkkeitä tai perinteisiä 
kasvirohdosvalmisteita, jotka on hyväksytty 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/83/EY mukaisella 
yksinkertaistetulla rekisteröintimenettelyllä.

Or. en

Perustelu

Ks. 8 artiklaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 44
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Jotta varmistettaisiin, että lapsilla 
tehdään tutkimuksia ainoastaan heidän 
terapeuttisiin tarpeisiinsa vastaamiseksi, on 
tarpeen vahvistaa menettelyt, joilla 
lääkevirasto voi myöntää luvan poiketa 
edellä mainitusta vaatimuksesta tiettyjen 
lääkkeitten taikka lääkeluokkien tai niiden 
osien kohdalla. Lääkeviraston on sitten
julkaistava poikkeukset. Luonnon- ja 

(12) Jotta varmistettaisiin, että lapsilla 
tehdään tutkimuksia ainoastaan heidän 
ehdottomiin terapeuttisiin tarpeisiinsa 
vastaamiseksi, on tarpeen vahvistaa 
menettelyt, joilla lääkevirasto voi myöntää 
luvan poiketa tällaisesta vaatimuksesta 
tiettyjen lääkkeitten taikka lääkeluokkien tai 
niiden osien kohdalla. Lääkeviraston on 
julkaistava kaikki poikkeukset 
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lääketieteellinen tietämys kehittyy ajan 
myötä, minkä vuoksi poikkeusluetteloihin 
olisi voitava tehdä muutoksia. Jos 
poikkeuslupa peruutetaan, vaatimusta olisi 
kuitenkin sovellettava vasta tietyn määräajan 
jälkeen, jotta ennen myyntilupahakemuksen 
toimittamista jäisi aikaa ainakin pediatrisen 
tutkimussuunnitelman hyväksymiselle ja 
lapsiin kohdistuvien tutkimusten 
aloittamiselle.

mahdollisimman pian. Luonnon- ja 
lääketieteellinen tietämys kehittyy ajan 
myötä, minkä vuoksi poikkeusluetteloihin 
olisi voitava tehdä muutoksia. Jos 
poikkeuslupa peruutetaan, vaatimusta olisi 
kuitenkin sovellettava vasta tietyn lyhyen
määräajan jälkeen, jotta ennen 
myyntilupahakemuksen toimittamista jäisi 
aikaa ainakin pediatrisen 
tutkimussuunnitelman hyväksymiselle ja 
lapsiin kohdistuvien tutkimusten 
aloittamiselle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 45
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Tietyissä tapauksissa lääkeviraston olisi 
lykättävä joidenkin tai kaikkien pediatriseen 
tutkimussuunnitelmaan sisältyvien 
toimenpiteiden aloittamista tai loppuun 
saattamista, jotta voidaan varmistaa, että 
tutkimusta tehdään vain silloin kun se on 
turvallista ja eettisesti perusteltua ja ettei 
vaatimus lapsia koskevista tutkimustiedosta 
estä tai viivytä lääkkeitten hyväksymistä 
käytettäviksi muissa väestöryhmissä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 46
JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)

(14 a) Komissio olisi tuettava MICE-
tutkimusohjelman (Medicines Investigation 
for the Children of Europe, 
Lääketutkimuksia Euroopan lasten 
hyväksi) perustamista, jotta voidaan edistää 
selvityksiä, joissa tarkastellaan 
patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen 
piiriin kuulumattomien lääkkeitten käyttöä 
lapsilla.

Or. en

Perustelu

Tämä auttaisi turvaamaan lasten terveyden, kun lapsille annetaan lääkehoitoa valmisteilla, 
jotka eivät kuulu patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen piiriin. Liittyy uuteen 39 a artiklaan 
esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 47
JOHDANTO-OSAN 18 KAPPALE

(18) Jotta voitaisiin luoda kannustimia 
hyväksytyille tuotteille, joilla ei enää ole 
immateriaalioikeudellista suojaa, on 
tarpeellista ottaa käyttöön uudenlainen 
myyntilupa, lastenlääkkeen myyntilupa. 
Lastenlääkkeen myyntiluvan myöntämisessä 
pitäisi noudattaa käytössä olevia 
lupamenettelyjä, mutta lupa olisi 
myönnettävä nimenomaan pelkästään 
lapsille kehitetyille lääkkeille. 
Lastenlääkkeen myyntiluvan saaneen 
lääkkeen nimessä pitäisi voida käyttää 
vastaavan aikuisille hyväksytyn valmisteen 
tuotenimeä, jotta yhtiöt voisivat hyödyntää 
markkinoilla jo olevan tuotenimen 
tunnettuutta samoin kuin uuteen 
myyntilupaan liittyvää tietosuojaa.

(18) Jotta voitaisiin luoda kannustimia 
hyväksytyille tuotteille, joilla ei enää ole 
immateriaalioikeudellista suojaa, on 
tarpeellista ottaa käyttöön uudenlainen 
myyntilupa, lastenlääkkeen myyntilupa. 
Lastenlääkkeen myyntiluvan myöntämisessä 
pitäisi noudattaa käytössä olevia 
lupamenettelyjä, mutta lupa olisi 
myönnettävä nimenomaan pelkästään 
lapsille kehitetyille lääkkeille. 
Lastenlääkkeen myyntiluvan saaneen 
lääkkeen nimessä pitäisi voida käyttää 
vastaavan aikuisille hyväksytyn valmisteen 
tuotenimeä, jotta yhtiöt voisivat hyödyntää 
markkinoilla jo olevan tuotenimen 
tunnettuutta samoin kuin uuteen 
myyntilupaan liittyvää tietosuojaa. Tämä ei 
saisi vaikuttaa aikuisille tarkoitettujen 
valmisteiden tuotelupiin sovellettavaan 
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tietosuojaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 48
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on kannustaa kehittämään uusia lääkkeitä, jotka 
soveltuvat lasten tarpeisiin. Siksi ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta antaa yrityksille kahta 
vuotta sellaisen lääkkeen markkinoille saattamiseen, jolle on jo myönnetty pediatrista 
käyttöaihetta koskeva lupa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 49
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Jos tuotteelle on hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman perusteella myönnetty 
pediatrista käyttöaihetta koskeva lupa ja 
tuotetta myydään jo muihin käyttöaiheisiin, 
myyntiluvan haltija pitäisi velvoittaa 
saattamaan tuote markkinoille siten, että 
pediatriset tiedot on otettu huomioon, 
kahden vuoden kuluessa kyseistä 

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

koskevan luvan saamisesta. Tätä vaatimusta 
olisi sovellettava vain jo luvan saaneisiin 
tuotteisiin, ei lastenlääkkeen myyntiluvan 
kautta hyväksyttyihin lääkkeisiin. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa myöntää asianmukaisesti 
perustellun poikkeuksen tästä määräajasta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 50
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

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

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

Or. de

Perustelu

Lasten lääketurvallisuutta on parannettava pikaisesti. Siksi määräajaksi olisi asetettava 
1 vuosi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 51
JOHDANTO-OSAN 23 KAPPALE

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

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

Or. el

Perustelu

Valvontamekanismi on tarpeen potilaiden suojelun varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 52
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
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lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on jätetty 
hyväksyttäväksi kaikissa jäsenvaltioissa 
direktiivin 2004/27/EY säännösten 
mukaisesti ja saanut myyntiluvan 
vähintään 15 jäsenvaltiossa ja
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

Or. el

Perustelu

On tärkeää edistää uusien lääkkeiden hyväksymistä ja olla estämättä ainakin 15 jäsenvaltion 
– toisin sanoen enemmistön yhteisön jäsenvaltioista – hyväksynnän saaneiden lääkkeiden 
edistystä ja saatavuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 53
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona lastenlääkkeitä 
koskeva kuuden kuukauden 
jatkosuojatodistus, joka vastaa neuvoston 
asetuksella (ETY) N:o 1768/92 käyttöön 
otettua lisäsuojatodistusta, tai kolmen 
kuukauden lisäaika direktiivin 2001/83/EY 
10 artiklassa ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuihin tietosuoja-aikaan ja 
markkinointisuoja-aikaan, jos kaikkia 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista. 

Or. en
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Perustelu

Ks. 36 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 54
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona lastenlääkkeitä 
koskeva kahdentoista kuukauden 
jatkosuojatodistus, joka vastaa neuvoston 
asetuksella (ETY) N:o 1768/92 käyttöön 
otettua lisäsuojatodistusta, ja kuuden 
kuukauden lisäaika direktiivin 2001/83/EY 
10 artiklassa ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuihin tietosuoja-aikaan ja 
markkinointisuoja-aikaan, jos kaikkia 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

Or. en

Perustelu

Lääkkeisiin sovelletaan patenttisuojaa ja lisäsuojatodistusta sekä tietosuojaa. Nämä eivät ole 
päällekkäisiä, vaan rinnakkaisia. Lähes kaikissa tapauksissa lisäsuojatodistuksen 
voimassaoloaika raukeaa tietosuojan jälkeen. On kuitenkin tapauksia, joissa ei ole lisäsuojaa, 
vaan ainoastaan patenttisuoja, tai joissa lakisääteinen tietosuoja raukeaa viimeisenä. Jotta 
ehdotettu pediatrinen kannustin olisi mahdollisimman tehokas, kaikkia nykyisiä tietyn tuotteen 
suojaksi tarkoitettuja immateriaalioikeuksia olisi voitava jatkaa edellä mainittujen tapausten 
huomioimiseksi. Siksi luodaan erityinen oikeus eli lapsille tarkoitettuja lääkkeitä koskeva 
jatkosuojatodistus, joka toimii perinteisen lisäsuojatodistuksen tapaan. Tuotteissa, joita ei ole 
suojattu patentilla tai lisäsuojatodistuksella, ainoa kannustin on tietosuojan voimassaolon 
jatkaminen. Kaikkien nykyisten suojamuotojen jatkaminen ei anna kaksinkertaista suojaa, 
vaan vain rinnakkaisen suojan, ja sitä tarvitaan, jotta lastenlääkeasetus olisi mahdollisimman 
tehokas. Muuten liian monet tuotteet jäävät kannustimen soveltamisalan ulkopuolelle.

Ehdotetun kuuden kuukauden lisäajan pidentäminen 12 kuukauteen antaa vahvemman 
signaalin lastenlääkkeitä koskevan tutkimus- ja kehitystyön edistämisestä Euroopassa; 



AM\568363FI.doc 21/158 PE 357.553v02-00

FI

samalla otetaan huomioon Euroopan erityisolosuhteet. 12 kuukauden aika antaa EU:lle myös 
mahdollisuuden puuttua lastenlääkkeitä koskeviin hyväksymismenettelyihin liittyviin 
viiveisiin. Tämä on sopusoinnussa Lissabonin ja Barcelonan kilpailupoliittisten sitoumusten 
kanssa ja tehostaa eurooppalaista kehitystoimintaa, jonka tavoitteena on saada parempia 
lääkkeitä lapsille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 55
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona viiden kuukauden 
lisäaika, jota voidaan jatkaa toiset viisi 
kuukautta, neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäaika lisäsuojatodistuksen voimassaoloaikaan 
vaikuttaa hieman liioitellulta. Normaali viiden kuukauden lisäaika riittää viivyttämään 
geneeristä kilpailua ja tuottamaan niin suuren liikevaihdon, että pediatristen tutkimusten 
kustannukset saadaan katetuiksi. Sen sijaan vuotuiselta liikevaihdoltaan pienten tuotteiden 
(IMS:n tilastojen mukaan alle 100 milj.) olisi saatava jopa kymmenen kuukauden lisäaika.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 56
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
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lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu ja tuotetiedoissa 
annetaan asiaankuuluvaa tietoa 
tutkimustuloksista.

Or. en

Perustelu

Joitakin sairauksia esiintyy vain joissakin jäsenvaltioissa. Siksi olisi kohtuutonta vaatia, että 
jollekin tuotteelle on saatava lupa kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäaikaa tulee soveltaa vain 
niissä valtioissa, joissa tuote on saanut markkinointiluvan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 57
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu ja sen puitteissa 
tehtyyn tutkimukseen sisältyy myös kliinistä 
tutkimusta, tuote on hyväksytty kaikissa 
jäsenvaltioissa ja tuotetiedoissa annetaan 
asiaankuuluvaa tietoa tutkimustuloksista.

Or. en

Perustelu

Jos on tarkoitus palkita yksityistä sektoria sen investoinneista lastenlääkkeiden kehittämiseen, 
palkkiot on syytä antaa vain merkittävistä investoinneista, kuten esim. investoinneista 
kliiniseen tutkimukseen. Jos palkkioita annetaan mistä tahansa pediatrisesta tutkimuksesta, 
asia voi johtaa siihen, että yritykset etsivät pediatrisia käyttöaiheita suuren liikevaihdon 
omaaville lääkkeille eivätkä kehitä varsinaisia lastenlääkkeitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 58
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi tietyissä 
olosuhteissa myönnettävä palkkiona 
enintään kuuden kuukauden lisäaika 
neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1768/92 
käyttöön otetun lisäsuojatodistuksen 
voimassaoloon, jos kaikkia hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 36 artiklan 1 kohtaan tehtävän tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 59
JOHDANTO-OSAN 25 KAPPALE

(25) Koska palkkio johtuu lapsiin 
kohdistuvista tutkimuksista eikä sen 
osoittamisesta, että tuote on turvallinen ja 
tehokas lapsille käytettynä, palkkio olisi 
myönnettävä myös siinä tapauksessa, ettei 
lupaa pediatrista käyttöaihetta varten 
myönnetä. Jotta voitaisiin parantaa 
saatavilla olevia tietoja lääkkeitten käytöstä 
lapsiväestöön kuuluvissa ryhmissä, 
hyväksytyn tuotteen tuotetiedoissa olisi 
kuitenkin annettava siitä asiaankuuluvia 
tietoja.

(25) Koska palkkio johtuu lapsiin 
kohdistuvista tuloksia tuottavista
tutkimuksista, palkkio olisi myönnettävä 
vain, jos lääke saa luvan pediatrista 
käyttöaihetta varten. Jotta voitaisiin parantaa 
saatavilla olevia tietoja lääkkeitten käytöstä 
lapsiväestöön kuuluvissa ryhmissä, 
hyväksytyn tuotteen tuotetiedoissa olisi 
annettava siitä asiaankuuluvia tietoja.

Or. en

Perustelu

Jos on tarkoitus palkita yksityistä sektoria sen investoinneista lastenlääkkeiden kehittämiseen, 
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palkkiot on syytä antaa vain menestyksekkäästä tutkimuksesta. Jos palkkioita annetaan mistä 
tahansa pediatrisesta tutkimuksesta, asia voi johtaa siihen, että yritykset etsivät pediatrisia 
käyttöaiheita suuren liikevaihdon omaaville lääkkeille eivätkä kehitä varsinaisia 
lastenlääkkeitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 60
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

(26) Harvinaislääkkeistä 16 päivänä 
joulukuuta 1999 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 141/2000 mukaisesti myönnetään 
harvinaislääkkeiksi määritellyille lääkkeille 
kymmenen vuoden markkinayksinoikeus 
harvinaista terapeuttista käyttöaihetta 
koskevan myyntiluvan myöntämisestä 
lukien. Koska tällaisilla tuotteilla ei 
useinkaan ole patenttisuojaa, palkkiona ei 
voida käyttää lisäsuojatodistuksen 
jatkamista, ja jos tuotteella on patenttisuoja, 
jatkoaika muodostaisi kaksinkertaisen 
kannustimen. Sen vuoksi harvinaislääkkeen 
markkinayksinoikeuden kymmenvuotista 
kestoa olisi jatkettava kahteentoista
vuoteen, jos lasten hoidossa tapahtuvaa 
käyttöä koskevat tietovaatimukset täyttyvät 
kaikilta osin.

(26) Harvinaislääkkeistä 16 päivänä 
joulukuuta 1999 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 141/2000 mukaisesti myönnetään 
harvinaislääkkeiksi määritellyille lääkkeille 
kymmenen vuoden markkinayksinoikeus 
harvinaista terapeuttista käyttöaihetta 
koskevan myyntiluvan myöntämisestä 
lukien. Koska tällaisilla tuotteilla ei 
useinkaan ole patenttisuojaa, palkkiona ei 
voida käyttää lisäsuojatodistuksen 
jatkamista, ja jos tuotteella on patenttisuoja, 
jatkoaika muodostaisi kaksinkertaisen 
kannustimen. Sen vuoksi harvinaislääkkeen 
markkinayksinoikeuden kymmenvuotista 
kestoa olisi jatkettava kymmeneen vuoteen
ja kuuteen kuukauteen, jos lasten hoidossa 
tapahtuvaa käyttöä koskevat 
tietovaatimukset täyttyvät kaikilta osin.

Or. en

Perustelu

Euroopassa harvinaislääkkeille myönnetty kymmenen vuoden markkinayksinoikeus on jo pisin 
maailmassa. Pediatrisille käyttöaiheille myönnetyt kannustimet ovat usein liiallisia, sillä 
monet harvinaislääkkeet kohdistuvat aineenvaihdunnan sairauksiin, jotka alkavat 
lapsuudessa. Lisäksi harvinaislääkkeet ovat hyvin kalliita ja usein erittäin kannattavia. Siksi 
markkinayksinoikeus pitäisi rajata kuuteen kuukauteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 61
JOHDANTO-OSAN 28 KAPPALE
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(28) Jotta voitaisiin lisätä saatavilla olevia 
tietoja lääkkeitten käytöstä lapsille ja välttää 
sellaiset päällekkäiset lapsiin kohdistuvat 
tutkimukset, jotka eivät lisää yleistä 
tietämystä, olisi direktiivin 2001/20/EY 
11 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen 
tietokannan yhteyteen kerättävä tiedot 
kaikista meneillään olevista, keskeytetyistä 
ja päätökseen saatetuista pediatrisista 
tutkimuksista yhteisössä ja kolmansissa 
maissa.

(28) Jotta voitaisiin lisätä saatavilla olevia 
tietoja lääkkeitten käytöstä lapsille ja välttää 
sellaiset päällekkäiset lapsiin kohdistuvat 
tutkimukset, jotka eivät lisää yleistä 
tietämystä, olisi direktiivin 2001/20/EY 
11 artiklassa tarkoitetun eurooppalaisen 
tietokannan yhteyteen kerättävä tiedot 
kaikista meneillään olevista, keskeytetyistä 
ja päätökseen saatetuista pediatrisista 
tutkimuksista yhteisössä ja kolmansissa 
maissa. Kolmansissa maissa lapsilla tehtyjä 
tutkimuksia ei pitäisi toistaa. Tarvittaessa 
olisi kuitenkin oltava mahdollista tehdä 
kontrollitutkimuksia.

Or. en

Perustelu

Tarpeettomia tutkimuksia lapsilla on syytä välttää, ja siksi lapsipotilailla kolmansissa maissa 
tehtyjä tutkimuksia ei saisi toistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 62
JOHDANTO-OSAN 29 KAPPALE

(29) Pediatrian komitean olisi komissiota, 
jäsenvaltioita ja asiaan liittyviä tahoja 
kuultuaan laadittava luettelo lapsiin 
liittyvistä terapeuttisista tarpeista ja 
päivitettävä sitä säännöllisesti. Luettelossa 
olisi yksilöitävä lasten hoidossa käytettävät 
lääkkeet sekä tuotava esiin lapsiin liittyvät 
terapeuttiset tarpeet ja tutkimukseen ja 
kehittämiseen liittyvät prioriteetit. Tämän 
pitäisi auttaa yrityksiä kartoittamaan 
mahdollisuudet liiketoimintansa 
kehittämiseen ja pediatrian komiteaa 
määrittämään lääkkeitä ja tutkimuksia 
koskevat tarpeet pediatristen 
tutkimussuunnitelmien luonnoksia 
tarkastellessaan, ja lisäksi luettelo tarjoaisi 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 
potilaille tietolähteen tueksi lääkkeen 
valintaan.

(29) Pediatrian komitean olisi komissiota, 
jäsenvaltioita ja asiaan liittyviä tahoja 
kuultuaan laadittava luettelo lapsiin 
liittyvistä terapeuttisista tarpeista ja 
päivitettävä sitä säännöllisesti. Luettelossa 
olisi yksilöitävä lasten hoidossa käytettävät 
lääkkeet sekä tuotava esiin lapsiin liittyvät 
terapeuttiset tarpeet ja tutkimukseen ja 
kehittämiseen liittyvät prioriteetit. Tämän 
pitäisi auttaa yrityksiä kartoittamaan 
mahdollisuudet liiketoimintansa 
kehittämiseen ja pediatrian komiteaa 
määrittämään lääkkeitä ja tutkimuksia 
koskevat tarpeet pediatristen 
tutkimussuunnitelmien luonnoksia 
tarkastellessaan, ja lisäksi luettelo tarjoaisi 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 
potilaille luotettavan tietolähteen tueksi 
lääkkeen valintaan.
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Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 63
JOHDANTO-OSAN 30 KAPPALE

(30) Lapsiväestöön kohdistuvat kliiniset 
tutkimukset saattavat vaatia erityisosaamista, 
erityisiä menetelmiä ja joissakin tapauksissa 
erityisiä tiloja ja laitteita, ja niiden tekijöiden 
pitäisi olla asianmukaisesti koulutettuja 
tutkijoita. Jäsenvaltioiden ja Euroopan tason 
toimet ja tutkimuskeskukset toisiinsa 
yhdistävä verkosto, jolla pyrittäisiin 
luomaan tarvittavaa osaamista Euroopan 
tasolla, olisi keino sujuvoittaa yhteistyötä ja 
välttää päällekkäiset tutkimukset. Verkosto 
vahvistaisi osaltaan Euroopan 
tutkimusalueen perustaa yhteisön 
tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja 
esittelyn puiteohjelman yhteydessä, siitä 
koituisi hyötyä lapsiväestölle, ja se toimisi
tietämyksen ja asiantuntemuksen lähteenä 
alan teollisuudelle.

(30) Lapsiväestöön kohdistuvat kliiniset 
tutkimukset saattavat vaatia erityisosaamista, 
erityisiä menetelmiä ja joissakin tapauksissa 
erityisiä tiloja ja laitteita, ja niiden tekijöiden 
pitäisi olla asianmukaisesti koulutettuja 
tutkijoita. Jäsenvaltioiden ja Euroopan tason 
toimet ja tutkimuskeskukset toisiinsa 
yhdistävä verkosto, joka keräisi 
kansainvälistä tietoa ja jolla pyrittäisiin 
luomaan tarvittavaa osaamista Euroopan 
tasolla, olisi keino sujuvoittaa yhteistyötä ja 
välttää päällekkäiset tutkimukset. Verkosto 
vahvistaisi osaltaan Euroopan 
tutkimusalueen perustaa yhteisön 
tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja 
esittelyn puiteohjelman yhteydessä, siitä 
koituisi hyötyä lapsiväestölle, ja se toimisi 
tietämyksen ja asiantuntemuksen lähteenä 
alan teollisuudelle.

Or. el

Perustelu

On olennaista, että tietokanta on suurin mahdollinen ja että tiedossa on koko maailman 
tasolla tehdyn tutkimustyön tulokset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 64
1 ARTIKLA

Tässä asetuksessa vahvistetaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeitten kehittämistä 
koskevat säännöt, joilla pyritään täyttämään 
lapsiväestön erityiset terapeuttiset tarpeet 
välttäen turhien kliinisten kokeitten 
tekemistä lapsille ja noudattaen 

Tässä asetuksessa vahvistetaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeitten kehittämistä 
koskevat säännöt, joilla pyritään täyttämään 
lapsiväestön erityiset terapeuttiset tarpeet 
välttäen turhien kliinisten kokeitten 
tekemistä lapsille, erityisesti niiden 
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direktiiviä 2001/20/EY. lääketuotteiden osalta, joita jo käytetään 
harvinaisia synnynnäisiä sairauksia 
sairastavien lasten hoitamisessa, ja 
noudattaen direktiiviä 2001/20/EY.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen ansiosta vältetään ristiriitaan joutuminen muun sellaisen nykyisen 
lainsäädännön kanssa, joka jo edellyttää kliinisiä tietoja lapsiväestöstä, etenkin niiden 
tuotteiden osalta, jotka ovat jo osoittautuneet tehokkaiksi sellaisia harvinaisia synnynnäisiä 
sairauksia kuin hemofiliaa sairastavien lasten hoitamisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 65
1 ARTIKLA

Tässä asetuksessa vahvistetaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeitten kehittämistä 
koskevat säännöt, joilla pyritään täyttämään 
lapsiväestön erityiset terapeuttiset tarpeet 
välttäen turhien kliinisten kokeitten 
tekemistä lapsille ja noudattaen 
direktiiviä 2001/20/EY.

Tässä asetuksessa vahvistetaan ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeitten kehittämistä 
koskevat säännöt, joilla pyritään täyttämään 
lapsiväestön erityiset terapeuttiset tarpeet 
välttäen turhien kliinisten tai muiden
kokeitten tekemistä lapsille ja noudattaen 
direktiiviä 2001/20/EY.

Or. el

Perustelu

Kokeet eivät ole vain kliinisiä vaan myös laboratorio- ja muita kokeita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 66
2 ARTIKLAN 1 ALAKOHTA

1. ’lapsiväestöllä’ tarkoitetaan väestön 0–
18-vuotiasta osaa

1. ’lapsiväestöllä’ tarkoitetaan väestön 0–
16-vuotiasta osaa

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 67
2 A ARTIKLA (uusi)

2 a artikla
Jäsenvaltioiden on kerättävä kaikki 
saatavilla olevat tiedot lääkkeiden 
nykyisistä ja tarpeellisista käyttötavoista 
lapsiväestössä ja toimitettava ne 
lääkevirastolle vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.
Pediatrian komitea laatii ohjeet 

kerättävien tietojen sisällöstä ja muodosta.

Or. en

Perustelu

Pienten sanamuotomuutosten lisäksi artiklan paikkaa on muutettu. Asetuksen päätavoitteena 
on edistää lääkkeiden kehittämistä "lapsiväestön erityisiin terapeuttisiin tarpeisiin". Asiaa 
osittain koskevat 41 ja 43 artikla on syytä siirtää lähes asetuksen lopusta asetuksen 
alkuosaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 68
2 A ARTIKLA (uusi)

2 a artikla
Jäsenvaltioiden on kerättävä kaikki 
saatavilla olevat tiedot lääkkeiden 
nykyisestä ja tarpeellisesta käytöstä lasten 
hoitamisessa ja toimitettava ne 
lääkevirastolle tämän asetuksen 
voimaantuloa seuraavien kahden vuoden 
aikana. Pediatrian komitea laatii ohjeet 
kerättävien tietojen sisällöstä ja muodosta.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 69
2 B ARTIKLA (uusi)

2 b artikla
1. Pediatrian komitea laatii luettelon 
terapeuttisista tarpeista 2 a artiklassa 
tarkoitettujen tietojen perusteella sekä 
komissiota, jäsenvaltioita ja muita 
sidosryhmiä kuultuaan.
Lääkevirasto julkaisee luettelon kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.
2. Pediatrian komitea kartoittaa 
tutkimuksen painopistealueet edellä 
1 kohdassa tarkoitetun luettelon 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Pienten sanamuotomuutosten lisäksi artiklan paikkaa on muutettu. Asetuksen päätavoitteena 
on edistää lääkkeiden kehittämistä "lapsiväestön erityisiin terapeuttisiin tarpeisiin". Asiaa 
osittain koskevat 41 ja 43 artikla on syytä siirtää lähes asetuksen lopusta asetuksen 
alkuosaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 70
2 B ARTIKLA (uusi)

2 b artikla
1. Pediatrian komitea laatii luettelon 
terapeuttisista tarpeista 2 a artiklassa 
tarkoitettujen tietojen perusteella sekä 
komissiota, jäsenvaltioita ja muita 
sidosryhmiä kuultuaan.
Lääkevirasto julkaisee luettelon kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.
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2. Pediatrian komitea kartoittaa 
tutkimuksen painopistealueet 2 b artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun luettelon 
perusteella.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 71
2 C ARTIKLA (uusi)

2 c artikla
1. Lääkevirasto rakentaa pediatrian 
komitean tieteellisesti tukemana 
eurooppalaisen verkoston, johon kootaan 
nykyiset kansalliset ja eurooppalaiset 
verkostot, eri lastentautioppien 
asiantuntijoita, tutkijoita ja 
tutkimuskeskuksia, joilla on lapsiväestössä 
tehtävien tutkimusten toteuttamisen 
liittyvää erityisosaamista.
2. Eurooppalaisen verkoston tavoitteita 
ovat muiden muassa lastenlääkkeisiin 
liittyvien tutkimusten koordinointi, 
tarvittavien tieteellisten ja hallinnollisten 
valmiuksien luominen Euroopan tasolla 
sekä päällekkäisten tutkimusten 
välttäminen.
Eurooppalaisen verkoston tavoitteena on 
lisäksi varmistaa käytettävissä olevien 
voimavarojen optimaalinen käyttö 
tarkastamalla ehdotettujen tutkimusten 
toteutettavuus ja tehokkuus inhimillisten ja 
taloudellisten kustannusten kannalta ja 
varmistamalla, että tutkimusmenettelyillä 
kyetään saamaan selkeitä vastauksia 
tärkeisiin kliinisiin kysymyksiin 
mahdollisimman lyhyessä ajassa.
3. Lääkeviraston hallintoneuvosto 
vahvistaa vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta toimitusjohtajan 
ehdotuksesta ja komissiota, jäsenvaltioita ja 
sidosryhmiä kuultuaan 
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toimeenpanostrategian eurooppalaisen 
verkoston käynnistämistä ja toimintaa 
varten. Verkoston toiminnan on 
mahdollisuuksien mukaan sovittava yhteen 
niiden toimien kanssa, joilla vahvistetaan 
Euroopan tutkimusalueen perustaa 
yhteisön tutkimuksen, teknologisen 
kehittämisen ja esittelyn puiteohjelman 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Pienten sanamuotomuutosten lisäksi artiklan paikkaa on muutettu. Asetuksen päätavoitteena 
on edistää lääkkeiden kehittämistä "lapsiväestön erityisiin terapeuttisiin tarpeisiin". Asiaa 
osittain koskevat 41 ja 43 artikla on syytä siirtää lähes asetuksen lopusta asetuksen 
alkuosaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 72
2 C ARTIKLA (uusi)

2 c artikla
Jäsenvaltiot toteuttavat vuoden kuluessa 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta lasten 
hoitamista koskevan eurooppalaisen 
tutkimusohjelman, jolla on tarkoitus 
rahoittaa tutkimusta lääkkeiden käytöstä 
lasten hoidossa, etenkin sellaisten 
lääkkeiden, joilla ei ole patenttisuojaa tai 
lisäsuojatodistusta.
Ohjelmassa otetaan huomioon 2 b artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut painopistealueet.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 73
1 A LUKU (uusi)
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1 a luku
Tarpeiden selvittäminen

1 artikla
1. Jäsenvaltioiden on kerättävä saatavilla 
olevia tietoja kaikista lääkkeitten 
käyttötavoista lapsiväestössä ja laadittava 
luettelo kattamattomista tarpeista. Niiden 
on toimitettava nämä tiedot lääkevirastolle 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.
Pediatrian komitea laatii ohjeet kerättävien 
tietojen sisällöstä ja muodosta.

2 artikla
1. Pediatrian komitea laatii luettelon 
terapeuttisista tarpeista 2 a artiklassa 
tarkoitettujen tietojen perusteella sekä 
komissiota, jäsenvaltioita ja muita 
sidosryhmiä kuultuaan.
Lääkevirasto julkaisee luettelon kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle vähintään kerran vuodessa.
2. Pediatrian komitea kartoittaa 
tutkimuksen painopistealueet 2 b artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun luettelon 
perusteella.
3. Terapeuttisten tarpeitten luetteloa 
laadittaessa on otettava huomioon 
sairauksien esiintyvyys lapsiväestössä, 
hoidettavien sairauksien vakavuus samoin 
kuin lapsiväestössä esiintyviin sairauksiin 
liittyvien vaihtoehtoisten hoitomuotojen 
saatavuus ja soveltuvuus, myös 
hoitomuotojen teho ja mahdolliset ei-
toivotut vaikutukset sekä mahdolliset 
luonteeltaan nimenomaan pediatriaan 
liittyvät turvallisuusnäkökohdat.

3 artikla
1. Lääkevirasto rakentaa pediatrian 
komitean tieteellisesti tukemana 
eurooppalaisen verkoston, johon kootaan 
nykyiset kansalliset ja eurooppalaiset 
verkostot, tutkijat ja tutkimuskeskukset, 
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joilla on lapsiväestössä tehtävien 
tutkimusten toteuttamisen liittyvää 
erityisosaamista.
2. Eurooppalaisen verkoston tavoitteita 
ovat muiden muassa lastenlääkkeisiin 
liittyvien tutkimusten koordinointi, 
tarvittavien tieteellisten ja hallinnollisten 
valmiuksien luominen Euroopan tasolla 
sekä lapsiin kohdistuvien tutkimusten ja 
testien päällekkäisyyksien välttäminen. 
Verkosto valvoo lisäksi voimavarojen 
optimointia: mahdollisuudet tehdä 
tutkimuksia edullisimmin 
(henkilövoimavaroina ja taloudellisina 
kustannuksina ajatellen) ja menettelyjen 
asianmukaisuus, jotta voidaan vastata 
mahdollisimman nopeasti ja 
yksinkertaisesti esille tuleviin kliinisiin 
kysymyksiin.
3. Lääkeviraston hallintoneuvosto 
vahvistaa vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta toimitusjohtajan 
ehdotuksesta ja komissiota, jäsenvaltioita ja 
sidosryhmiä kuultuaan 
toimeenpanostrategian eurooppalaisen 
verkoston käynnistämistä ja toimintaa 
varten. Verkoston toiminnan on 
mahdollisuuksien mukaan sovittava yhteen 
niiden toimien kanssa, joilla vahvistetaan 
Euroopan tutkimusalueen perustaa 
yhteisön tutkimuksen, teknologisen 
kehittämisen ja esittelyn puiteohjelman 
yhteydessä.

4 artikla
1. Jäsenvaltiot toteuttavat vuoden kuluessa 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta lasten 
hoitamista koskevan eurooppalaisen 
tutkimusohjelman, jolla on tarkoitus 
rahoittaa tutkimusta lääkkeiden käytöstä 
lasten hoidossa, etenkin sellaisten 
lääkkeiden, joilla ei ole patenttisuojaa tai 
lisäsuojatodistusta.
Ohjelmassa otetaan huomioon 2 b artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut painopistealueet
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Or. fr

Perustelu

Tässä luvussa pyritään kehittämään ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, jotta vastattaisiin 
paremmin lapsiväestön erityisiin hoitotarpeisiin, välttäen tarpeettomat kokeet ja kannustaen 
lääkeyrityksiä vastaamaan paremmin näihin erityistarpeisiin.

Artikloissa, joissa toistetaan pääpiirteissään asetusehdotuksen 41, 42 ja 43 artikla, pyritään 
kehittämään ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, jotta vastattaisiin paremmin lapsiväestön 
erityisiin hoitotarpeisiin, välttäen tarpeettomat kokeet ja kannustaen lääkeyrityksiä 
vastaamaan paremmin näihin erityistarpeisiin.

Tähän pääsemiseksi julkisen vallan, sekä yhteisön että kansallisen, on taattava, että kaikki 
tarpeet tulevat tyydytetyiksi, riippumatta lääkefirmojen osoittamasta kiinnostuksesta 
kannustinmekanismiin. Lasten hoidon terapeuttisten tarpeiden tunnistamisesta on tehtävä 
elintärkeä tavoite, joka mahdollistaa myös tutkimussuunnitelmien ja niiden 
painopistealueiden määrittämisen tarkemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 74
3 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Perustetaan asetuksella (EY) 
N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä ’lääkevirasto’ 
yhteyteen pediatrian komitea.

1. Perustetaan asetuksella (EY) 
N:o 726/2004 perustetun Euroopan 
lääkeviraston, jäljempänä ’lääkevirasto’ 
yhteyteen pediatrian komitea viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Uusien lääkkeiden kehitystä ei saa viivyttää. EMEAlla on jo lastenlääkealan asiantuntemusta. 
Siksi pediatrian komitean olisi voitava aloittaa toimintansa kuuden kuukauden kuluessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 75
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 

c) kaksitoista jäsentä, jotka komissio 
nimittää parlamentin lausunnon saatuaan
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perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit, yleislääkärit, 
lääketurvatoiminnasta vastaavat ja 
kansanterveyden asiantuntijat,
vanhempainyhdistykset sekä sosiaalisen 
suojelun elimet ovat edustettuina.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 76
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

c) kymmenen jäsentä, jotka komissio 
nimittää parlamentin lausunnon saatuaan
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit, yleislääkärit, 
lääketurvatoiminnasta vastaavat ja 
kansanterveyden asiantuntijat,
vanhempainyhdistykset sekä sosiaalisen 
suojelun elimet ovat edustettuina.

Or. fr

Perustelu

Pediatrian komiteaa on laajennettava siten, että siinä on mukana lasten hoidon eri toimijoita, 
jotta komitea kykenee näkemään lasten hoidon tilanteen ja tarpeet kokonaisuudessaan. 
Lisäksi on taattava, että kussakin kokouksessa riittävä määrä jäseniä voi tehdä tarvittavat 
päätökset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 77
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
Euroopan parlamenttia kuultuaan julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
varmistaakseen, että lastenlääkärit ja
lääketurva-asiantuntijat sekä 
kansanterveysjärjestöjen ja 
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vanhempainyhdistysten edut ovat 
edustettuina.

Or. en

Perustelu

Parlamenttia on kuultava nimityksestä. Potilasjärjestöjen, joita lääkeyritykset usein 
rahoittavat tai joilla on kytköksiä lääkeyrityksiin, edustuksen sijaan olisi huolehdittava 
lastenlääkäreiden lisäksi lääketurva-asiantuntijoiden sekä kansanterveysalan ja 
vanhempainyhdistysten edustuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 78
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

c) viisi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina; komission nimittämän 
kuudennen jäsenen on oltava EMEAn 
harvinaislääkkeitä käsittelevän komitean 
jäsen.

Or. en

Perustelu

Myös lapsilla on harvinaisia sairauksia, joita hoidetaan harvinaislääkkeillä. Suurin osa (70–
80 %) harvinaisista sairauksia on geneettisiä sairauksia, mikä tarkoittaa, että varsinkin 
lapset tarvitsevat lääkehoitoa. Monia harvinaislääkkeitä on kehitetty tai niitä pitää kehittää 
pediatrisiin käyttöaiheisiin. Kun komissio nimittää EMEAn harvinaislääkkeitä käsittelevän 
komitean jäsenen, pediatrian komitea on edustavampi ja kykenee tunnistamaan harvinaisia 
sairauksia potevien lasten erityistarpeet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karin Jöns

Tarkistus 79
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit, muut lasten hoitamiseen 
erikoistuneet erikoislääkärit ja 
potilasjärjestöjen edut ovat edustettuina.

Or. de

Perustelu

Lastenlääkäreiden ohella myös muiden erikoislääkäreiden, jotka ovat erikoistuneet lasten 
hoitamiseen (syöpälääkärit, sydänlääkärit jne.), olisi voitava olla edustettuina pediatrian 
komiteassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 80
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit, proviisorit ja 
potilasjärjestöjen edut ovat edustettuina.

Or. en

Perustelu

Proviisorit ovat erikoiskoulutuksensa ansiosta lääkealan ammattilaisia1. Farmasian 
erikoisasiantuntemuksesta on suurta hyötyä pediatrian komitealle. Lisäksi proviisorit ovat 
avainasemassa, kun he opastavat potilaita ja heidän hoitajiaan käyttämään lääkkeitä 
parhaalla mahdollisella tavalla, ja heidän puoleensa on helppo kääntyä lääkitystä koskevissa 
kysymyksissä. Proviisorien edustuksella komiteassa varmistetaan sidosryhmien kattava 
edustus.

  
1 Direktiivi 85/433/EY.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 81
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että farmaseutit,
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

Or. el

Perustelu

On tärkeää, että pediatrian komiteaan kuuluisi myös farmaseuttien edustaja. Ottaen 
huomioon, että farmaseutit on tieteellisesti koulutettu lääkkeiden antamiseen, että he ovat 
välittömästi mukana lääkkeiden toimittamisessa ja että heillä on kontakti lastenlääkkeiden 
vastaanottajiin, he ovat siinä asemassa, että he voivat suuresti myötävaikuttaa komitean 
työhön. Farmaseuttien edustajien osallistumista ei näin ollen saisi sulkea pois, vaan se pitäisi 
nimenomaisesti mainita tässä kohdassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 82
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina.

c) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella varmistaakseen, että 
lastenlääkärit ja potilasjärjestöjen edut ovat 
edustettuina samoin kuin lääkepäätösten 
vaikutusten budjettihallinnosta kokonaan 
tai osittain vastaavat 
sosiaaliturvajärjestelmän ja keskinäisten 
vakuutusyhtiöiden elimet. Näistä kolmesta 
eturyhmästä on joka kerta nimitettävä 
kaksi henkilöä.

Or. fr

Perustelu

Lääketieteen asiantuntijoiden ja potilaiden edustajien lisäksi on ehdottoman välttämätöntä, 
että terveydenhoidon budjettihallinnosta vastaavat kansalliset sosiaaliturvajärjestelmien ja 
vakuutuksenantajien edustajat ovat mukana komiteassa sen päätösten talousarviovaikutusten 
valvomiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 83
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) kaksi teollisuuden edustajaa, joista 
sopivat alan yhdistykset.

Or. de

Perustelu

Myös teollisuuden tulisi asianosaisena saada edustus ja äänivalta komiteassa. Kun edustajia 
on vain kaksi, ei pitäisi olla intressipolitiikan vaaraa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 84
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, 
lausunnossa tulee olla sekä enemmistön 
kanta että eriävät mielipiteet, molemmat 
perusteluineen.

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, 
lausunnossa tulee olla

(a) enemmistön kanta ja
(b) eriävät mielipiteet,
molemmat perusteluineen.
Lausunto on julkaistava viipymättä.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että jos ei päästä yhteisymmärrykseen, lausunnossa on oltava sekä 
enemmistön että vähemmistön kannat perusteluineen.

Lisäksi lausunnot on julkaistava mahdollisimman pian, jotta varmistetaan komitean 
työskentelyn avoimuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 85
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, 
lausunnossa tulee olla sekä enemmistön 
kanta että eriävät mielipiteet, molemmat 
perusteluineen.

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, lausunto 
on jäsenten enemmistön hyväksymä kanta. 
Lausunnossa mainitaan myös eriävät 
mielipiteet perusteluineen.

Lausunto julkistetaan viipymättä.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 86
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, 
lausunnossa tulee olla sekä enemmistön 
kanta että eriävät mielipiteet, molemmat 
perusteluineen.

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, lausunto 
on jäsenten enemmistön hyväksymä kanta. 
Lausunnossa mainitaan myös eriävät 
mielipiteet perusteluineen.

Lausunto julkistetaan viipymättä.

Or. fr

Perustelu

Pediatrian komitean on toimittava täydellisen avoimuuden vallitessa. Avoimuusvelvoitetta on 
sovellettava päätöksentekoprosessiin, päätösten perusteluihin ja itse päätöksiin. 5 artiklaa on 
täsmennettävä tämän mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 87
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
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komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, 
lausunnossa tulee olla sekä enemmistön 
kanta että eriävät mielipiteet, molemmat
perusteluineen.

komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, 
lausunnossa tulee olla enemmistön kanta. 
Lausunnossa on mainittava eriävät 
mielipiteet perusteluineen. 

Lausunto on julkaistava viipymättä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan lisätä avoimuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 88
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, 
lausunnossa tulee olla sekä enemmistön 
kanta että eriävät mielipiteet, molemmat 
perusteluineen.

1. Valmistellessaan lausuntoansa pediatrian 
komitea yrittää kaikin tavoin päästä 
tieteelliseen yksimielisyyteen. Jos tällaista 
yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, 
lausunnossa tulee olla sekä enemmistön 
kanta että eriävät mielipiteet, molemmat 
perusteluineen. Lausunto on julkaistava 
viipymättä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 89
5 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komission edustajat sekä lääkeviraston 
toimitusjohtaja tai hänen edustajansa voivat 
osallistua kaikkiin pediatrian komitean 
kokouksiin.

3. Kaksi komission edustajaa sekä 
lääkeviraston toimitusjohtaja tai hänen 
edustajansa voivat osallistua kaikkiin 
pediatrian komitean kokouksiin.

Or. el
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Perustelu

Jotta varmistetaan komission ja lääkeviraston asianmukainen edustus instituutioina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 90
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. el

Perustelu

Suuremman avoimuuden saavuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 91
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta 
käytettynä lapsiväestössä

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta, tehosta ja 
terapeuttisista hyödyistä verrattuna 
asianomaisen lapsiväestön hoidossa jo 
käytettyihin keinoihin

Or. fr

Perustelu

Pediatrian komitean tehtävä ei saa rajoittua vain hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tuotettujen tietojen arviointiin sekä lausunnon laatimiseen 
kyseisen lääkkeen laadusta, turvallisuudesta tai tehosta, vaan lisäksi on otettava huomioon 
lapsille koituvat terapeuttiset hyödyt, kuten säädetään asetuksen tavoitteissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 92
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta 
käytettynä lapsiväestössä

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta, tehosta ja sen 
nykyisiin hoitomuotoihin verrattuna 
merkittävistä terapeuttisista hyödyistä
käytettynä lapsiväestössä

Or. en

Perustelu

Perusteluista ja 12 artiklan 1 kohdan c alakohdasta käy ilmi, että lääkkeitä ei pidä testata, 
ellei niistä koidu merkittävää terapeuttista hyötyä jo käytössä oleviin lapsille suunnattuihin 
hoitomuotoihin nähden. Kun pediatrian komitea antaa lausuntonsa, sen pitää arvioida myös 
lääkkeen terapeuttista hyötyä lapsiväestöön käytettynä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 93
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta 
käytettynä lapsiväestössä

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta sekä 
terapeuttisista hyödyistä verrattuna 
keinoihin, joita jo käytetään lapsiväestössä

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 94
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta 
käytettynä lapsiväestössä

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta ja 
terapeuttisesta lisäarvosta (nykyisiin 
hoitomuotoihin verrattuna) käytettynä 
lapsiväestössä

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 95
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta 
käytettynä lapsiväestössä

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 
viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta ja 
terapeuttisesta lisäarvosta (nykyisiin 
hoitomuotoihin verrattuna) käytettynä 
lapsiväestössä

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään maininta terapeuttisesta lisäarvosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 96
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN D ALAKOHTA

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 

d) arvioida ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
käsittelevän komitean tai toimivaltaisen 



AM\568363FI.doc 45/158 PE 357.553v02-00

FI

viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta tai tehosta 
käytettynä lapsiväestössä

viranomaisen sitä pyytäessä hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tuotetut tiedot sekä laatia lausunto lääkkeen 
laadusta, turvallisuudesta, tehosta ja 
terapeuttisesta lisäarvosta (nykyisiin 
hoitomuotoihin verrattuna) käytettynä 
lapsiväestössä

Or. en

Perustelu

Terapeuttisen lisäarvon tulee olla ehtona pediatrisen käyttöaiheen hyväksymiselle, jotta 
vältetään kaksinkertaiset tutkimukset. Komission ehdotuksessa ei ole mainittu terapeuttista 
lisäarvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 97
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN E ALAKOHTA

e) antaa neuvoja 41 artiklassa tarkoitettua 
selvitystä varten kerättävien tietojen 
sisällöstä ja muodosta sekä laatia 
42 artiklassa tarkoitettu terapeuttisia tarpeita 
koskeva luettelo

e) antaa neuvoja 41 artiklassa tarkoitettua 
selvitystä varten kerättävien tietojen 
sisällöstä ja muodosta sekä laatia 
42 artiklassa tarkoitettu terapeuttisia tarpeita 
koskeva luettelo sekä terapeuttiset hyödyt 
verrattuna jo käytettyihin keinoihin

Or. fr

Perustelu

Terapeuttisten hyötyjen käsite on edellytys pediatrisen käyttöaiheen myöntämiseksi, ja 
pediatrian komitean on dokumentoitava ne ja otettava ne huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 98
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) arvioida jonkin tuotteen kelpoisuutta 
sen lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
jatkamiseen 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kahdeksalla kuukaudella 
tarkistamalla tuotteiden riippumattomasti 
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vahvistetut myyntiluvut.

Or. en

Perustelu

Kuuden kuukauden jatko lisäsuojatodistuksen voimassaoloaikaan ei ehkä riitä kannustamaan 
yrityksiä investoimaan joidenkin suhteellisen harvinaisiin sairauksiin tarkoitettujen 
lastenlääkkeiden kehittämiseen. Yhdysvalloissa sovellettavaa kuuden kuukauden jatkoaikaa ei 
voi verrata EU:n tilanteeseen, koska siellä hinnat ovat merkittävästi alhaisempia kuin 
EU:ssa. Siksi joskus tarvitaan suurempia kannustimia. Toisaalta kuusi kuukautta on ehkä 
liian suuri kannustin, kun on kyse aikuisille tarkoitetuista suurimenekkisistä lääkkeistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 99
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) arvioida jonkin tuotteen kelpoisuutta 
sen lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
jatkamiseen 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kuudella kuukaudella 
tarkistamalla tuotteiden riippumattomasti 
vahvistetut myyntiluvut.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan pediatrian komitealle valtuudet noudattaa vaatimustaan tarkistaa 
jonkin tuotteen myyntiluvut sen selvittämiseksi, voiko tuote saada lisäsuojatodistukselle jatkoa 
kuudeksi kuukaudeksi normaalin kolmen kuukauden sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 100
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) arvioida jonkin tuotteen kelpoisuutta 
sen lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
jatkamiseen 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kuudella kuukaudella 
tarkistamalla tuotteiden riippumattomasti 
vahvistetut myyntiluvut.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan pediatrian komitealle valtuudet noudattaa vaatimustaan tarkistaa 
jonkin tuotteen myyntiluvut sen selvittämiseksi, voiko tuote saada lisäsuojatodistukselle jatkoa 
kuudeksi kuukaudeksi normaalin kolmen kuukauden sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 101
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) arvioida jonkin tuotteen kelpoisuutta 
sen lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
jatkamiseen 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kahdeksalla kuukaudella 
tarkastamalla tuotteiden riippumattomasti 
vahvistetut myyntiluvut.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan pediatrian komitealle valtuudet noudattaa vaatimustaan tarkistaa 
jonkin tuotteen myyntiluvut sen selvittämiseksi, voiko tuote saada lisäsuojatodistukselle jatkoa 
kuudeksi kuukaudeksi normaalin kolmen kuukauden sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 102
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) arvioida jonkin tuotteen kelpoisuutta 
sen lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
jatkamiseen 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kahdeksalla kuukaudella 
tarkastamalla tuotteiden riippumattomasti 
vahvistetut myyntiluvut.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella annetaan pediatrian komitealle valtuudet noudattaa vaatimustaan tarkistaa 
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jonkin tuotteen myyntiluvut sen selvittämiseksi, voiko tuote saada lisäsuojatodistukselle jatkoa 
kuudeksi kuukaudeksi normaalin kolmen kuukauden sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 103
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) arvioida lääkkeen kelpoisuus saada 
kuuden kuukauden jatkoaika 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloaikaan 
tarkastelemalla lääkkeen myyntilukuja, 
jotka ovat riippumattoman tahon 
vahvistamia.

Or. pt

Perustelu

Pediatrian komitea voi tarkistaa lääkkeen myyntiluvut ja todeta, onko tuote kelpoinen 
saamaan lisäsuojatodistuksen voimassaoloaikaan kuuden kuukauden jatkoajan normaalin 
kolmen kuukauden sijasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 104
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) arvioida tuotteen kelpoisuutta saada 
36 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuuden 
kuukauden jatko lisäsuojatodistukselle 
tarkastelemalla uudelleen riippumattomasti 
tarkistetut tuotteen myyntiluvut

Or. pl

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään antamaan pediatrian komitealle vastuu tuotteen myyntilukujen 
tarkistamisesta niin, että voidaan myöntää kuuden kuukauden jatko lisäsuojatodistukselle 
kolmen kuukauden standardijatkon sijasta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 105
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) laatia pediatrian asiantuntijoiden 
avustuksella erityinen luettelo 
lastenlääkkeiden tarpeista ja päivittää sitä 
säännöllisesti.

Or. en

Perustelu

Terapeuttisen lisäarvon tulee olla ehtona pediatrisen käyttöaiheen hyväksymiselle, jotta 
vältetään kaksinkertaiset tutkimukset. Komission ehdotuksessa ei ole mainittu terapeuttista 
lisäarvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 106
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Tapauksiin, joissa ei ole odotettavissa 
tällaista terapeuttista lisäarvoa, sovelletaan 
12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettua poikkeusta.

Or. en

Perustelu

Terapeuttisen lisäarvon tulee olla ehtona pediatrisen käyttöaiheen hyväksymiselle, jotta 
vältetään kaksinkertaiset tutkimukset. Komission ehdotuksessa ei ole mainittu terapeuttista 
lisäarvoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 107
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Toteuttaessaan tehtäviään pediatrian 
komitea selvittää, voidaanko ehdotetuilta 
tutkimuksilta odottaa merkittävää 
terapeuttista hyötyä lapsille.

2. Toteuttaessaan tehtäviään pediatrian 
komitea selvittää, voidaanko tietyllä 
lääkkeellä tehtäväksi ehdotetuilta 
tutkimuksilta odottaa merkittävää 



PE 357.553v02-00 50/158 AM\568363FI.doc

FI

terapeuttista hyötyä lapsille jo käytössä 
oleviin lapsille suunnattuihin 
hoitomuotoihin nähden.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan sanamuotoa vastaamaan komission ehdotuksen 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdan sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 108
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Toteuttaessaan tehtäviään pediatrian 
komitea selvittää, voidaanko ehdotetuilta 
tutkimuksilta odottaa merkittävää 
terapeuttista hyötyä lapsille.

2. Toteuttaessaan tehtäviään pediatrian 
komitea selvittää, voidaanko ehdotetuilta 
tutkimuksilta odottaa merkittävää 
terapeuttista hyötyä lapsille. Lisäksi sen on 
otettava huomioon muun muassa 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten lausunnot, päätökset tai 
neuvot.

Or. en

Perustelu

Tarpeettomia tutkimuksia lapsilla on syytä välttää, ja siksi lapsipotilailla kolmansissa maissa 
tehtyjä tutkimuksia ei saisi toistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 109
7 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Toteuttaessaan tehtäviään pediatrian 
komitea selvittää, voidaanko ehdotetuilta 
tutkimuksilta odottaa merkittävää 
terapeuttista hyötyä lapsille.

2. Toteuttaessaan tehtäviään pediatrian 
komitea selvittää ensisijaisesti, voidaanko 
ehdotetuilta tutkimuksilta odottaa 
merkittävää terapeuttista hyötyä lapsille.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 110
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä 
vertailevia tutkimuksia terapeuttisen 
lisäarvon dokumentoimiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 111
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä 
vertailevia tutkimuksia terapeuttisen 
lisäarvon dokumentoimiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 112
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä 
vertailevia tutkimuksia terapeuttisen 
lisäarvon dokumentoimiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 113
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tapauksiin, joissa ei ole odotettavissa 
tällaista terapeuttista lisäarvoa, sovelletaan 
12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettua poikkeusta.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 1 kanssa ja ottaa huomioon terapeuttisen 
lisäarvon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 114
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tapauksia, joissa tällaista hyötyä ei 
voida odottaa, koskevat 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
poikkeukset.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 115
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Tapauksia, joissa tällaista hyötyä ei 
voida odottaa, koskevat 12 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut 
poikkeukset.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella mahdollistetaan asetusehdotuksen saattaminen yhdenmukaiseksi sallimalla 
pediatrinen käyttöaihe 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 116
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Myyntilupahakemukseen liitettäviin 
asiakirjoihin on sisällytettävä vertaileva 
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tutkimus (vertailevat tutkimukset), jo(i)lla 
pyritään osoittamaan terapeuttinen hyöty.

Or. fr

Perustelu

Terapeuttisen hyödyn käsitteen olisi siis oltava pediatrisen käyttöaiheen myöntämisen 
edellytys, ja näin ollen se olisi dokumentoitava lupahakemuksen yhteydessä, jotta pediatrian 
komitea voi ottaa sen huomioon 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 117
7 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Myyntilupahakemukseen liitettäviin 
asiakirjoihin on sisällytettävä vertaileva 
tutkimus (vertailevat tutkimukset), jo(i)lla 
pyritään osoittamaan terapeuttinen hyöty.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 118
7 A ARTIKLA (uusi)

7 a artikla
Lapsille tarkoitetuille lääkkeille asetetuista 
vaatimuksista laaditaan erityinen luettelo, 
joka päivitetään säännöllisesti ja jonka on 
oltava asianosaisten (alan ammattilaiset, 
yritykset, potilaat) saatavilla.

Or. el

Perustelu

On tärkeää laatia luettelo, joka on kaikkien asianosaisten saatavilla.



PE 357.553v02-00 54/158 AM\568363FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 119
8 ARTIKLAN 1 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

a a) kaikkien tutkimusten tulokset ja 
selvitys kaikista kerätyistä tiedoista sen 
osoittamiseksi, että lääkkeellä voidaan 
odottaa olevan merkittävää terapeuttista 
hyötyä lapsiväestölle jo käytössä oleviin 
lapsille suunnattuihin hoitomuotoihin 
nähden

Or. en

Perustelu

Perusteluista ja 12 artiklan 1 kohdan c alakohdasta käy ilmi, että lääkkeitä ei pidä testata, 
ellei niistä koidu merkittävää terapeuttista hyötyä jo käytössä oleviin lapsille suunnattuihin 
hoitomuotoihin nähden. Siksi markkinointilupahakemuksessa on oltava tiedot mahdollisesta 
terapeuttisesta hyödystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 120
8 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA (uusi)

a a) toteutettujen pediatristen tutkimusten 
tulokset, meneillään olevien ja 
suunniteltujen pediatristen tutkimusten 
valmistumisaikataulu ja lääkeviraston 
lausunto näistä kohdista

Or. en

Perustelu

Periaate, jonka mukaan kaikkien lapsiin kohdistuvien tutkimusten tulokset on jätettävä 
yhdessä aikuisiin kohdistuvien tutkimusten tulosten kanssa, on vastoin nykyisiä tieteellisiä ja 
eettisiä standardeja. Tämä voi johtaa ennenaikaisten tai tarpeettomien tutkimusten 
tekemiseen lapsilla ja viivästyttää uusien aikuisille tarkoitettujen uusien lääkkeiden 
käyttöönottoa. Lasten saaminen tutkimuksiin tapahtuu usein hyvin hitaasti ja vaikeasti, ja 
tutkimukset voivat kestää suunniteltua kauemmin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 121
8 ARTIKLAN 1 KOHDAN - A ALAKOHTA (uusi)

-a) loppuun saatettujen pediatristen 
tutkimusten tulokset, käynnissä olevien ja 
suunniteltujen täydellisten pediatristen 
tutkimusten aikataulu sekä lääkeviraston 
lausunto mainituista asioista.

Or. en

Perustelu

Sovittujen tieteellisten ja eettisten normien mukaisesti uusia lääkkeitä on testattava kattavasti 
aikuisilla ennen tutkimusten aloittamista lapsille. Tämän seurauksena kaikkien pediatristen 
tutkimusten tuloksia ei ehkä ole saatavilla, kun aikuisille tarkoitetun tuotteen myyntilupaa 
anotaan. Lapsia koskevan ennenaikaisen testauksen ja aikuisten käyttöön tarkoitettujen 
lääkkeiden hyväksymisen viivästymisten välttämiseksi 8 artiklan mukaisten vaatimusten olisi 
katettava tapaukset, joissa pediatriset tutkimukset ovat käynnissä, kun aikuisten käyttöön 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevaa myyntilupaa ollaan hakemassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 122
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Tarvittaessa sovelletaan komission asetusta 
(EY) N:o 1085/2003 ihmisille ja eläimille 
tarkoitettujen lääkkeiden markkinoille 
saattamista koskevan luvan ehtojen 
muutosten tutkimisesta.

Or. en

Perustelu

EY:n lääkeainelainsäädännön sisällä on oltava mahdollisimman paljon yhdenmukaisuutta. 
Näin ollen tarvittaessa on sovellettava komission asetusta (EY) N:o 1085/2003 ihmisille ja 
eläimille tarkoitettujen lääkkeiden markkinoille saattamista koskevan luvan ehtojen 
muutosten tutkimisesta (esimerkiksi siirryttäessä pilleristä siirapin käyttämiseen, ja 
päinvastoin).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 123
9 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Ensimmäistä kohtaa sovelletaan myös 
tapauksiin, joissa hakija osoittaa, että 
lääkkeeseen liittyy merkittävä 
terapeuttinen, tieteellinen tai tekninen 
innovaatio, asetuksen 726/2004/EY 
säännösten ja erityisesti sen 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdan nojalla.

Or. el

Perustelu

On laadittava säännös, jossa markkinoille saattamista koskeva lupa koskee myös sellaista 
lääkettä, johon liittyy merkittävä terapeuttinen, tieteellinen tai tekninen innovaatio, kuten 
säädetään ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun 
asetuksen 726/2004/EY 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa. Säännöksellä vahvistetaan 
lääkkeiden innovaatioita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 124
14 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

2. Poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
pediatrian komitean on 60 päivän kuluessa 
hakemuksen vastaanottamisesta nimitettävä 
esittelijä ja annettava lausunto siitä, olisiko 
tuotekohtainen poikkeuslupa myönnettävä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 125
14 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Pediatrian komitean annettua lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä. 
Lääkevirasto ilmoittaa asiasta hakijalle 

3. Pediatrian komitean annettua lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä. 
Lääkevirasto ilmoittaa asiasta hakijalle 
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viipymättä. Hakijalle on ilmoitettava tehdyn 
päätöksen perusteet.

viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän 
kuluessa. Hakijalle on ilmoitettava tehdyn 
päätöksen perusteet.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 126
15 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Luetteloa päivitetään säännöllisesti 
(vähintään kuuden kuukauden välein) ja se 
asetetaan välittömästi yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, että poikkeuslupaluetteloa päivitetään säännöllisesti ja se on oltava 
yleisön saatavilla avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 127
15 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Lääkevirasto pitää luetteloa kaikista 
poikkeusluvista.

1. Lääkevirasto pitää luetteloa kaikista 
poikkeusluvista. Luetteloa päivitetään 
säännöllisesti (vähintään vuosittain ja se 
asetetaan yleisön saataville.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 128
15 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tämä luettelo, joka päivitetään 
vähintään kerran vuodessa, julkistetaan 
viipymättä.

Or. fr

Perustelu

Pediatrian komitean on toimittava täydellisen avoimesti. Avoimuusvelvoitetta on sovellettava 
päätöksentekoprosessiin, päätösten perusteluihin ja itse päätöksiin. 15 artiklaa on 
täsmennettävä tämän mukaisesti ja luettelo poikkeuksista on julkistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 129
15 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Tämä luettelo, joka päivitetään 
vähintään kerran vuodessa, julkistetaan 
viipymättä.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 130
17 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos on kyse 8 ja 9 artiklassa tarkoitetuista 
hakemuksista, pediatrinen 
tutkimussuunnitelma on, ellei perustellusti 
toisin osoiteta, toimitettava yhdessä 
hyväksymispyynnön kanssa viimeistään
siinä vaiheessa, kun direktiivin 2001/83/EY 
liitteessä I olevan I osan 5.2.3 kohdassa
tarkoitetut farmakokinetiikkaa ihmisellä 
käsittelevät tutkimukset on tehty, jotta 
voidaan varmistaa, että lausunto 
asianomaisen lääkkeen käytöstä 
lapsiväestössä voidaan antaa kyseisen 

1. Jos on kyse 8 ja 9 artiklassa tarkoitetuista 
hakemuksista, pediatrinen 
tutkimussuunnitelma on, ellei perustellusti 
toisin osoiteta, toimitettava yhdessä 
hyväksymispyynnön kanssa aikaisintaan
siinä vaiheessa, kun farmakokinetiikkaa 
ihmisellä käsittelevien tutkimusten toinen 
vaihe on tehty, jotta voidaan laatia 
konkreettiset tutkimussuunnitelmat ja 
täyttää näin lapsilla tehtäviä kliinisiä 
tutkimuksia koskevat vaatimukset.
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myyntiluvan tai muun hakemuksen 
arvioinnin yhteydessä.

Or. de

Perustelu

Noin 90 prosenttia lääkkeistä osoittautuu soveltumattomaksi jo ensimmäisen vaiheen jälkeen. 
Siksi vasta toisen vaiheen jälkeen voidaan tehdä perusteltu ratkaisu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 131
17 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos on kyse 8 ja 9 artiklassa tarkoitetuista 
hakemuksista, pediatrinen 
tutkimussuunnitelma on, ellei perustellusti 
toisin osoiteta, toimitettava yhdessä 
hyväksymispyynnön kanssa viimeistään 
siinä vaiheessa, kun direktiivin 2001/83/EY 
liitteessä I olevan I osan 5.2.3 kohdassa 
tarkoitetut farmakokinetiikkaa ihmisellä 
käsittelevät tutkimukset on tehty, jotta 
voidaan varmistaa, että lausunto 
asianomaisen lääkkeen käytöstä 
lapsiväestössä voidaan antaa kyseisen 
myyntiluvan tai muun hakemuksen 
arvioinnin yhteydessä.

1. Jos on kyse 8 ja 9 artiklassa tarkoitetuista 
hakemuksista, pediatrinen 
tutkimussuunnitelma ja tiivistetty selvitys on, 
ellei perustellusti toisin osoiteta, toimitettava 
yhdessä hyväksymispyynnön kanssa 
viimeistään siinä vaiheessa, kun 
direktiivin 2001/83/EY liitteessä I olevan 
I osan 5.2.3 kohdassa tarkoitetut 
farmakokinetiikkaa ihmisellä käsittelevät 
tutkimukset on tehty, jotta voidaan 
varmistaa, että lausunto asianomaisen 
lääkkeen käytöstä lapsiväestössä voidaan 
antaa kyseisen myyntiluvan tai muun 
hakemuksen arvioinnin yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että lääkeviraston laatima 17 artiklan 2 kohdan mukainen 
tiivistetty selvitys olisi hyödyllinen ja käyttökelpoinen. Sen määräyksen poistaminen, että
lääkeviraston on laadittava tiivistetty selvitys, lyhentää merkittävästi hallinnollista 
hyväksymisaikaa enintään 10 päivään. Toisin sanoen hakija toimittaa tiivistetyn selvityksen 
hyväksymispyynnön liitteenä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 132
17 ARTIKLAN 1 KOHTA
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1. Jos on kyse 8 ja 9 artiklassa tarkoitetuista 
hakemuksista, pediatrinen 
tutkimussuunnitelma on, ellei perustellusti 
toisin osoiteta, toimitettava yhdessä 
hyväksymispyynnön kanssa viimeistään 
siinä vaiheessa, kun direktiivin 2001/83/EY 
liitteessä I olevan I osan 5.2.3 kohdassa 
tarkoitetut farmakokinetiikkaa ihmisellä 
käsittelevät tutkimukset on tehty, jotta 
voidaan varmistaa, että lausunto 
asianomaisen lääkkeen käytöstä 
lapsiväestössä voidaan antaa kyseisen 
myyntiluvan tai muun hakemuksen 
arvioinnin yhteydessä.

1. Jos on kyse 8 ja 9 artiklassa tarkoitetuista 
hakemuksista, pediatrinen 
tutkimussuunnitelma on, ellei perustellusti 
toisin osoiteta, toimitettava yhdessä 
hyväksymispyynnön kanssa viimeistään 
siinä vaiheessa, kun direktiivin 2001/83/EY 
liitteessä I olevan I osan 5.2.3 kohdassa 
tarkoitetut farmakokinetiikkaa ihmisellä 
käsittelevät tutkimukset on tehty, jotta 
voidaan varmistaa, että lausunto 
asianomaisen lääkkeen käytöstä 
lapsiväestössä voidaan antaa kyseisen 
myyntiluvan tai muun hakemuksen 
arvioinnin yhteydessä. Jos pediatrisen 
tutkimussuunnitelman hyväksymispyyntöä 
ei toimiteta siinä vaiheessa, kun 
farmakokinetiikkaa ihmisellä käsittelevät 
tutkimukset on tehty, 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetun hakemuksen jättävän hakijan 
on toimitettava valmiiden pediatristen 
tutkimusten tulokset sekä meneillään 
olevien ja suunniteltujen pediatristen 
tutkimusten valmistumisen aikataulu. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava hakijaa koskeva seuranta 
edellä mainituista kohdista.

Or. en

Perustelu

Pediatrisen tutkimussuunnitelman hyväksymispyynnön toimittaminen siinä vaiheessa, kun 
farmakokinetiikkaa ihmisellä käsittelevät tutkimukset on tehty, on liian aikaista monien 
lääkeaineiden osalta, jotka ensin vaativat perusteellista testausta aikuisilla, ennen pediatrisen 
kehittämisen toteuttamista. Näin ollen on välttämätöntä antaa mahdollisuus jättää ja sopia 
pediatrisesta tutkimussuunnitelmasta myöhemmässä vaiheessa. Samalla on varmistettava, 
että pediatriset tutkimukset käynnistetään mahdollisimman asianmukaisessa vaiheessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 133
17 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Lääkeviraston on 30 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanottamisesta tarkistettava pyynnön 

2. Lääkeviraston on 10 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanottamisesta tarkistettava pyynnön 
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asianmukaisuus ja laadittava asiasta 
tiivistetty selvitys pediatrian komitealle.

asianmukaisuus.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että lääkeviraston laatima 17 artiklan 2 kohdan mukainen 
tiivistetty selvitys olisi hyödyllinen ja käyttökelpoinen. Sen määräyksen poistaminen, että 
lääkeviraston on laadittava tiivistetty selvitys, lyhentää merkittävästi hallinnollista 
hyväksymisaikaa enintään 10 päivään. Toisin sanoen hakija toimittaa tiivistetyn selvityksen 
hyväksymispyynnön liitteenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 134
17 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Soveltuvissa tapauksissa lääkevirasto voi 
pyytää hakijaa toimittamaan lisää tietoja ja 
asiakirjoja, jolloin 30 päivän määräaika 
keskeytetään, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu.

3. Soveltuvissa tapauksissa lääkevirasto voi 
pyytää hakijaa toimittamaan lisää tietoja ja 
asiakirjoja, jolloin 10 päivän määräaika 
keskeytetään, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään todisteita siitä, että lääkeviraston laatima 17 artiklan 2 kohdan mukainen 
tiivistetty selvitys olisi hyödyllinen ja käyttökelpoinen. Sen määräyksen poistaminen, että 
lääkeviraston on laadittava tiivistetty selvitys, lyhentää merkittävästi hallinnollista 
hyväksymisaikaa enintään 10 päivään. Toisin sanoen hakija toimittaa tiivistetyn selvityksen 
hyväksymispyynnön liitteenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 135
18 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Pediatrian komitean on 60 päivän 
kuluessa pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan asianmukaisesti tehdyn 
ehdotuksen vastaanottamisesta annettava 
lausunto siitä, takaavatko ehdotetut 
tutkimukset sellaisten tietojen tuottamisen, 

1. Poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
pediatrian komitean on 60 päivän kuluessa 
pediatrista tutkimussuunnitelmaa koskevan 
asianmukaisesti tehdyn ehdotuksen 
vastaanottamisesta annettava lausunto siitä, 
takaavatko ehdotetut tutkimukset sellaisten 



PE 357.553v02-00 62/158 AM\568363FI.doc

FI

joiden perusteella voidaan määritellä ne 
edellytykset, joiden täyttyessä kyseistä 
lääkettä voidaan käyttää lapsiväestön tai sen 
alaryhmien hoitoon, ja tarjoaako 
odotettavissa oleva terapeuttinen hyöty 
riittävät perustelut ehdotetun tutkimuksen 
toteuttamiselle.

tietojen tuottamisen, joiden perusteella 
voidaan määritellä ne edellytykset, joiden 
täyttyessä kyseistä lääkettä voidaan käyttää 
lapsiväestön tai sen alaryhmien hoitoon, ja 
tarjoaako odotettavissa oleva terapeuttinen 
hyöty riittävät perustelut ehdotetun 
tutkimuksen toteuttamiselle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 136
18 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 137
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman, tai jos 
suunnitelman on 
epätarkoituksenmukainen, 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakija 
voi seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 



AM\568363FI.doc 63/158 PE 357.553v02-00

FI

Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa 
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 138
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä, ja, milloin se 
pitää tarpeellisena, asetettava hakijalle 
määräaika muutetun pediatrisen 
tutkimussuunnitelman jättämiselle. 
Pediatrian komitean annettua joko 
myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Or. el

Perustelu

On tärkeää, ettei tutkimuksia kokonaan hylättäisi, kun ne kerran on aloitettu. Tavoitteena on 
kannustaa hakijaa asettamaan tutkimukselle uudet määräajat, ja tämän vuoksi olisi laadittava 
tietyt aikarajat.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 139
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 140
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.
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Or. fr

Perustelu

Toisin kuin 18 artikla, tämä artikla on aivan liian epäselvä, mitä tulee tutkimussuunnitelman 
muuttamisen määräaikaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 141
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa 
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Perustelu

Ehdotus ei sisällä määräaikoja. Määräaika määritetään selkeästi jo 18 artiklassa, mutta 
ennen tätä tarkistusta selkeys puuttuu 23 artiklasta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 141
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
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toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Perustelu

Tehokkaan järjestelmän luomiseksi pediatristen tutkimussuunnitelmien tarkastelun 
määräaikojen samoin kuin ehdotettujen muutosten määräaikojen on oltava täsmällisiä, 
eivätkä ne saa olla liian pitkiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 142
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa 
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.

Or. en
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Perustelu

Ehdotus ei sisällä määräaikoja. Määräaika määritetään selkeästi jo 18 artiklassa, mutta 
ennen tätä tarkistusta selkeys puuttuu 23 artiklasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 143
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia,
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa 
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Perustelu

23 artikla ei sisällä mitään määräaikaa, jonka sisällä pediatrian komitean on annettava 
lausuntonsa, vaikka 18 artiklan mukaisesti pediatrian komitean on annettava lausunto 
60 päivän kuluessa pediatrista tutkimussuunnitelmaa koskevan asianmukaisesti tehdyn 
ehdotuksen vastaanottamisesta, ja 60 päivän määräajan kuluessa pediatrian komitea voi 
pyytää hakijaa ehdottamaan suunnitelmaan muutoksia. Jos 60 päivää pidetään 
asianmukaisena määräaikana, jonka sisällä komitea antaa lausunnon, siinä tapauksessa 
30 päivän on riitettävä sen määräajaksi, että komitea voi pyytää hakijaa ehdottamaan 
suunnitelmaan muutoksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 144
23 ARTIKLA
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Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia tai lykkäystä tai poikkeusta 
koskevaa pyyntöä ja annettava lausunto, 
jossa ehdotetaan muutosten, lykkäyksen tai 
poikkeuksen hylkäämistä tai hyväksymistä. 
Pediatrian komitean annettua joko 
myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Or. cs

Perustelu

Hakijalla on 23 artiklan mukaan oikeus pyytää pediatrian komiteaa hyväksymään muutoksia 
tai lykkäystä tai poikkeusta koskeva pyyntö, ja pediatrian komitealla on oikeus tarkastella 
ehdotettuja muutoksia ja lykkäystä tai poikkeusta koskevaa pyyntöä. Kun pediatrian komitea
on antanut lausuntonsa ehdotetuista muutoksista, lykkäyksestä tai poikkeuksesta, voidaan 
käyttää 26 artiklassa (4 kohta) säädettyä menettelyä, jonka mukaan uutta kantaa voidaan 
tarkastella uudestaan perustellun pyynnön nojalla. Sen vuoksi ei ole asianmukaista, että 
pediatrian komitea asettaa määräaikoja pediatrisen tutkimussuunnitelman esittämiselle. Jos 
pediatrian komitea päättää olla hyväksymättä muutoksia pediatriseen tutkimussuunnitelmaan, 
hakemuksen esittäjän on selvästi toteutettava tutkimukset hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti, siis ennen kuin esitetään pyyntöjä muutoksista, lykkäyksestä 
tai poikkeuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 145
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
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pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 30 päivän kuluessa 
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Perustelu

Joitakin määräaikoja ei määritellä asetusluonnoksessa, kun taas toiset ovat liian pitkiä. Tämä 
tarkistus pyrkii selventämään tilannetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 146
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean annettua 
joko myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa ongelmia, 
jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava 60 päivän kuluessa 
lausunto, jossa ehdotetaan muutosten 
hylkäämistä tai hyväksymistä. Pediatrian 
komitean annettua joko myönteisen tai 
kielteisen lausunnon sovelletaan 4 luvussa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen muiden menettelymääräysten mukaisesti on asianmukaista asettaa sama 
määräaika komitean päätökselle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 147
24 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

Jos pediatrian komitealta pyydetään 
lausuntoa 1 kohdan mukaisesti, sen on 
poikkeustapauksia lukuun ottamatta 
annettava lausunto 60 päivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 148
26 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Pediatrian komitean on 30 päivän 
kuluessa 1 kohdan mukaisesti toimitetun 
uudelleentarkastelupyynnön 
vastaanottamisesta uuden esittelijän 
nimettyään annettava uusi lausunto, jossa se 
vahvistaa tai muuttaa aiempaa lausuntoaan. 
Uusi lausunto on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perustelut on liitettävä 
lausuntoon, josta tulee lopullinen.

2. Pediatrian komitean on 30 päivän 
kuluessa 1 kohdan mukaisesti toimitetun 
uudelleentarkastelupyynnön 
vastaanottamisesta uuden esittelijän, joka 
voi kysyä suoraan hakijalta, nimettyään 
annettava uusi lausunto, jossa se vahvistaa 
tai muuttaa aiempaa lausuntoaan. Hakija voi 
myös pyytää kysymyksiä. Esittelijä tiedottaa 
komitealle viipymättä kirjallisesti hakijaan 
pidetyn yhteyden yksityiskohdista. Uusi 
lausunto on perusteltava asianmukaisesti, ja 
perustelut on liitettävä lausuntoon, josta 
tulee lopullinen.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että esittelijä edustaa koko komiteaa ja tiedottaa komitealle hakijaan 
pidetyn yhteyden yksityiskohdista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 149
26 ARTIKLAN 2 KOHTA
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2. Pediatrian komitean on 30 päivän 
kuluessa 1 kohdan mukaisesti toimitetun 
uudelleentarkastelupyynnön 
vastaanottamisesta uuden esittelijän 
nimettyään annettava uusi lausunto, jossa se 
vahvistaa tai muuttaa aiempaa lausuntoaan. 
Uusi lausunto on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perustelut on liitettävä 
lausuntoon, josta tulee lopullinen.

2. Pediatrian komitean on 30 päivän 
kuluessa 1 kohdan mukaisesti toimitetun 
uudelleentarkastelupyynnön 
vastaanottamisesta uusi, aikaisemmasta 
lausunnosta riippumattomasti laadittu 
lausunto, jossa se vahvistaa tai muuttaa 
aiempaa lausuntoaan. Uusi lausunto on 
perusteltava asianmukaisesti, ja perustelut 
on liitettävä lausuntoon, josta tulee 
lopullinen.

Or. cs

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että asetuksen aikaisemmissa artikloissa ei ole mainittu sitä, että 
nimitettäisiin esittelijä laatimaan pediatrian komitean lausuntoa (menettelytapa-asioita 
säännellään pediatrian komitean työjärjestyksessä), ei ole asianmukaista sanoa, että 
pediatrian komitea nimittää uuden esittelijän. On kuitenkin tarpeen korostaa, että uusi 
lausunto on laadittava aikaisemmasta lausunnosta riippumattomasti. Vain uuden esittelijän 
nimittämisellä ei turvata uusien seikkojen riippumatonta arviointia, jonka perusteella 
pediatrian komitean on annettava uusi lausuntonsa tai vahvistettava aikaisempi lausuntonsa. 
Samalla tavalla työjärjestyksessä olisi määriteltävä, miten pediatrian komitean on määrä 
tiedottaa hakijalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 150
26 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Lääkeviraston on tehtävä asiaa koskeva 
päätös viipymättä. Päätös on toimitettava 
tiedoksi hakijalle.

4. Lääkeviraston on tehtävä asiaa koskeva 
päätös 30 päivän kuluessa. Päätös on 
toimitettava tiedoksi hakijalle viipymättä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 151
26 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Lääkeviraston on tehtävä asiaa koskeva 
päätös viipymättä. Päätös on toimitettava 
tiedoksi hakijalle.

4. Lääkeviraston on tehtävä asiaa koskeva 
päätös enintään 15 päivän kuluessa siitä, 
kun se on saanut pediatrian komitean 
päätöksen. Päätös on toimitettava tiedoksi 
hakijalle.
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Or. el

Perustelu

Määräaikojen tarkentaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 152
26 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Lääkeviraston on tehtävä asiaa koskeva 
päätös viipymättä. Päätös on toimitettava 
tiedoksi hakijalle.

4. Lääkeviraston on tehtävä asiaa koskeva 
päätös viipymättä. Päätös on toimitettava 
tiedoksi hakijalle kirjallisesti ja 
yksityiskohtaisesti perusteltuna.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen avoimuuden varmistamiseksi uudelleenkäsittelymenettelyä koskeva päätöksen 
perustelut olisi toimitettava hakijalle kirjallisena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 153
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Hakija voi asetuksen (EY) N:o 726/2004 
5–15 artiklassa säädettyä menettelyä 
käyttäen hakea tämän asetuksen 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua myyntilupaa, johon 
sisältyy yksi tai useampi pediatrinen 
käyttöaihe, jonka valinta perustuu 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tuloksiin.

1. Hakija voi asetuksen (EY) N:o 726/2004 
5–15 artiklassa säädettyä menettelyä 
käyttäen hakea tämän asetuksen 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua myyntilupaa, johon 
sisältyy yksi tai useampi pediatrinen 
käyttöaihe, josta on merkittäviä 
terapeuttisia hyötyjä pediatristen potilaiden 
nykyisiin hoitomenetelmiin verrattuna, 
jonka valinta perustuu hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tehtyjen tutkimusten tuloksiin.

Or. en

Perustelu

Markkinointilupa olisi annettava vain tuotteille, joista on merkittäviä terapeuttisia hyötyjä 
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pediatristen potilaiden nykyisiin hoitomenetelmiin verrattuna.

Pediatrisia käyttöaiheita perustelevien tutkimusten tulokset olisi aina sisällytettävä 
valmisteyhteenvedon tiivistelmään ja potilaille tarkoitettuun tiedotteeseen.

Jotta terveydenhuollon ammattilaisille ja vanhemmille voitaisiin antaa asiaankuuluvinta 
tietoa, "kielteisiin tuloksiin" päätyneet tutkimukset olisi oltava selvästi yksilöitävissä ja ne 
olisi erotettava tutkimuksista, joita käytetään pediatrisen käyttöaiheen perusteena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 154
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty.

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty.

Tutkimukset, jotka eivät johda pediatriseen 
käyttöaiheeseen, olisi yksilöitävä selkeästi 
ja erotettava tutkimuksista, joita käytetään 
pediatrisen hoitoaiheen perusteena.

Or. en

Perustelu

Ks. saman tekijän edellä oleva 29 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 155
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset
käyttöaiheet hyväksytty.

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty. Tutkimukset, 
joiden nojalla ei ole myönnetty pediatrista 
käyttöaihetta, on voitava tunnistaa ja 
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erottaa selvästi tutkimuksista, joiden 
nojalla on myönnetty pediatrinen 
käyttöaihe.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 156
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty.

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty. Tutkimukset, 
joiden nojalla ei ole myönnetty pediatrista 
käyttöaihetta, on voitava tunnistaa ja 
erottaa selvästi tutkimuksista, joiden 
nojalla on myönnetty pediatrinen 
käyttöaihe.

Or. fr

Perustelu

29 artiklan 1 kohdassa säädetään, että niiden tutkimusten tulokset, jotka ovat antaneet aiheen 
pediatrisen käyttöaiheen hyväksymiseen, on sisällytettävä tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
pakkausselosteeseen. Tämä sisällyttäminen on tervetullutta, eikä ainoastaan "soveltuvissa 
tapauksissa", vaan sen on oltava yleinen vaatimus. Lisäksi, kielteisen tuloksen antaneet 
tutkimukset olisi voitava selvästi tunnistaa ja erottaa tutkimuksista, joiden nojalla pediatrinen 
käyttöaihe on myönnetty, jotta terveysalan ammattilaisille ja vanhemmille annettavat tiedot 
olisivat mahdollisimman tarkkoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 157
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty.

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja,
edellyttäen että toimivaltainen 
viranomainen pitää tietoja tarpeellisina 
potilaalle, myös sen pakkausselosteeseen 
sen mukaan, onko kyseeseen tulevat 
pediatriset käyttöaiheet tosiasiallisesti
hyväksytty.

Or. fr

Perustelu

Jotta vältetään potilaan vähäisinkin hämmennys ja jotta lisätään pakkausselosteen 
luettavuutta, vaikuttaa suotavalta poistaa kaikki tarpeettomat tiedot ja mainita vain niiden 
tutkimusten tulokset, joiden perusteella pediatriset käyttöaiheet on hyväksytty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 158
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty.

Jos myyntilupa myönnetään, kaikki 
mainittujen tutkimusten tulokset on 
sisällytettävä tuotteen valmisteyhteenvetoon 
ja soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, onko 
kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty.

Or. en

Perustelu

Selvennys – kaikki lapsilla tehtyjen tutkimusten tulokset – positiiviset tai negatiiviset – ovat 
arvokkaita sen vuoksi ne on sisällytettävä tuotteen valmisteyhteenvetoon.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 159
33 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jos lääkkeelle on myönnetty hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tehtyjen tutkimusten tuloksiin perustuvaa 
pediatrista käyttöaihetta koskeva 
myyntilupa, pakkausmerkinnöissä on 
lääkkeen nimen jälkeen seurattava 
yläindeksinä sinisellä merkitty kirjain P 
sinisin ääriviivoin muodostetun tähden 
sisällä.

Jos lääkkeelle on myönnetty hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisesti 
tehtyjen tutkimusten tuloksiin perustuvaa 
pediatrista käyttöaihetta koskeva 
myyntilupa, pakkausmerkinnöissä on 
lääkkeen nimen alla esitettävä
eurooppalainen logo.

Tämä logo valitaan lapsille tarkoitetulla 
Euroopan laajuisella kilpailulla. Logo 
edustaa vertauskuvallisesti lääkkeen 
osuutta terveydentilaan. Kilpailun 
järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt jätetään lääkeviraston 
päätettäväksi.

Or. fr

Perustelu

Tämän lainsäädännön kohteena ovat lapset. Tällainen kilpailu on tilaisuus edistää Euroopan 
lääkeviraston roolia ja korostaa sen ja myös Euroopan unionin huolenaiheita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 160
33 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jos lääkkeelle on myönnetty hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
mukaisesti tehtyjen tutkimusten tuloksiin 
perustuvaa pediatrista käyttöaihetta 
koskeva myyntilupa, pakkausmerkinnöissä
on lääkkeen nimen jälkeen seurattava 
yläindeksinä sinisellä merkitty kirjain P 
sinisin ääriviivoin muodostetun tähden 
sisällä.

Kaikkien lääkkeiden, joille on myönnetty 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukainen 
myyntilupa, pakkausmerkinnöissä on oltava 
sanat "pediatriseen käyttöön hyväksytty 
(ikävuodet x-x)".

Or. en
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Perustelu

Lastenlääkkeen myyntiluvan (PUMA) erottaminen pakkausmerkinnässä olevalla kirjaimella 
perusteltiin alunperin sillä, että sitä oli tarkoitus käyttää PUMAn käyttämisen kannustimina. 
Kuulemisten jälkeen komissio ehdotti, että tätä käytäntöä olisi laajennettava koskemaan 
kaikkia pediatrisia tuotteita, joilla on pediatriseen tutkimussuunnitelmaan perustuva 
käyttöaihe. Tämä on lähinnä määrityskysymys. Jos tämä on uutta käytäntöä, siinä 
tapauksessa kauemmin käytettyjen tuotteiden syrjinnän välttämiseksi ja kuluttajan 
hämääntymisen välttämiseksi määritelmän olisi koskettava kaikkia pediatriseen käyttöön 
hyväksyttyjä tuotteita (riippumatta siitä, onko niillä myös aikuisia koskeva käyttöaihe).

P-kirjainta ei voida käyttää, koska sitä käytetään jo lääkeaineiden merkintänä yhdessä 
jäsenvaltiossa (Iso-Britannia) ja koska se ei liity lapsiin ainakaan yhdessä jäsenvaltiossa 
(Saksa). Sen sijaan on keskusteltu symbolin käyttämisestä. Se olisi vaikeassa. Sen olisi oltava 
sukupuolineutraali ja edustettava yhtenä symbolina 0–8 -vuotiaita lapsia hoitajia ja 
alaryhmiä vieraannuttamatta/hämäämättä. (Lapset kieltäytyvät tunnetusti herkästi ottamasta 
lääkettä – jos pakkausmerkinnässä on jotakin vauvaan viittaavaa, lääke jää ottamatta). Lyhyt 
maininta pakkausmerkinnässä näyttää olevan kohtuullinen kompromissi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 161
34 ARTIKLA

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

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

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 162
34 ARTIKLA

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty pediatrista 
käyttöaihetta varten ja jota jo myydään 

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

muiden käyttöaiheiden perusteella, 
myyntiluvan haltijan on kuuden kuukauden
kuluessa pediatrisen käyttöaiheen 
hyväksymisestä saatettava lääke 
markkinoille pediatrisenkäyttöaiheen osalta.

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksen tarkoituksena on edistää sellaisten uusien lääkkeiden kehittämistä, joilla 
vastataan aikaisemmin täyttämättömiin lastenlääkkeiden tarpeisiin. Tämän vuoksi olisi 
ristiriitaista antaa lääkkeelle kahden vuoden aika markkinoille saattamiseen siitä lähtien, kun 
käyttöaihe on hyväksytty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 163
34 ARTIKLA

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

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

Or. fr

Perustelu

Asetusehdotuksella pyritään parantamaan lasten terveyttä Euroopassa lisäämällä lasten 
hoidossa käytettävien lääkkeiden tutkimusta, kehittämistä ja hyväksymistä. Lapsille 
suunnattujen lääkkeiden markkinoille saattamisen määräaika edesauttaa tavoitetta parantaa 
lasten terveyttä Euroopassa. Vaikuttaa näin ollen suhteettomalta myöntää yritykselle kahden 
vuoden määräaika lääkkeen markkinoille saattamiseksi hyväksyttyä käyttöaihetta varten ja 
näin riistää lapsilta tärkeänä pidetty hoitokeino.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 164
34 ARTIKLA
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Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty pediatrista 
käyttöaihetta varten ja jota jo myydään 
muiden käyttöaiheiden perusteella, 
myyntiluvan haltijan on kahden vuoden
kuluessa pediatrisen käyttöaiheen 
hyväksymisestä saatettava lääke 
markkinoille pediatrisenkäyttöaiheen osalta.

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

Or. en

Perustelu

Asetusluonnoksen tarkoituksena on edistää sellaisten uusien lääkkeiden kehittämistä, joilla 
vastataan aikaisemmin täyttämättömiin lastenlääkkeiden tarpeisiin. Tämän vuoksi olisi 
ristiriitaista antaa lääkkeelle kahden vuoden aika markkinoille saattamiseen siitä lähtien, kun
käyttöaihe on hyväksytty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 165
34 ARTIKLA

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 166
34 ARTIKLA

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty pediatrista 
käyttöaihetta varten ja jota jo myydään 

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

muiden käyttöaiheiden perusteella, 
myyntiluvan haltijan on yhden vuoden 
kuluessa pediatrisen käyttöaiheen 
hyväksymisestä saatettava lääke 
markkinoille pediatrisenkäyttöaiheen osalta.

Or. en

Perustelu

Olisi ristiriitaista antaa lääkkeelle kahden vuoden aika markkinoille saattamiseen siitä 
lähtien, kun käyttöaihe on hyväksytty (34 artikla).

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 167
34 ARTIKLA

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

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

Or. de

Perustelu

Lasten lääketurvallisuutta on parannettava pikaisesti. Siksi määräajaksi olisi asetettava 
1 vuosi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 168
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos esiintyy erityistä aihetta huoleen, 
toimivaltainen viranomainen voi 
myyntiluvan myöntämisen ehtona vaatia 
riskinhallintajärjestelmän käyttöönottoa tai 
erityisiä markkinoille saattamisen jälkeen 

2. Myyntiluvan myöntäminen pediatrista 
käyttöaihetta varten riippuu siitä, onko 
yrityksellä riskinhallintajärjestelmä. 
Lisäksi viranomainen voi tarvittaessa 
vaatia erityistutkimuksia.
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tehtäviä tutkimuksia, joiden tulokset 
toimitetaan tarkasteltaviksi.
Riskinhallintajärjestelmä on toimien 
kokonaisuus, joka on suunniteltu estämään 
tai minimoimaan lääkkeisiin liittyvät riskit; 
tähän kuuluu myös kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen.

Riskinhallintajärjestelmä on toimien 
kokonaisuus, joka on suunniteltu estämään 
tai minimoimaan lääkkeisiin liittyvät riskit; 
tähän kuuluu myös kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 169
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos esiintyy erityistä aihetta huoleen, 
toimivaltainen viranomainen voi 
myyntiluvan myöntämisen ehtona vaatia 
riskinhallintajärjestelmän käyttöönottoa tai 
erityisiä markkinoille saattamisen jälkeen 
tehtäviä tutkimuksia, joiden tulokset 
toimitetaan tarkasteltaviksi.
Riskinhallintajärjestelmä on toimien 
kokonaisuus, joka on suunniteltu estämään 
tai minimoimaan lääkkeisiin liittyvät riskit; 
tähän kuuluu myös kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen.

2. Myyntiluvan myöntäminen pediatrista 
käyttöaihetta varten riippuu siitä, onko 
yrityksellä riskinhallintajärjestelmä. 
Lisäksi viranomainen voi tarvittaessa 
vaatia erityistutkimuksia.
Riskinhallintajärjestelmä on toimien 
kokonaisuus, joka on suunniteltu estämään 
tai minimoimaan lääkkeisiin liittyvät riskit; 
tähän kuuluu myös kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen.

Or. fr

Perustelu

Useat viimeaikaiset lääketurvatoimintaan liittyneet tapaukset muistuttavat, että lääkkeiden 
käyttöä ei koskaan saa banalisoida, ei etenkään, kun kyse on lapsista.
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Asetusehdotus on tervetullut, koska sillä pyritään kannustamaan lapsille suunnattujen 
lääkkeiden tutkimuksiin ennen niiden markkinoille saattamista, mutta ehdotus on 
lääketurvatoiminnan osalta riittämätön. 35 artiklassa ei juurikaan säädetä mitään uutta 
verrattuna aikuisten lääkkeitä koskeviin säännöksiin. Hakijan on artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vain "yksilöitävä toimenpiteet, joilla seurataan lääkkeen tehoa ja mahdollisia ei-
toivottuja vaikutuksia lapsille käytettynä". Toimivaltainen viranomainen voi vaatia erityisiä 
tutkimuksia tai "riskinhallintajärjestelmän käyttöönottoa" myyntiluvan myöntämisen jälkeen, 
mutta vain "jos esiintyy erityistä aihetta huoleen", kuten säädetään artiklan 2 kohdassa. 
Tällaisen riskinhallintajärjestelmän, joka määritellään 35 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa 
ohjeissa, pitäisi koskea kaikkia lapsille suunnattuja lääkkeitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 170
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos esiintyy erityistä aihetta huoleen, 
toimivaltainen viranomainen voi
myyntiluvan myöntämisen ehtona vaatia
riskinhallintajärjestelmän käyttöönottoa tai
erityisiä markkinoille saattamisen jälkeen 
tehtäviä tutkimuksia, joiden tulokset 
toimitetaan tarkasteltaviksi. 
Riskinhallintajärjestelmä on toimien 
kokonaisuus, joka on suunniteltu estämään 
tai minimoimaan lääkkeisiin liittyvät riskit; 
tähän kuuluu myös kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen.

2. Jos esiintyy erityistä aihetta huoleen, 
toimivaltainen viranomainen vaatii 
myyntiluvan myöntämisen ehtona 
riskinhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja 
tarvittaessa erityisiä markkinoille 
saattamisen jälkeen tehtäviä tutkimuksia, 
joiden tulokset toimitetaan tarkasteltaviksi. 
Riskinhallintajärjestelmä on toimien 
kokonaisuus, joka on suunniteltu estämään 
tai minimoimaan lääkkeisiin liittyvät riskit; 
tähän kuuluu myös kyseisten toimien 
tehokkuuden arvioiminen.

Or. en

Perustelu

Äskettäiset lääketurvatoimintaan liittyneet tapaukset osoittavat, että lääkkeitä ei koskaan pidä 
käyttää tarpeettomasti, ja että tämä koskee erityisesti lapsia. Tässä suhteessa 
lääketurvatoimintaa koskevat vaatimukset ovat riittämättömiä. Riskinhallintajärjestelmä on 
ulotettava koskemaan kaikkia lastenlääkkeitä ja tarvittaessa viranomaisten olisi pystyttävä 
pyytämään erityisiä myynnin aloittamisen jälkeen tehtäviä tutkimuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 171
35 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Kielteisiä vaikutuksia koskevat 
lääketurvatoimintatiedot, joista on 
ilmoitettu ennen myynnin aloittamista ja 
sen jälkeen, kootaan julkiseen rekisteriin.

Or. en

Perustelu

Lääketurvatoimintatietojen on oltava julkisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 172
35 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)

2 b. Kun lääkkeelle on myönnetty 
myyntilupa pediatrista käyttöaihetta varten 
niiden tutkimusten perusteella, jotka on 
tehty sovitun tutkimussuunnitelman 
mukaisesti, pakkaukseen ja myös potilaan 
ohjeisiin on selvästi merkittävä 
asianmukaiset varoitukset ja huomautukset 
sellaisten lääkkeiden tapauksessa, jotka 
voivat aiheuttaa vakavia haitallisia 
reaktioita.

Or. en

Perustelu

Vakavat haittavaikutukset on mainittava selvästi pakkauksessa potilaiden ja heidän 
perheidensä varoittamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 173
35 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Lääkkeiden haitallisia reaktioita 
koskevat tiedot, joista ilmoitetaan ennen 
markkinointia ja sen jälkeen, olisi koottava 
julkiseen rekisteriin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 174
35 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Jos lääkevalmisteelle myönnetään lupa 
pediatrista käyttöaihetta varten ja 
myyntiluvan haltija on hyötynyt 36, 37 tai 
38 artiklan säännöksistä ja jos myyntiluvan 
haltija ei jatka lääkevalmisteen saattamista 
markkinoille, myyntiluvan haltijan on 
sallittava kolmannen osapuolen käyttää 
lääkevalmistetta koskevia arkistoituja 
farmaseuttisia, prekliinisiä tai kliinisiä 
asiakirjoja direktiivin 2001/83/EY 
10 artiklan c kohdan mukaisesti. 
Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava 
lääkevirastolle aikeistaan olla jatkamatta 
markkinoille saattamista, ja lääkevirasto 
julkistaa kyseisen seikan.

Or. en

Perustelu

On olemassa vaara, että myyntiluvan haltija vetää valmisteen pois markkinoilta, kun 
patenttisuoja/markkinointiyksinoikeus/markkinasuoja on kulunut umpeen. Nykyisessä 
lainsäädännössä ei ole mitään, mikä velvoittaisi myyntiluvan haltijaa pitämään luvallisen 
tuotteen markkinoilla. Sen takia on tärkeätä varmistaa, että tuotetta voi silti olla saatavilla. 
Uusi artikla mahdollistaa toisen potentiaalisen myyntiluvan haltijan käyttämään asiaa 
koskevia tietoja (ja siksi välttää toistamasta kehitystyötä) markkinoilta poistettua tuotetta 
koskevan myyntiluvan saamiseksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 175
35 A ARTIKLA (uusi)

35 a artikla
Tiedot pediatrista käyttöaihetta koskevan 
myyntiluvan saaneen lääkkeen 
markkinoille saattamista ennen ja sen 
jälkeen havaituista ei-toivotuista 
vaikutuksista kerätään rekisteriin, joka on 
yleisölle avoin.

Or. fr

Perustelu

Tässä uudessa artiklassa tuodaan esille tarve saattaa lääketurvatoiminnasta kerätyt tiedot 
yleisön saataville ja julkisiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 176
35 A ARTIKLA (uusi)

35 a artikla
Tiedot markkinoille saattamista ennen ja 
sen jälkeen havaituista ei-toivotuista 
vaikutuksista kerätään rekisteriin, joka on 
yleisölle avoin.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 177
35 A ARTIKLA (uusi)

35 a artikla
Lääkkeiden haitallisia reaktioita koskevat 
tiedot, joista ilmoitetaan ennen myyntiä ja 
sen jälkeen, on koottava julkiseen 
rekisteriin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 178
35 B ARTIKLA (uusi)

35 b artikla
Jos lääkkeelle on myönnetty hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
mukaisesti tehtyjen tutkimusten tuloksiin 
perustuvaa pediatrista käyttöaihetta 
koskeva myyntilupa, pakkauksessa samoin 
kuin pakkausselosteessa on mainittava 
selvästi käyttöä koskevat varoitukset ja 
varotoimet, jos lääke voi aiheuttaa vakavia 
ei-toivottuja vaikutuksia.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 179
35 B ARTIKLA (uusi)

35 b artikla
Kun lääkkeelle on myönnetty myyntilupa 
pediatrista käyttöaihetta varten niiden 
tutkimusten perusteella, jotka on tehty 
sovitun tutkimussuunnitelman mukaisesti, 
pakkaukseen ja myös potilaan ohjeisiin on 
selvästi merkittävä asianmukaiset 
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varoitukset ja huomautukset sellaisten 
lääkkeiden tapauksessa, jotka voivat 
aiheuttaa vakavia haitallisia reaktioita.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 180
35 B ARTIKLA (uusi)

35 b artikla
Jos lääkkeelle on myönnetty hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
mukaisesti tehtyjen tutkimusten tuloksiin 
perustuvaa pediatrista käyttöaihetta 
koskeva myyntilupa, pakkauksessa samoin 
kuin pakkausselosteessa on mainittava 
selvästi käyttöä koskevat varoitukset ja 
varotoimet, jos lääke voi aiheuttaa vakavia 
ei-toivottuja vaikutuksia.

Or. fr

Perustelu

Vakavat ei-toivotut vaikutukset olisi selkeästi saatettava lääkäreiden, potilaiden ja 
vanhempien tietoon myös lääkkeen pakkauksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 181
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

1. Kun 8 tai 9 artiklan mukaisesti kaikkien 
tutkimusten tulokset, jotka ovat hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman mukaisia 
tämän asetuksen 29 artiklan 3 kohdan 
perusteella, toimitetaan, myyntiluvan
haltijalla on oikeus tämän asetuksen 
52 artiklan mukaisesti saada pediatrisen 
voimassaolon jatkuvuutta koskeva todistus 
tämän asetuksen 52 artiklan mukaisesti ja 
kahdentoista kuukauden jatko 



PE 357.553v02-00 88/158 AM\568363FI.doc

FI

direktiivin 2001/83/EY 10 artiklassa tai 
asetuksen (EY) N:o 762/2004 14 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettuihin
voimassaoloaikoihin.

Or. en

Perustelu

Lääkevalmisteet on suojattu patentilla tai lisäsuojatodistuksella sekä lakisääteisellä 
tietosuojalla. Patentti/lisäsuojatodistus ja lakisääteinen tietosuojatodistus eivät ole keskenään 
kumulatiivisia, vaan päinvastoin rinnakkaisia. Useimmissa muttei kaikissa tapauksissa oikeus 
lisäsuojatodistukseen umpeutuu lakisääteisen tietosuojan jälkeen. On kuitenkin joitakin 
tapauksia, joissa ei ole oikeutta lisäsuojatodistukseen, vaan pelkästään patenttiin, tai joissa 
lakisääteinen tietosuoja kuluu viimeksi umpeen. Ollakseen täysin tehokas ehdotetun 
kannustimen aikaansaamiseksi lapsille tarkoitettujen lääkkeiden alalla olisi koostuttava 
kaikkien tuotteelle myönnettyjä tekijänoikeuksia koskevan suojan laajentamisesta edellä 
mainittujen tapausten kattamiseksi. Sen takia luodaan erityinen oikeus, pediatrisen 
voimassaolon jatkuvuutta koskeva todistus, ja se toimii täysin samoin perustein kuin 
"tavanomaiset" lisäsuojatodistukseen sisältyvät oikeudet. Niille tuotteille, joita patentti tai 
lisäsuojatodistus eivät suojaa, ainoa kannuste on lakisääteisen tietosuojan laajentaminen. 
Kaikkien olemassa olevien suojamuotojen laajentaminen ei anna kaksinkertaista suojaa, vaan 
ainoastaan rinnakkaisen suojan, ja se on tarpeen, jotta lapsille tarkoitettuja lääkkeitä koskeva 
direktiivi olisi täysin tehokas. Muutoin liian moni tuote poistetaan lapsille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevan kannustimen piiristä.

Kahdentoista kuukauden suoja ehdotetun kuuden sijaan lähettäisi tehokkaamman viestin 
kilpailukykyisen eurooppalaisen lapsille tarkoitettuja lääkkeistä koskevan T&K:n tukemiseksi 
ja ottaisi eurooppalaisen ympäristön erityisolosuhteet. Tällainen 12 kuukauden 
kannustusjakso myös mahdollistaisi sen, että EU voi torjua viivästyksiä hyväksymällä lapsille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevia toimenpiteitä. Tämä olisi myös yhdenmukaista Lissabonin ja 
Barcelonan kilpailukykyohjelmaa koskevien EU:n sitoumusten kanssa ja samalla tehostaisi 
lapsille tarkoitettujen parempien lääkkeiden kehitystä Euroopassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 182
36 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 
lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada kuuden kuukauden jatko neuvoston 

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

asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13 artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan, edellyttäen että
– hyväksytty pediatrinen 
tutkimussuunnitelma on antanut aiheen 
pediatriselle käyttöaiheelle;
– sairauden esiintyvyys on vähemmän kuin 
10/1000.
Jos nämä kriteerit eivät täyty, hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
yhteydessä syntyneet tutkimuskustannukset 
oikeuttavat verovähennykseen.
Ohjeissa on määritettävä esiintyvyyttä
koskevien tietojen keräysmenetelmät ja 
lähteet.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 183
36 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 
lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada kuuden kuukauden jatko neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13 artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan, siltä osin kun kyseessä 
on pediatrinen käyttöaihe, jonka esiintyvyys 
on vähemmän kuin 10/1000. Jos tämä 
esiintyvyysaste ylitetään, ylimääräistä 
suojaa jatketaan vain kolmella 
kuukaudella.

Or. fr
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Perustelu

Niiden lääkkeiden kannustimien rajoittaminen, joilla vielä on patentti tai lisäsuojatodistus ja 
joiden pediatrisen käyttöaiheen esiintyvyys on vähemmän kuin 10/1000, siten, että rajoitetaan 
markkinoille saattamisen monopoliaikaa kuudesta kolmeen kuukauteen, vaikuttaisi meistä 
oikeasuhteisemmalta, kun ajatellaan haluttua tavoitetta, joka on suoritetuista ponnistuksista 
palkitseminen. Lisäksi rajoitus on perusteltu myös siksi, että suurimmassa osassa tapauksia 
lapsille suunnattujen lääkkeiden tutkimus kohdistuu vähemmän perustutkimukseen kuin 
annostukseen, galeenisiin valmisteisiin ja sivuvaikutusten analysointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 184
36 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

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

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

Edellä 1 kohdassa säädettyä kuuden 
kuukauden jatkoa ei myönnetä, jos 
hyväksytty tutkimussuunnitelma on 
antanut aihetta vain ei-kliinisiin 
tutkimuksiin.

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 185
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Lisäksi kyseiseen aikaan voidaan myöntää 
toinen viiden kuukauden jatko, kun kyse on
tuotteista, joiden vuotuinen 
kokonaisliikevaihto Euroopan unionissa on 
alle 100 miljoonaa euroa (IMS:n tilastot). 
Tuotteen liikevaihto määritetään kolme 
vuotta ennen voimassa olevan 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista, ja se 
perustuu asianomaisen yrityksen 
esittämään riippumattoman tahon 
tarkistamaan liikevaihtoon.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäaika lisäsuojatodistuksen voimassaoloaikaan 
vaikuttaa hieman liioitellulta. Normaali viiden kuukauden lisäaika riittää viivyttämään 
geneeristä kilpailua ja tuottamaan niin suuren liikevaihdon, että pediatristen tutkimusten 
kustannukset saadaan katetuiksi. Sen sijaan vuotuiselta liikevaihdoltaan pienten tuotteiden 
olisi saatava huomattava pidennys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 186
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 

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

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäsuojatodistuksen pidentäminen on liikaa. Neljän 
kuukauden lisäsuojatodistuksen vakiopidennys olisi riittävä viivyttämään geneeristä kilpailua 
ja geneeristen lääkkeiden myyntiä pediatristen kokeiden aiheuttamien kustannusten 
korvaamiseksi. Valmisteet, joiden vuosimyynti on alhainen, olisivat kelvollisia 8 kuukauden 
pidennysehdotuksen kannalta.

Tämä 4+4-järjestelmä vähentää mahdollisia tarpeettomia terveydenhoitokustannusten 
nousua viivyttämällä tavanomaisesti ja paljon myyvien geneeristen valmisteiden markkinoille 
tuloa.

Tämä järjestelmä on yksinkertainen. Siinä vaaditaan ainoastaan yritystä toimittamaan 
tarkastetut myyntiluvut ja näitä koskevan, pediatrian komitean antaman vahvistuksen. Siinä ei 
vaadita yksityiskohtaista analyysiä kustannuksista ja myynnistä kuten harvinaislääkkeistä 
annetussa asetuksessa, jota pidetään komission kannalta liian työläänä hallittavana, ja 
lääketeollisuus vastustaa sitä. Myyntilukujen toimittaminen 3 vuotta ennen 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista vaaditaan, jotta varmistetaan kaupallinen ja laillinen 
ennustettavuus sekä alkuperäislääkkeitä että geneerisiä lääkkeitä valmistaville yrityksille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 187
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 188
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 

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

lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada kolmen kuukauden jatko neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13 artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäsuojatodistuksen pidentäminen on liikaa. 
Kolmen kuukauden lisäsuojatodistuksen vakiopidennys olisi riittävä viivyttämään geneeristä 
kilpailua ja geneeristen lääkkeiden myyntiä pediatristen kokeiden aiheuttamien kustannusten 
korvaamiseksi. Valmisteet, joiden vuosimyynti on alhainen, olisivat kelvollisia 6 kuukauden 
pidennysehdotuksen kannalta.

Komission tekemässä vaikutusten arvioinnissa arvioitiin pediatristen kliinisten kokeiden 
kustannuksiksi 1–4 miljoonaa euroa. Muut tutkimukset osoittavat, että kokeiden kustannukset 
ovat alhaisemmat. Lisäsuojatodistuksen kolmen kuukauden pidennys valmisteissa, joiden 
vuosimyynti on 100 miljoonaa euroa ja enemmän, varmistaa vähintään 25 miljoonan euron 
lisämyynnin vastikkeeksi kokeista aiheutuvista 4 miljoonan euron enimmäiskustannuksista. 
Tämä 3+3-järjestelmä vähentää mahdollisia tarpeettomia terveydenhoitokustannusten 
nousua viivyttämällä tavanomaisesti ja paljon myyvien geneeristen valmisteiden markkinoille 
tuloa.

Tämä järjestelmä on yksinkertainen. Siinä vaaditaan ainoastaan yritystä toimittamaan 
tarkastetut myyntiluvut ja näitä koskevan, pediatrian komitean antaman vahvistuksen. Siinä ei 
vaadita yksityiskohtaista analyysiä kustannuksista ja myynnistä kuten harvinaislääkkeistä 
annetussa asetuksessa, jota pidetään komission kannalta liian työläänä hallittavana, ja 
lääketeollisuus vastustaa sitä. Myyntilukujen toimittaminen 3 vuotta ennen 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista vaaditaan, jotta varmistetaan kaupallinen ja laillinen 
ennustettavuus sekä alkuperäislääkkeitä että geneerisiä lääkkeitä valmistaville yrityksille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 189
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Suhteellisuus. Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäsuojatodistuksen pidentäminen on 
liikaa. Kolmen kuukauden lisäsuojatodistuksen vakiopidennys olisi riittävä viivyttämään 
geneeristä kilpailua ja geneeristen lääkkeiden myyntiä pediatristen kokeiden aiheuttamien 
kustannusten korvaamiseksi. Valmisteet, joiden vuosimyynti on alhainen, olisivat kelvollisia 
6 kuukauden pidennysehdotuksen kannalta.

Komission tekemässä vaikutusten arvioinnissa arvioitiin pediatristen kliinisten kokeiden 
kustannuksiksi 1–4 miljoonaa euroa. Muut tutkimukset osoittavat, että kokeiden kustannukset 
ovat alhaisemmat. Lisäsuojatodistuksen kolmen kuukauden pidennys valmisteissa, joiden 
vuosimyynti on 100 miljoonaa euroa ja enemmän, varmistaa vähintään 25 miljoonan euron 
lisämyynnin vastikkeeksi kokeista aiheutuvista 4 miljoonan euron enimmäiskustannuksista. 
Tämä 3+3-järjestelmä vähentää mahdollisia tarpeettomia terveydenhoitokustannusten 
nousua viivyttämällä tavanomaisesti ja paljon myyvien geneeristen valmisteiden markkinoille 
tuloa.

Tämä järjestelmä on yksinkertainen. Siinä vaaditaan ainoastaan yritystä toimittamaan 
tarkastetut myyntiluvut ja näitä koskevan, pediatrian komitean antaman vahvistuksen. Siinä ei 
vaadita yksityiskohtaista analyysiä kustannuksista ja myynnistä kuten harvinaislääkkeistä 
annetussa asetuksessa, jota pidetään komission kannalta liian työläänä hallittavana, ja 
lääketeollisuus vastustaa sitä. Myyntilukujen toimittaminen 3 vuotta ennen 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista vaaditaan, jotta varmistetaan kaupallinen ja laillinen 
ennustettavuus sekä alkuperäislääkkeitä että geneerisiä lääkkeitä valmistaville yrityksille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 190
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäsuojatodistuksen pidentäminen on liikaa. Neljän 
kuukauden lisäsuojatodistuksen vakiopidennys olisi riittävä viivyttämään geneeristä kilpailua 
ja geneeristen lääkkeiden myyntiä pediatristen kokeiden aiheuttamien kustannusten 
korvaamiseksi. Valmisteet, joiden vuosimyynti on alhainen, olisivat kelvollisia 6 kuukauden 
pidennysehdotuksen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 191
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 
lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada kuuden kuukauden jatko neuvoston 

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

asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13 artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan. Lisäksi voidaan 
myöntää neljän kuukauden jatko tuotteille, 
joiden yhteenlaskettu vuosimyynti 
Euroopan unionissa on alle sata miljoonaa 
euroa. Tuotteen myynti on määriteltävä 
kolme vuotta ennen voimassaolevan 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista 
kyseessä olevan yrityksen toimittamien, 
riippumattomasti tarkastettujen 
vuosittaisten myyntilukujen perusteella.

Or. en

Perustelu

Suhteellisuus. Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäsuojatodistuksen pidentäminen on 
liikaa. Kolmen kuukauden lisäsuojatodistuksen vakiopidennys olisi riittävä viivyttämään 
geneeristä kilpailua ja geneeristen lääkkeiden myyntiä pediatristen kokeiden aiheuttamien 
kustannusten korvaamiseksi. Valmisteet, joiden vuosimyynti on alhainen, olisivat kelvollisia 
6 kuukauden pidennysehdotuksen kannalta.

Komission tekemässä vaikutusten arvioinnissa arvioitiin pediatristen kliinisten kokeiden 
kustannuksiksi 1–4 miljoonaa euroa. Muut tutkimukset osoittavat, että kokeiden kustannukset 
ovat alhaisemmat. Lisäsuojatodistuksen kolmen kuukauden pidennys valmisteissa, joiden 
vuosimyynti on 100 miljoonaa euroa ja enemmän, varmistaa vähintään 25 miljoonan euron 
lisämyynnin vastikkeeksi kokeista aiheutuvista 4 miljoonan euron enimmäiskustannuksista. 
Tämä 3+3-järjestelmä vähentää mahdollisia tarpeettomia terveydenhoitokustannusten 
nousua viivyttämällä tavanomaisesti ja paljon myyvien geneeristen valmisteiden markkinoille 
tuloa.

Tämä järjestelmä on yksinkertainen. Siinä vaaditaan ainoastaan yritystä toimittamaan 
tarkastetut myyntiluvut ja näitä koskevan, pediatrian komitean antaman vahvistuksen. Siinä ei 
vaadita yksityiskohtaista analyysiä kustannuksista ja myynnistä kuten harvinaislääkkeistä 
annetussa asetuksessa, jota pidetään komission kannalta liian työläänä hallittavana, ja 
lääketeollisuus vastustaa sitä. Myyntilukujen toimittaminen 3 vuotta ennen 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista vaaditaan, jotta varmistetaan kaupallinen ja laillinen 
ennustettavuus sekä alkuperäislääkkeitä että geneerisiä lääkkeitä valmistaville yrityksille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 192
36 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 
lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada kolmen kuukauden jatko neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13 artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan. Lisäksi kyseiseen 
aikaan voidaan myöntää toinen kolmen 
kuukauden jatko, kun kyse on tuotteista, 
joiden vuotuinen kokonaisliikevaihto 
Euroopan unionissa on alle 100 miljoonaa 
euroa. Tuotteen liikevaihto määritetään 
kolme vuotta ennen voimassa olevan 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista, ja se 
perustuu riippumattoman tahon 
tarkistamiin myyntilukuihin.

Or. pt

Perustelu

Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäaika lisäsuojatodistuksen voimassaoloaikaan 
vaikuttaa hieman liioitellulta. Kolmen kuukauden lisäaika riittää tuottamaan sellaisen 
liikevaihdon, että kliinisten pediatristen tutkimusten kustannukset saadaan katetuiksi. Sen 
sijaan vuotuiselta liikevaihdoltaan pienten tuotteiden olisi saatava kuuden kuukauden
pidennys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 193
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 
lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada kuuden kuukauden jatko neuvoston 

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

asetuksen (ETY) N:o 1768/92 13 artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan. Tähän ajanjaksoon 
myönnetään kolmen kuukauden pidennys 
niiden tuotteiden osalta, joiden 
yhteenlaskettu vuosittainen myynti 
Euroopan unionissa on vähemmän kuin 
100 miljoonaa euroa. Tuotteen myynnin 
arvo määritellään kolme vuotta ennen 
voimassa olevan lisäsuojatodistuksen 
voimassaoloajan päättymistä ja se perustuu 
yrityksen toimittamien vuosittaisten 
myyntitietojen riippumattomaan 
tarkastukseen.

Or. pl

Perustelu

Komission ehdotus kuuden kuukauden jatkosta lisäsuojatodistukselle tuottaisi kohtuuttoman 
suuria voittoja verrattuna aiheutuneisiin kustannuksiin. Ehdotettu markkinayksinoikeuden 
standardipidennys kolmella kuukaudella aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi on 
tarpeeksi pitkä, jotta voidaan estää kilpailevia geneerisiä tuotteita pääsemästä markkinoille 
ja luoda tuloja, jotka kattavat kliinisten kokeiden kustannukset. Markkinayksinoikeuden 
kuuden kuukauden pidennys myönnetään tuotteille, joiden vuosittaiset myyntiluvut ovat 
alemmat.

3+3 -järjestelmällä hillitään terveydenhoitokustannusten mahdollista nousua viivästyttämällä 
sellaisten kilpailevien geneeristen tuotteiden, joiden myyntiluvut ovat korkeat tai keskisuuret, 
pääsyä markkinoille.

Ehdotettu järjestelmä on sekä selkeä että mutkaton. Siihen tarvitaan vain riippumattomasti 
tarkastettujen myyntitietojen toimittamista pediatrian komitealle, joka ne vahvistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 194
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
voimassaoloaikaan. Lisäksi voidaan 
myöntää neljän kuukauden jatko tuotteille, 
joiden yhteenlaskettu vuosimyynti 
Euroopan unionissa on alle sata miljoonaa 
euroa. Tuotteen myynti on määriteltävä 
kolme vuotta ennen voimassaolevan 
lisäsuojatodistuksen umpeutumista 
kyseessä olevan yrityksen toimittamien, 
riippumattomasti tarkastettujen 
vuosittaisten myyntilukujen perusteella.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama kuuden kuukauden lisäsuojatodistuksen pidentäminen on liikaa. 
Markkinayksinoikeuden pidentäminen kalliiden patenttilääkkeiden osalta aiheuttaisi 
suhteettoman terveydenhoidon kustannusten nousun. Kolmen kuukauden lisäsuojatodistuksen 
vakiopidennys olisi riittävä viivyttämään geneeristä kilpailua ja geneeristen lääkkeiden 
myyntiä pediatristen kokeiden aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi. Valmisteet, joiden 
vuosimyynti on alhainen, olisivat kelvollisia 6 kuukauden pidennysehdotuksen kannalta. Siinä 
vaaditaan ainoastaan yritystä toimittamaan tarkastetut myyntiluvut ja näitä koskevan, 
pediatrian komitean antaman vahvistuksen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 195
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, myyntiluvan haltijalla 
on oikeus saada pediatrinen jatkotodistus 
tämän asetuksen 52 artiklan mukaisesti tai 
kuuden kuukauden jatko 
direktiivin 2001/83/EY 10 artiklassa tai 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 726/2004 
14 artiklan 11 kohdassa tarkoitettuihin 
voimassaoloaikoihin riippuen siitä, kumpi 
niistä menee viimeiseksi umpeen. Kyseiset 
tiedot on saatettava viipymättä yleisön 
käyttöön.

Or. en

Perustelu

Lääkkeet on yleensä suojattu patentilla tai lisäsuojatodistuksella sekä lakisääteisellä 
tietosuojalla, jotka eivät ole keskenään kumulatiivisia. Useimmissa muttei kaikissa 
tapauksissa lisäsuojatodistus on viimeiseksi umpeutuva oikeus, ja sitä jatketaan kannustimen 
aikaansaamiseksi lapsille tarkoitettujen lääkkeiden alalla. Jotkut tarpeelliset lääkkeet eivät 
voi saada lisäsuojatodistusta, vaan ainoastaan tavanomaisen patenttisuojan. Näin ollen 
asetuksen avulla pitäisi mahdollistaa patentin jatkaminen tällaisissa tapauksissa kannustimen 
aikaansaamiseksi lapsille tarkoitettujen lääkkeiden alalla. Muutoin liian monet lääkkeet, 
joiden suhteen pediatriset tutkimukset ovat pakollisia, poistetaan pediatrisen kannustimen 
piiristä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 196
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jos 8 tai 9 artiklan mukaisessa 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset, patentin tai 
lisäsuojatodistuksen haltijalla on oikeus 
saada kuuden kuukauden jatko neuvoston 

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

N:o 1768/92 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan yhdestä 
kuuteen kuukautta kestäväksi ajanjaksoksi.
Jatkon pituutta määriteltäessä sekä 
kustannukset että hyöty (myynti) otetaan 
huomioon. Komissio hyväksyy tämän 
kohdan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
säännökset ja säännöt kuuden kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen hyväksymisestä. 
Jatkon pituuden määrittämistä koskevien 
sääntöjen on perustuttava komission 
asetuksen N:o 847/2000 2 artiklan 
4 kohtaan.

Or. en

Perustelu

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

2. Palkkion pitäisi olla ei-kumulatiivinen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 197
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

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

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 

(a) hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman toteuttaminen ei 
johda pediatrisen käyttöaiheen 
hyväksymiseen ja
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(b) hyväksytyn tutkimussuunnitelman 
mukaisesti tehtyyn tutkimukseen sisältyy 
kliininen tutkimus ja
(c) tutkimusten tulokset ilmoitetaan kyseisen 
lääkkeen valmisteyhteenvedossa ja 
soveltuvissa tapauksissa pakkausselosteessa.

Or. en

Perustelu

Mikäli yksityistä sektoria on palkittava sen investoinneista lapsille tarkoitettujen lääkkeiden 
kehittämiseen, palkkioita olisi annettava ainoastaan silloin, kun tutkimus on ollut 
menestyksekästä ja merkittävä investointi on tehty. Mikäli palkkio annetaan pediatrisista 
tutkimuksista, se voisi johtaa sellaisiin vahingollisiin vaikutuksiin, että yritykset etsivät ensin 
pediatrista käyttöyhteyttä lääkkeissä, joilla on korkeat myyntiluvut pikemmin kuin lääkkeissä, 
joita lapset todella tarvitsevat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 198
36 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

2 a. Komission on laadittava tämän 
artiklan soveltamista koskevat suuntaviivat 
kuulemalla jäsenvaltioita, lääkevirastoa ja 
asianosaisia.

Or. en

Perustelu

Katso 36 artiklan 1 kohtaa koskeva saman esittäjän tekemä tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 199
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso 36 artiklan 1 kohtaa koskeva saman esittäjän tekemä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 200
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso 36 artiklan 1 kohtaa koskeva saman esittäjän tekemä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 201
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään kuuden kuukauden jatko vain 

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

jatko vain siinä tapauksessa, että tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. pl

Perustelu

Katso perustelua saman jäsenen esittämää tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 202
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso 36 artiklan 1 kohtaa koskeva saman esittäjän tekemä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 203
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso 36 artiklan 1 kohtaa koskeva saman esittäjän tekemä tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 204
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso 36 artiklan 1 kohtaa koskeva saman esittäjän tekemä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 205
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 206
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso 36 artiklan 1 kohtaa koskeva saman esittäjän tekemä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 207
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman jäsenen esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 208
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään kuuden kuukauden jatko vain 

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään viiden tai kymmenen
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siinä tapauksessa, että tuote on hyväksytty 
kaikissa jäsenvaltioissa.

kuukauden jatko vain siinä tapauksessa, että 
tuote on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. de

Perustelu

Ks. 36 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 209
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään kuuden kuukauden jatko niissä 
jäsenvaltioissa, joissa tuote on hyväksytty.

Or. en

Perustelu

Eräät sairaudet ovat yleisiä vain tietyissä jäsenvaltioissa. Sellaisissa tapauksissa ei olisi 
järkevää edellyttää luvan myöntämistä tuotteelle kaikissa jäsenvaltioissa. Voimassaoloajan 
jatkoa sovellettaisiin niissä valtioissa, joissa tuote on hyväksytty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 210
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään kuuden kuukauden jatko vain 
siinä tapauksessa, että tuote on jätetty 
hyväksyttäväksi kaikissa jäsenvaltioissa 
direktiivin 2004/27/EY mukaisesti ja että se 
on saanut myyntiluvan vähintään 
15 jäsenvaltiossa.
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Or. el

Perustelu

On tärkeää edistää uusien lääkkeiden hyväksymistä ja olla estämättä ainakin 15 jäsenvaltion 
– toisin sanoen enemmistön yhteisön jäsenvaltioista – hyväksynnän saaneiden lääkkeiden 
edistystä ja saatavuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 211
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi eikä 1 kohdassa 
säädettyä jatkoa voi kumuloida muiden 
patenttien tai tieto- tai markkinasuojan 
kanssa, joka liittyy direktiivin 4004/27/EY 
10 artiklan 1 kohdan ja asetuksen 
(EY) 726/2004 14 artiklan 11 kohdan 
mukaiseen pediatriseen käyttöaiheeseen tai 
formulaatioon.

Or. en

Perustelu

Palkkiojärjestelmä ei saa johtaa palkkioiden kasaantumiseen. Lainsäädännössä on 
mainittava selvästi, että lisäsuojaa, jonka tarkoituksena on korvata pediatrisista kokeista 
aiheutuvia kustannuksia, ei myönnetä uudestaan jonkun muun immateriaalioikeuksien suojan 
muodon avulla. Lisäsuojatodistusten jatkoa ei pitäisi niin ikään myöntää, jos tuotteella on jo 
pediatriselle käytölle tai formulaatiolle myönnetty toissijainen patentti tai tietosuoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 212
36 ARTIKLAN 4 KOHTA
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4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai tuotteisiin, joiden 
tehoaineilla on jo patentti, joka kattaa 
pediatrisen käytön tai formulaation, tai 
muunlainen lastenlääkkeelle myönnetty 
tietosuoja tai markkinayksinoikeus EU:ssa.

Myöskään lääkkeet, joille on myönnetty 
lisäsuojatodistus, eivät voi saada muuta 
pediatriselle käytölle tai tehoaineelle 
tarkoitettua kansallista tai yhteisön 
immateriaalioikeuden suojaa, tietosuojaa 
tai markkinayksinoikeutta.

Or. en

Perustelu

Uudella palkkiojärjestelmällä ei saa myöntää päällekkäisiä palkkioita eikä 
lisäsuojatodistukselle saa myöntää jatkoa, jos tuotteella on jo toissijainen lastenlääkkeen 
patentti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 213
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai tuotteisiin, joiden 
tehoaineilla on jo patentti, joka kattaa 
pediatrisen käytön tai formulaation, tai 
muunlainen lastenlääkkeelle myönnetty 
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tietosuoja tai markkinayksinoikeus EU:ssa.

Myöskään lääkkeet, joille on myönnetty 
lisäsuojatodistus, eivät voi saada muuta 
pediatriselle käytölle tai tehoaineelle 
tarkoitettua kansallista tai yhteisön 
immateriaalioikeuden suojaa, tietosuojaa 
tai markkinayksinoikeutta.

Or. en

Perustelu

Ei kumuloiva.

Uutta palkkiojärjestelmää ei saa käyttää väärin myöntämällä päällekkäisiä palkkioita. Sen 
vuoksi lainsäädännössä on todettava selvästi, että uutta pediatrisia kokeita korvaavaa 
lisäsuojaa ei myönnetä uudelleen millään muulla markkinasuojan muodolla kilpailua 
vastaan. Samalla tavalla lisäsuojatodistuksen jatkoa ei saisi myöntää, jos tuotteella on jo 
toissijainen pediatrista käyttöä tai formulaatiota koskeva patentti, sillä suoja kilpailua 
vastaan on jo turvattu. Kansallisten patenttivirastojen, jotka myöntävät lisäsuojatodistuksia, 
on pyydettävä patentin haltijaa tekemään ilmoitus olemassa olevista pediatrista käyttöä tai 
formulaatiota koskevista patenttioikeuksista ennen kuin lisäsuojatodistukselle myönnetään 
uusi jatko.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 214
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai tuotteisiin, joiden 
tehoaineilla on jo patentti, joka kattaa 
pediatrisen käytön tai formulaation, tai 
muunlainen lastenlääkkeelle myönnetty 
tietosuoja tai markkinayksinoikeus EU:ssa.

Myöskään lääkkeet, joille on myönnetty 
lisäsuojatodistus, eivät voi saada muuta 
pediatriselle käytölle tai tehoaineelle 
tarkoitettua kansallista tai yhteisön 
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immateriaalioikeuden suojaa, tietosuojaa 
tai markkinayksinoikeutta.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman jäsenen esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 215
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty 
asetuksen (EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai tuotteisiin, joiden 
tehoaineilla on jo patentti, joka kattaa 
pediatrisen käytön tai formulaation, tai 
muunlainen lastenlääkkeelle myönnetty 
tietosuoja tai markkinayksinoikeus EU:ssa.

Myöskään lääkkeet, joille on myönnetty 
lisäsuojatodistus, eivät voi saada muuta 
pediatriselle käytölle tai tehoaineelle 
tarkoitettua kansallista tai yhteisön 
immateriaalioikeuden suojaa, tietosuojaa 
tai markkinayksinoikeutta.

Or. en

Perustelu

Ei kumuloiva.

Uutta palkkiojärjestelmää ei saa käyttää väärin myöntämällä päällekkäisiä palkkioita. Sen 
vuoksi lainsäädännössä on todettava selvästi, että uutta pediatrisia kokeita korvaavaa 
lisäsuojaa ei myönnetä uudelleen millään muulla markkinasuojan muodolla kilpailua 
vastaan. Samalla tavalla lisäsuojatodistuksen jatkoa ei saisi myöntää, jos tuotteella on jo 
toissijainen pediatrista käyttöä tai formulaatiota koskeva patentti, sillä suoja kilpailua 
vastaan on jo turvattu. Kansallisten patenttivirastojen, jotka myöntävät lisäsuojatodistuksia, 
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on pyydettävä patentin haltijaa tekemään ilmoitus olemassa olevista pediatrista käyttöä tai 
formulaatiota koskevista patenttioikeuksista ennen kuin lisäsuojatodistukselle myönnetään 
uusi jatko.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 216
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty 
asetuksen (EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai tuotteisiin, joiden 
tehoaineilla on jo patentti, joka kattaa 
pediatrisen käytön tai formulaation, tai 
muunlainen lastenlääkkeelle myönnetty 
tietosuoja tai markkinayksinoikeus EU:ssa.

Myöskään lääkkeet, joille on myönnetty 
lisäsuojatodistus, eivät voi saada muuta 
pediatriselle käytölle tai tehoaineelle 
tarkoitettua kansallista tai yhteisön 
immateriaalioikeuden suojaa, tietosuojaa 
tai markkinayksinoikeutta.

Or. en

Perustelu

Uutta palkkiojärjestelmää ei saa käyttää väärin myöntämällä päällekkäisiä palkkioita. Sen 
vuoksi lainsäädännössä on todettava selvästi, että uutta pediatrisia kokeita korvaavaa 
lisäsuojaa ei myönnetä uudelleen millään muulla markkinasuojan muodolla kilpailua 
vastaan. Samalla tavalla lisäsuojatodistuksen jatkoa ei saisi myöntää, jos tuotteella on jo 
toissijainen pediatrista käyttöä tai formulaatiota koskeva patentti, sillä suoja kilpailua 
vastaan on jo turvattu. Kansallisten patenttivirastojen, jotka myöntävät lisäsuojatodistuksia, 
on pyydettävä patentin haltijaa tekemään ilmoitus olemassa olevista pediatrista käyttöä tai 
formulaatiota koskevista patenttioikeuksista ennen kuin lisäsuojatodistukselle myönnetään 
uusi jatko.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 217
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty 
asetuksen (EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai tuotteisiin, joiden 
tehoaineilla on jo patentti, joka kattaa 
pediatrisen käytön tai formulaation, tai 
muunlainen lastenlääkkeelle myönnetty 
tietosuoja tai markkinayksinoikeus.

Myöskään lääkkeet, joille on myönnetty 
lisäsuojatodistus, eivät voi saada muuta 
pediatriselle käytölle tai tehoaineelle 
tarkoitettua kansallista tai yhteisön 
immateriaalioikeuden suojaa, tietosuojaa 
tai markkinayksinoikeutta.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman jäsenen esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.



AM\568363FI.doc 115/158 PE 357.553v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 218
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai lääkkeisiin, joiden 
vaikuttavalle aineelle on jo myönnetty 
patenttisuoja tai pediatrista käyttöä koskeva 
markkinayksinoikeus EU:ssa.

Or. pt

Perustelu

Palkkiojärjestelmää ei pidä käyttää väärin. Lainsäädännössä on esitettävä selvästi, että 
pediatrisia kliinisiä kokeita varten tarkoitettua lisäsuojaa ei myönnetä uudestaan jonkun 
muun markkinasuojamuodon avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 219
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
tuotteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi tai tuotteeseen, joiden 
tehoaineella on jo patenttisuoja, joka kattaa 
pediatrisen käytön tai formulaation, tai 
muunlainen lastenlääkkeelle myönnetty 
tietosuoja tai markkinayksinoikeus EU:ssa.
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Myöskään lääkkeet, joille on myönnetty 
lisäsuojatodistus, eivät voi saada muuta 
pediatriselle käytölle tai tehoaineelle 
tarkoitettua kansallista tai yhteisön 
immateriaalioikeuden suojaa, tietosuojaa 
tai markkinayksinoikeutta.

Or. pl

Perustelu

Uutta palkkiojärjestelmää ei saa käyttää väärin myöntämällä päällekkäisiä palkkioita. Sen 
vuoksi lainsäädännössä on todettava selvästi, että uutta pediatrisia kokeita korvaavaa 
lisäsuojaa ei myönnetä uudelleen millään muulla markkinasuojan muodolla kilpailua 
vastaan. Samalla tavalla lisäsuojatodistuksen jatkoa ei saisi myöntää, jos tuotteella on jo 
toissijainen pediatrista käyttöä tai formulaatiota koskeva patentti, sillä suoja kilpailua 
vastaan on jo varmistettu. Kansallisten patenttivirastojen, jotka myöntävät 
lisäsuojatodistuksia, on pyydettävä patentin haltijaa tekemään ilmoitus olemassa olevista 
pediatrista käyttöä tai formulaatiota koskevista patenttioikeuksista ennen kuin 
lisäsuojatodistukselle myönnetään uusi jatko.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 220
36 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Edellä 1 kohdassa säädetty jatko 
voidaan myöntää vain kerran kullekin 
lääkkeelle.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, että kannustimet ja palkkiot eivät saa olla kasautuvia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 221
37 ARTIKLA

Jos myyntilupahakemuksen kohteena on 
asetuksen (EY) N:o 141/2000 mukaiseksi 
harvinaislääkkeeksi määritelty lääke, 
hakemuksessa on mukana kaikkien 

Poistetaan.
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hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset ja myönnettyyn 
myyntilupaan sisällytetään tämän 
asetuksen 29 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu lausuma, pidennetään asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kymmenvuotiskausi 
kahteentoista vuoteen.
Ensimmäistä kohtaa sovelletaan myös siinä 
tapauksessa, ettei hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman toteuttaminen johda 
pediatrisen käyttöaiheen hyväksymiseen 
mutta tutkimusten tulokset ilmoitetaan 
kyseisen lääkkeen valmisteyhteenvedossa ja 
soveltuvissa tapauksissa 
pakkausselosteessa.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 222
37 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jos myyntilupahakemuksen kohteena on 
asetuksen (EY) N:o 141/2000 mukaiseksi 
harvinaislääkkeeksi määritelty lääke, 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset ja myönnettyyn 
myyntilupaan sisällytetään tämän asetuksen 
29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lausuma, 
pidennetään asetuksen (EY) N:o 141/2000 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
kymmenvuotiskausi kahteentoista vuoteen.

Jos myyntilupahakemuksen kohteena on 
asetuksen (EY) N:o 141/2000 mukaiseksi 
harvinaislääkkeeksi määritelty lääke, 
hakemuksessa on mukana kaikkien 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti tehtyjen 
tutkimusten tulokset ja myönnettyyn 
myyntilupaan sisällytetään tämän asetuksen 
29 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lausuma, 
pidennetään asetuksen (EY) N:o 141/2000 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
kymmenvuotiskausi kymmeneen vuoteen
kuuteen kuukauteen.

Or. en

Perustelu

Euroopassa harvinaislääkkeille myönnetty kymmenen vuoden markkinayksinoikeus on jo pisin 
maailmassa. Pediatrisille käyttöaiheille myönnetyt kannustimet ovat usein liiallisia, sillä 
monet harvinaislääkkeet kohdistuvat aineenvaihdunnan sairauksiin, jotka alkavat 
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lapsuudessa. Lisäksi harvinaislääkkeet ovat hyvin kalliita ja usein erittäin kannattavia. Siksi 
markkinayksinoikeus pitäisi rajata kuuteen kuukauteen ja soveltaa sitä vain kun pediatrinen 
tutkimus on onnistunut ja sisältänyt kliinistä tutkimusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 223
37 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

Ensimmäistä kohtaa sovelletaan vain siinä 
tapauksessa, että

(a) hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman toteuttaminen johtaa
pediatrisen käyttöaiheen hyväksymiseen ja
(b) hyväksytyn tutkimussuunnitelman 
puitteissa tehtyyn tutkimukseen sisältyy 
kliinistä tutkimusta ja
(c) tutkimusten tulokset ilmoitetaan kyseisen 
lääkkeen valmisteyhteenvedossa ja 
soveltuvissa tapauksissa pakkausselosteessa.

Or. en

Perustelu

Euroopassa harvinaislääkkeille myönnetty kymmenen vuoden markkinayksinoikeus on jo pisin 
maailmassa. Pediatrisille käyttöaiheille myönnetyt kannustimet ovat usein liiallisia, sillä 
monet harvinaislääkkeet kohdistuvat aineenvaihdunnan sairauksiin, jotka alkavat 
lapsuudessa. Lisäksi harvinaislääkkeet ovat hyvin kalliita ja usein erittäin kannattavia. Siksi 
markkinayksinoikeus pitäisi rajata kuuteen kuukauteen ja soveltaa sitä vain kun pediatrinen 
tutkimus on onnistunut ja sisältänyt kliinistä tutkimusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 224
38 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 

1. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 
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5-15 artiklan mukaisesti, sovelletaan tuon 
asetuksen 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa ja markkinointia 
koskevia suoja-aikoja.

5-15 artiklan mukaisesti, sovelletaan tuon 
asetuksen 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa ja markkinointia 
koskevia suoja-aikoja, edellyttäen että 
sairauden esiintyvyys on vähemmän kuin 
10/1000.

Jos tämä kriteeri ei täyty tai jos hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
yhteydessä toteutetut tutkimukset eivät ole 
antaneet aihetta pediatriseen 
käyttöaiheeseen, syntyneet 
tutkimuskustannukset oikeuttavat 
verovähennykseen.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 225
38 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 
5-15 artiklan mukaisesti, sovelletaan tuon 
asetuksen 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa ja markkinointia 
koskevia suoja-aikoja.

1. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 
5-15 artiklan mukaisesti, sovelletaan tuon 
asetuksen 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa ja markkinointia 
koskevia suoja-aikoja edellyttäen, että 
sairauden esiintymissuhde on vähemmän 
kuin 10/1000.

Or. en

Perustelu

Tietosuojaa ja markkinointia koskevia lisäsuoja-aikoja pitäisi soveltaa vain lääkkeisiin, jotka 
on tarkoitettu suhteellisen harvinaisten sairauksien hoitoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 226
38 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 

1. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 
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5-15 artiklan mukaisesti, sovelletaan tuon 
asetuksen 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa ja markkinointia 
koskevia suoja-aikoja.

5-15 artiklan mukaisesti, sovelletaan tuon 
asetuksen 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa ja markkinointia 
koskevia suoja-aikoja, edellyttäen että 
sairauden esiintyvyys on vähemmän kuin 
10/1000.

Or. fr

Perustelu

Käytännössä on erotettava toisistaan toisaalta tapaukset, joissa lääkkeen myynti on riittävän 
tuottoisaa, koska kyseinen lapsiväestö on laaja, ja toisaalta tapaukset, joissa lasten määrä on 
vähäinen ja joissa tarvitaan erityisiä kannustimia. Kuten harvinaislääkeasetuksen kohdalla, 
on määritettävä sairauden esiintyvyyden raja, jonka jälkeen kannustimia on toteutettava. 
Vaikka kaikissa valtioissa ei aina ole saatavana täsmällisiä esiintyvyyslukuja, monessa on, ja 
nämä tiedot voidaan yhdistää esiintyvyyden laajuuden arvioimiseksi koko unionissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 227
38 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 
5-15 artiklan mukaisesti, sovelletaan tuon 
asetuksen 14 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettuja tietosuojaa ja markkinointia 
koskevia suoja-aikoja.

1. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen
myyntilupa asetuksen (EY) N:o 726/2004 
5-15 artiklan mukaisesti, sovelletaan 
tietosuojaa ja markkinointia koskevaa suoja-
aikaa, jonka pituus on 5+2 vuotta.

Or. fr

Perustelu

Väärinkäytösten välttämiseksi ja jotta voidaan taata lääkkeiden saatavuus, meistä vaikuttaa 
perustellulta ja järkevältä rajoittaa asetuksen 726/2004 14 artiklan 11 kohdassa tarkoitettua 
suoja-aikaa (8+2 vuotta) viideksi+kahdeksi vuodeksi. Tällainen raja sellaisten lääkkeiden 
kannustimille, joilla ei enää ole patenttia tai todistusta, vaikuttaa oikeasuhteisemmalta 
asetettuun tavoitteeseen nähden, joka on suoritetuista ponnistuksista palkitseminen. Lisäksi 
rajoitus on perusteltu myös siksi, että suurimmassa osassa tapauksia lapsille suunnattujen 
lääkkeiden tutkimus kohdistuu vähemmän perustutkimukseen kuin annostukseen, galeenisiin 
valmisteisiin ja sivuvaikutusten analysointiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 228
38 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti, 
sovelletaan tuon direktiivin 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietosuojaa ja 
markkinointia koskevia suoja-aikoja.

2. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti, 
sovelletaan tuon direktiivin 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietosuojaa ja 
markkinointia koskevia suoja-aikoja, 
edellyttäen että sairauden esiintyvyys on 
vähemmän kuin 10/1000.

Jos tämä kriteeri ei täyty tai jos hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
yhteydessä toteutetut tutkimukset eivät ole 
antaneet aihetta pediatriseen 
käyttöaiheeseen, syntyneet 
tutkimuskustannukset oikeuttavat 
verovähennykseen.
Ohjeissa on määritettävä esiintyvyyttä 
koskevien tietojen keräysmenetelmät ja 
lähteet.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 229
38 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti, 
sovelletaan tuon direktiivin 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietosuojaa ja 
markkinointia koskevia suoja-aikoja.

2. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti, 
sovelletaan tuon direktiivin 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietosuojaa ja 
markkinointia koskevia suoja-aikoja 
edellyttäen, että sairauden esiintymissuhde 
on vähemmän kuin 10/1000.

Lääkevirasto laatii ohjeet esiintymistietojen 
lähteiden määrittämistä ja analysointia 
varten.

Or. en
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Perustelu

Tietosuojaa ja markkinointia koskevia lisäsuoja-aikoja pitäisi soveltaa vain lääkkeisiin, jotka 
on tarkoitettu suhteellisen harvinaisten sairauksien hoitoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 230
38 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti, 
sovelletaan tuon direktiivin 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietosuojaa ja 
markkinointia koskevia suoja-aikoja.

2. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti, 
sovelletaan tuon direktiivin 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietosuojaa ja 
markkinointia koskevia suoja-aikoja, 
edellyttäen että sairauden esiintyvyys on 
vähemmän kuin 10/1000.

Or. fr

Perustelu

Ks. saman esittäjän perustelu 38 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 231
38 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti, 
sovelletaan tuon direktiivin 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietosuojaa ja 
markkinointia koskevia suoja-aikoja.

2. Jos tuotteelle annetaan lastenlääkkeen 
myyntilupa direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti, 
sovelletaan tietosuojaa ja markkinointia 
koskevaa suoja-aikaa, jonka pituus on 
5+2 vuotta.

Or. fr

Perustelu

Ks. saman esittäjän perustelu 38 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 232
38 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Ohjeissa on määritettävä esiintyvyyttä 
koskevien tietojen keräysmenetelmät ja 
lähteet.

Or. fr

Perustelu

Ks. saman esittäjän perustelu 38 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mia De Vits

Tarkistus 233
39 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komissio julkaisee 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
yksityiskohtaisen luettelon kaikista yhteisön 
ja jäsenvaltioiden tarjoamista kannustimista, 
joilla tuetaan lastenlääkkeitä koskevaa 
tutkimusta ja kehittämistä sekä niiden 
saatavuutta. Luettelo saatetaan säännöllisesti 
ajan tasalle.

3. Komissio julkaisee 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
yksityiskohtaisen luettelon kaikista yhteisön 
ja jäsenvaltioiden tarjoamista kannustimista, 
joilla tuetaan lastenlääkkeitä koskevaa 
tutkimusta ja kehittämistä sekä niiden 
saatavuutta. Luettelo saatetaan säännöllisesti 
ajan tasalle.

Jotta luotaisiin tehokas 
kannustinjärjestelmä, on kuitenkin 
ehdottoman välttämätöntä, että Euroopan 
komissio säilyttää tämän 18 kuukauden 
ajanjakson jälkeen arviointivaltansa, joka 
koskee erityyppisten kannustimien 
aiheuttamia vaikutuksia, ja voi päättää 
tarvittaessa perua jo myönnetyt edut.

Or. fr

Perustelu

Kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi meistä vaikuttaa tarpeelliselta, että komissio säilyttää 
tietyn valvonta- ja arviointivallan edunsaajayrityksiin nähden. Mahdollisten väärinkäytösten 
välttämiseksi komission on voitava perua lääkeyrityksille myönnetyt edut ja suunnata 
voimavaroja muihin tarkoituksiin, kuten lapsille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimukseen. Ilman 
tällaista tehokasta valvonta- ja arviointijärjestelmää on vaarana, että lääkeyrityksille 
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annetaan vapaat kädet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 234
39 A ARTIKLA (uusi)

39 a artikla
1. Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen hyväksymistä perustetaan 
erityinen lastenlääkkeisiin keskittyvä 
eurooppalainen tutkimusohjelma, josta 
tuetaan olemassa olevia, patenttisuojan tai 
lisäsuojatodistuksen piiriin kuulumattomia 
lääkevalmisteita tai vaikuttavia aineita 
koskevia tutkimuksia.
2. Tämän yhteisön ohjelman nimeksi tulee 
MICE (Medicines Investigation for the 
Children of Europe, Lääketutkimuksia 
Euroopan lasten hyväksi).
3. Ehdotuksen hyväksymisestä päättävät 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisesti yhteispäätösmenettelyllä.
4. Ohjelmaa hallinnoi lääkevirasto, joka 
laatii erityiset ehdotuspyynnöt komission 
valvonnassa. Ehdotuspyyntöjen on 
perustuttava mahdollisuuksien mukaan 
sellaiseen rahoituksen tasoon, että sillä 
voidaan kattaa kaikki tai ainakin hyvin 
suuri osa ehdotettujen tutkimusten 
kustannuksista.

Or. de

Perustelu

Tavoitteena olevaa lasten lääketurvallisuuden parantamista ei saavuteta yksinomaan 
ehdotuksessa esitetyin keinoin. On ehdottomasti luotava yhteisön ohjelma MICE. 
Tarkistuksella vahvistetaan esittelijän ehdotus täsmennettynä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 235
39 A ARTIKLA (uusi)

39 a artikla
Yhteisön ohjelma 'Lääketutkimuksia 
Euroopan lasten hyväksi' (MICE) on 
luotava mahdollisimman pian tukemaan 
tutkimusta, joka liittyy nykyisiin lääkkeisiin 
tai tehoaineisiin, jotka eivät kuulu 
patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen 
piiriin.

Or. en

Perustelu

Kuten komission ehdotuksen johdanto-osan kappaleissa todetaan, yhteisön ohjelma 
patenttisuojaamattomien lääkkeiden tutkimuksen rahoittamiseksi on huomattavan tärkeää 
Euroopan lääketeollisuuden maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle. Koska erityisellä yhteisön 
MICE-ohjelmalla ei ole oikeusperustaa, nopein ja paras tapa sen totuttamiseksi on sisällyttää 
MICE seitsemänteen tutkimusta ja kehittämistä koskevaan puiteohjelmaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 236
39 A ARTIKLA (uusi)

39 a Komissio tukee tutkimusohjelman 
'Lääketutkimuksia Euroopan lasten 
hyväksi (MICE)' perustamista edistääkseen 
pediatrista tutkimusta sellaisten lääkkeiden 
osalta, jotka eivät kuulu patenttisuojan tai 
lisäsuojatodistusten piiriin.

Or. en

Perustelu

Tämä auttaisi turvaamaan lasten terveyttä kun he saavat hoitoa lääkkeillä, jotka eivät kuulu 
patenttisuojan tai lisäsuojatodistusten piiriin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 237
40 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Hyväksyttyihin pediatrisiin 
tutkimussuunnitelmiin sisältyvistä, myös 
kolmansissa maissa tehdyistä tutkimuksista 
on syötettävä tarkoituksenmukaiset tiedot 
direktiivin 2001/20/EY 11 artiklalla 
perustettuun eurooppalaiseen tietokantaan.

1. Hyväksyttyihin pediatrisiin 
tutkimussuunnitelmiin sisältyvistä, myös 
kolmansissa maissa tehdyistä tutkimuksista 
on syötettävä tarkoituksenmukaiset tiedot 
direktiivin 2001/20/EY 11 artiklalla 
perustettuun eurooppalaiseen tietokantaan. 
Poiketen tästä määräyksestä lääkevirasto 
järjestää osan näistä tiedoista yleisön 
saataville.
Lääkevirasto julkaisee yksityiskohtaiset 
tulokset kaikista hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti 
toteutetuista tutkimuksista riippumatta 
siitä, päätettiinkö ne ennenaikaisesti, sekä 
yksityiskohtaiset tulokset kaikista yhteisön 
tai jäsenvaltioiden rahoittamista 
tutkimuksista, joilla tuetaan pediatriseen 
käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden 
tutkimusta, kehittämistä ja saatavuutta, 
mukaan lukien Lääketutkimuksia 
Euroopan lasten hyväksi -ohjelmasta 
rahoitetut tutkimukset, ja soveltuvissa 
tapauksissa kaikki merkittävät tulokset 
samaan terapeuttiseen luokkaan kuuluvista 
lääkkeistä, joka kattavat samaan ehdotetun 
pediatrisen käytön.

Or. en

Perustelu

Viime aikoina on esiintynyt monta tapausta, joissa lääkeyhtiöt ovat pidättäneet tietoja 
kliinisistä kokeista, koska lääkkeet eivät ole näyttäneet tehoavan koeväestöön, mutta lisäävän 
haittavaikutusten vaaraa. Kaikissa näissä tapauksissa tehtiin kliinisiä kokeita lapsiväestöllä. 
Terveydenhoitoalan ammattilaisten on saatava tutustua erityisesti lapsiväestöllä tehtyjen 
kokeiden tuloksiin, sillä lääkkeiden käytöstä lapsiin ei ole riittävästi tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 238
40 ARTIKLAN 2 KOHTA



AM\568363FI.doc 127/158 PE 357.553v02-00

FI

2. Komissio laatii lääkeviraston 
ehdotuksesta ja jäsenvaltioita ja muita asiaan 
liittyviä tahoja kuultuaan ohjeet, joissa 
selvitetään 1 kohdassa tarkoitettujen, 
direktiivin 2002/20/EY 11 artiklalla 
perustettuun eurooppalaiseen tietokantaan 
syötettävien tietojen luonne.

2. Komissio laatii lääkeviraston 
ehdotuksesta ja jäsenvaltioita ja muita asiaan 
liittyviä tahoja kuultuaan ohjeet, joissa 
selvitetään 1 kohdassa tarkoitettujen, 
direktiivin 2002/20/EY 11 artiklalla 
perustettuun eurooppalaiseen tietokantaan 
syötettävien tietojen luonne, 1 kohtaa ja tätä 
kohtaa sovellettaessa yleisön saataville 
asetettavien tietojen sisältö sekä 
lääkeviraston tähän asiaan liittyvät vastuut 
ja tehtävät.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman jäsenen esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 239
40 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Komissio vahvistaa ohjeet tapauksista, 
joissa 1 ja 2 kohdan mukaisesti kerättyihin 
tietoihin myönnetään pääsy pediatrian 
komitealle tai ulkoisille asiantuntijoille 
(tieteelliset järjestöt tai patenttijärjestö).

Or. en

Perustelu

On tarpeen antaa käyttökelpoista tietoa myös tiedeyhteisölle ja patenttijärjestöille. Tämä olisi 
määriteltävä komission ohjeissa ottaen asianmukaisesti huomioon direktiivissä 2001/20/EY 
vahvistetut immateriaalioikeudet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 240
41 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on kerättävä saatavilla 
olevia tietoja kaikista lääkkeitten 
käyttötavoista lapsiväestössä ja toimitettava 

Poistetaan.
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nämä tiedot lääkevirastolle kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.
Pediatrian komitea laatii ohjeet kerättävien 
tietojen sisällöstä ja muodosta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 241
41 ARTIKLA

Jäsenvaltioiden on kerättävä saatavilla 
olevia tietoja kaikista lääkkeitten 
käyttötavoista lapsiväestössä ja toimitettava 
nämä tiedot lääkevirastolle kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Poistetaan.

Pediatrian komitea laatii ohjeet kerättävien 
tietojen sisällöstä ja muodosta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 242
41 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jäsenvaltioiden on kerättävä saatavilla olevia 
tietoja kaikista lääkkeitten käyttötavoista 
lapsiväestössä ja toimitettava nämä tiedot 
lääkevirastolle kahden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden on kerättävä saatavilla olevia 
tietoja kaikista lääkkeitten olemassa olevista 
ja tarvittavista käyttötavoista lapsiväestössä 
ja toimitettava nämä tiedot lääkevirastolle 
yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Asetuksen keskeisenä tavoitteena on 1 artiklan mukaisesti edistää sellaisten lääkkeiden 
kehittämistä, joilla "pyritään täyttämään lapsiväestön erityiset terapeuttiset tarpeet".

Jotta asetuksessa mainittu tavoite saavutettaisiin, on ensin laadittava luettelo tarpeista ja 
määriteltävä painopistealueet.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 243
41 ARTIKLAN 1 KOHTA

Jäsenvaltioiden on kerättävä saatavilla olevia 
tietoja kaikista lääkkeitten käyttötavoista 
lapsiväestössä ja toimitettava nämä tiedot 
lääkevirastolle kahden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Jäsenvaltioiden on kerättävä saatavilla olevia 
tietoja kaikista lääkkeitten käyttötavoista 
lapsiväestössä ja toimitettava nämä tiedot 
lääkevirastolle yhden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 244
42 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHTA

1. Lääkevirasto arvioi 41 artiklassa 
tarkoitetut tiedot etenkin kartoittaakseen 
tutkimuksen painopistealueita.

Poistetaan.

2. Pediatrian komitea laatii luettelon 
terapeuttisista tarpeista 1 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin ja muiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella sekä komissiota, 
jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä 
kuultuaan.
Lääkevirasto julkaisee luettelon kolmen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 245
42 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHTA

1. Lääkevirasto arvioi 41 artiklassa 
tarkoitetut tiedot etenkin kartoittaakseen 

Poistetaan.



PE 357.553v02-00 130/158 AM\568363FI.doc

FI

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

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 246
42 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Lääkevirasto arvioi 41 artiklassa 
tarkoitetut tiedot etenkin kartoittaakseen 
tutkimuksen painopistealueita.

1. Kahden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta lääkevirasto
arvioi 41 artiklassa tarkoitetut tiedot etenkin 
kartoittaakseen tutkimuksen 
painopistealueita.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeä määräaika, jonka kuluessa lääkeviraston on arvioitava jäsenvaltiolta 
saatavat tiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 247
42 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Lääkevirasto arvioi 41 artiklassa 
tarkoitetut tiedot etenkin kartoittaakseen 
tutkimuksen painopistealueita.

1. Lääkevirasto arvioi 41 artiklassa 
tarkoitetut tiedot, mukaan lukien tiedot 
kolmansissa maissa suoritetuista 
tutkimuksista, etenkin kartoittaakseen 
tutkimuksen painopistealueita.

Or. el

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että lääkeviraston keräämiin tietoihin, jotka sisältyvät pediatrisiin 
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tutkimussuunnitelmiin, kuuluvat myös kolmansissa maissa toteutetuista tutkimuksista saadut 
tiedot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 248
42 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Luettelo tarpeista ei saa olla vain luettelo lääkkeiden olemassa olevista käyttötavoista 
lapsiväestössä, vaan siinä on määriteltävä myös painopistealueet. Luettelo on julkaistava 
kahden vuoden kuluttua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 249
42 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

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

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

Or. el

Perustelu

Ei riitä, että laaditaan luettelo, vaan terapeuttiset tarpeet on myös asetettava 
arvojärjestykseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 250
42 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Lääkevirasto julkaisee luettelon kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.

Lääkevirasto julkaisee luettelon yhden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.

Or. en

Perustelu

Komission, EU:n ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden olisi laadittava ehdotus luetteloksi lasten 
terapeuttisista tarpeista heti eikä vasta kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. 
Pediatrian komitean asiantuntemusta voidaan sitten käyttää paremmin tutkimuksen 
painopistealueiden määrittelemiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 251
42 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Lääkevirasto julkaisee luettelon kolmen
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.

Lääkevirasto julkaisee luettelon kahden
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 252
42 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Lääkevirasto julkaisee luettelon kolmen 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.

Lääkevirasto julkaisee luettelon kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja saattaa sen säännöllisesti 
ajan tasalle.

Or. en
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Perustelu

Luettelo tarpeista ei saa olla vain listaus lääkkeiden nykyisestä käytöstä lapsiväestöön, vaan 
siinä on määriteltävä myös painopistealueet. Luettelo on julkaistava kahden vuoden kuluttua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 253
43 ARTIKLA

1. Lääkevirasto rakentaa pediatrian 
komitean tieteellisesti tukemana 
eurooppalaisen verkoston, johon kootaan 
nykyiset kansalliset ja eurooppalaiset 
verkostot, tutkijat ja tutkimuskeskukset, 
joilla on lapsiväestössä tehtävien 
tutkimusten toteuttamisen liittyvää 
erityisosaamista.

Poistetaan.

2. Eurooppalaisen verkoston tavoitteita 
ovat muiden muassa lastenlääkkeisiin 
liittyvien tutkimusten koordinointi, 
tarvittavien tieteellisten ja hallinnollisten 
valmiuksien luominen Euroopan tasolla 
sekä lapsiin kohdistuvien tutkimusten ja 
testien päällekkäisyyksien välttäminen.
3. Lääkeviraston hallintoneuvosto 
vahvistaa vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta toimitusjohtajan 
ehdotuksesta ja komissiota, jäsenvaltioita ja 
sidosryhmiä kuultuaan 
toimeenpanostrategian eurooppalaisen 
verkoston käynnistämistä ja toimintaa 
varten. Verkoston toiminnan on 
mahdollisuuksien mukaan sovittava yhteen 
niiden toimien kanssa, joilla vahvistetaan 
Euroopan tutkimusalueen perustaa 
yhteisön tutkimuksen, teknologisen 
kehittämisen ja esittelyn puiteohjelman 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 254
43 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Eurooppalaisen verkoston tavoitteita ovat 
muiden muassa lastenlääkkeisiin liittyvien 
tutkimusten koordinointi, tarvittavien 
tieteellisten ja hallinnollisten valmiuksien 
luominen Euroopan tasolla sekä lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten ja testien 
päällekkäisyyksien välttäminen.

2. Eurooppalaisen verkoston tavoitteita ovat 
muiden muassa lastenlääkkeisiin liittyvien 
tutkimusten koordinointi, tarvittavien 
tieteellisten ja hallinnollisten valmiuksien 
luominen Euroopan tasolla sekä lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten ja testien 
päällekkäisyyksien välttäminen. 
Eurooppalaisen verkoston on pyrittävä aina 
turvaamaan, että käytettävissä olevia 
voimavaroja käytetään parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 255
43 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Verkosto valvoo lisäksi voimavarojen 
optimointia: mahdollisuudet tehdä 
tutkimuksia edullisimmin 
(henkilövoimavaroina ja taloudellisina 
kustannuksina ajatellen) ja menettelyjen 
asianmukaisuus, jotta voidaan vastata 
mahdollisimman nopeasti ja 
yksinkertaisesti esille tuleviin kliinisiin 
kysymyksiin.

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 256
43 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Eurooppalaisen verkoston tavoitteena 
on oltava myös se, että käytettävissä olevia 
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voimavaroja käytetään parhaalla 
mahdollisella tavalla erityisesti 
tarkistamalla ehdotettujen tutkimusten 
toteutettavuus ja tehokkuus inhimillisten ja 
taloudellisten kustannusten kannalta ja 
varmistamalla, että tutkimusmenettelyillä 
kyetään saavuttamaan selkeitä vastauksia 
tärkeisiin kliinisiin kysymyksiin 
mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 257
44 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella ei saa lannistaa pediatristen tutkimusten tekemistä lyhyellä aikavälillä. Tällä 
tarkistuksella selvennetään, että pediatriset tutkimukset, jotka on käynnistetty ennen asetuksen 
voimaantuloa, ja joita ei ole annettu arvioitaviksi kolmannessa maassa, katsotaan osaksi 
hyväksyttyä pediatrista tutkimussuunnitelmaa sitten, kun asetus on hyväksytty.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 258
47 ARTIKLA

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 67 artiklassa 
säädetystä yhteisön rahoitusosuudesta 
katetaan pediatrian komitean työ 
kokonaisuudessaan muiden muassa 
asiantuntijoiden antama tieteellinen tuki 
mukaan luettuna, samoin kuin lääkeviraston 
työ kokonaisuudessaan muiden muassa 
pediatristen tutkimussuunnitelmien arviointi, 
tieteelliset neuvot sekä tämän asetuksen 
mukaiset palkkioista luopumiset mukaan 
luettuina. Yhteisön rahoitusosuudella tuetaan 
lisäksi tämän asetuksen 40 ja 43 artiklaan 
perustuvia lääkeviraston toimia.

Asetuksen (EY) N:o 726/2004 67 artiklassa 
säädetystä yhteisön rahoitusosuudesta 
katetaan pediatrian komitean työ muiden 
muassa asiantuntijoiden antama tieteellinen 
tuki mukaan luettuna, samoin kuin 
lääkeviraston työ muiden muassa 
pediatristen tutkimussuunnitelmien arviointi, 
tieteelliset neuvot sekä tämän asetuksen 
mukaiset palkkioista luopumiset mukaan
luettuina. Yhteisön rahoitusosuudella tuetaan 
lisäksi tämän asetuksen 40 ja 43 artiklaan 
perustuvia lääkeviraston toimia.

Lisäksi perustetaan erityinen pediatrinen 
tutkimusohjelma patenttisuojaamattomien 
lääkkeiden tutkimiseksi terveyspolitiikan 
määrärahoin.

Or. de

Perustelu

Varsinkin lapsille tarkoitetuissa lääkkeissä tarvitaan taloudellisia kannustimia 
patenttisuojaamattomien lääkkeiden tutkimuksen tukemiseksi. Siksi ei riitä, että käynnistetään 
vain tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluva aloite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 259
47 A ARTIKLA (uusi)

47 a artikla
Yhteisön rahoitusosuudella tuetaan myös 
MICE-ohjelman puitteissa toteutettuja 
tutkimuksia, joissa akateemiset tutkimukset 
ovat oleellisessa roolissa.

Or. en
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Perustelu

Saatavana olevasta asiantuntemuksesta huolimatta on yhä vaikeampaa saada tarvittavia 
voimavaroja yhteistyössä tehtävien kansainvälisten tutkimusten toteuttamiseen, joita tarvitaan 
uusien terapioiden arvioimiseen. Katsomme, että on suhtauduttava paljon jämäkämmin niihin 
lääkkeisiin, joilla ei ole myyntilupaa tai patenttisuojaa. Uskomme, että kattavan suunnitelman 
pediatrisen tutkimuksen parantamiseksi Euroopassa on ulotuttava pitemmälle kuin 
lääkeviraston koordinointitehtävään, ja että näiden näkökohtien jättäminen kokonaan 
määrittelemättä tulevassa lainsäädännössä ei ole asianmukaista. Olemme huolissamme siitä, 
että nykyinen ehdotus kannustaisi etupäässä uusien ja/tai jo patenttisuojaa nauttivien 
lääkkeiden kehittämistä, eikä vaikuttaisi paljoakaan ilman myyntilupaa tai yhä patenttisuojan 
tai lisäsuojan ulkopuolella olevien lääkkeiden asemaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 260
49 ARTIKLAN 2 KOHTA

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

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

Or. fr

Perustelu

Asianmukainen arviointi asetuksen soveltamisesta edellyttää riittävän pitkää ajanjaksoa, jotta 
voidaan punnita sen vaikutuksia ja ehdottaa mahdollisia mukautuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 261
49 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Komissio julkaisee kuuden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
yleisen kertomuksen asetuksen 
soveltamisesta saaduista kokemuksista. 
Kertomus sisältää erityisesti 
yksityiskohtaisen luettelon kaikista 

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

asetuksen voimaantulon jälkeen lasten 
hoitoon hyväksytyistä lääkkeistä. Erityisesti 
komissio tekee analyysin 36 ja 37 artiklan 
mukaisista palkkio- ja kannustintoimista 
sekä rahoitusarvion tutkimuksen 
kustannuksista ja kannustimien avulla 
saavutetuista voitoista. Mikäli analyysissa 
paljastuu epäyhdenmukaisuutta sovitussa 
järjestelmässä saatujen tai saatavien 
tulosten suhteen, on ryhdyttävä toimiin 
mainittujen artikloiden muuttamiseksi 
50 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää esittää uudelleentarkastelulauseke V osastossa toteutetun palkkio- ja 
kannustinjärjestelmän tehokkuuden ja tasapuolisuuden arvioimiseksi. Komission 
ehdotuksessa esitetty kuuden vuoden jakso vaikuttaa perustellulta, jotta aikaa on riittävästi 
asetuksen soveltamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 262
49 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
kertomuksen 36–38 artiklan soveltamisesta 
saaduista kokemuksista, mukaan luettuna 
arvio palkkioiden ja kannustimien 
toiminnasta, pyrkien ehdottamaan 
muutoksia, joita saatetaan tarvita näiden 
artiklojen soveltamisen taloudellisen 
vaikutuksen vuoksi. Lisäksi kertomuksessa 
olisi oltava arvio asetuksen soveltamisesta 
saaduista terveyshyödyistä.

Or. en

Perustelu

Saatavana olevasta asiantuntemuksesta huolimatta on yhä vaikeampaa saada tarvittavia 
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voimavaroja yhteistyössä tehtävien kansainvälisten tutkimusten toteuttamiseen, joita tarvitaan 
uusien terapioiden arvioimiseen. Katsomme, että on suhtauduttava paljon jämäkämmin niihin 
lääkkeisiin, joilla ei ole myyntilupaa tai patenttisuojaa. Uskomme, että kattavan suunnitelman 
pediatrisen tutkimuksen parantamiseksi Euroopassa on ulotuttava pitemmälle kuin 
lääkeviraston koordinointitehtävään, ja että näiden näkökohtien jättäminen kokonaan 
määrittelemättä tulevassa lainsäädännössä ei ole asianmukaista. Olemme huolissamme siitä, 
että nykyinen ehdotus kannustaisi etupäässä uusien ja/tai jo patenttisuojaa nauttivien 
lääkkeiden kehittämistä, eikä vaikuttaisi paljoakaan ilman myyntilupaa tai yhä patenttisuojan 
tai lisäsuojan ulkopuolella olevien lääkkeiden asemaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 263
53 ARTIKLAN - 1 KOHTA (uusi)

7 artiklan 2 a kohta (uusi) (asetus (ETY) N:o 1768/92)

-1. Lisätään 7 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Asetuksen (ETY) N:o 1768/92 
mukaisesti annetulla, kyseessä olevan 
jäsenvaltion alueella voimassa olevalla 
peruspatenttisuojalla tai 
lisäsuojatodistuksella suojattu tuote, jolle 
on annettu 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
lausuma siitä, että se on hyväksytyn, 
valmiin pediatrisen tutkimussuunnitelman 
mukainen, voi saada lastenlääkkeitä 
koskevan jatkotodistuksen."

Or. en

Perustelu

Edellä olevat tarkistukset 52 artiklaan ovat teknisiä tarkistuksia, joilla annetaan 
toiminnallisia määräyksiä erityisoikeudesta, lastenlääkkeiden jatkotodistuksesta ja 
säädöstenmukaisen tietosuojan pidennyksestä, joista säädetään muutetussa 36 artiklassa.

Lastenlääkkeitä koskevaan jatkotodistukseen sovellettava määräaika, josta säädetään 
52 artiklan 1 kohdassa, muutetaan enintään kuudeksi kuukaudeksi ennen peruspatenttisuojan 
tai lisäsuojatodistuksen voimassaolon päättymistä (korvataan rajoittavampi 24 kuukauden 
määräaika).

Mitä tulee 36 artiklaan ja 52 artiklan 2 kohtaan tehtäviin muutoksiin, kun kannustin annetaan 
pediatrisen tutkimussuunnitelman noudattamisen perusteella, vain myyntiluvan haltija (siis 
henkilö, joka on tehnyt kliinisiä tutkimuksia lapsiväestöllä) voi hyötyä tutkimussuunnitelman 
pidentämisestä ja asetusten mukaisista tietosuojaoikeuksista, jotka kattavat sen lääketuotteen. 
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Saattaa käydä niin, että myyntiluvan haltija ja patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen haltija 
ei ole sama henkilö. Siinä tapauksessa patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen haltijan on 
osoitettava, että myyntiluvan haltija suostuu siihen, että lastenlääkkeitä koskeva jatkotodistus 
myönnetään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 264
53 ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

7 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Hakemus jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamiseksi tämän 
asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [.../... (lastenlääkeasetus)*] 36 artiklan 
mukaisesti on jätettävä viimeistään kaksi 
vuotta ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

3. Hakemus lastenlääkkeitä koskevasta 
jatkotodistuksesta tämän artiklan 
2 a kohdan ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o [.../... 
(lastenlääkeasetus)*] 36 artiklan mukaisesti 
on jätettävä viimeistään kuusi kuukautta 
ennen peruspatenttisuojan tai 
lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
päättymistä.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 265
52 ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

7 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Hakemus jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamiseksi tämän 
asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [.../... (lastenlääkeasetus)*] 36 artiklan 
mukaisesti on jätettävä viimeistään kaksi 
vuotta ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

3. Hakemus jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamiseksi tämän 
asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [.../... (lastenlääkeasetus)*] 36 artiklan 
mukaisesti on jätettävä viimeistään kuusi 
kuukautta ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

Or. en
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Perustelu

Ehdotettu kahden vuoden määräaika hakemuksen jättämiselle näyttää liian rajoittavalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 266
52 ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

7 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Hakemus jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamiseksi tämän 
asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [.../... (lastenlääkeasetus)*] 36 artiklan 
mukaisesti on jätettävä viimeistään kaksi 
vuotta ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

3. Hakemus jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamiseksi tämän 
asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [.../... (lastenlääkeasetus)*] 36 artiklan 
mukaisesti on jätettävä viimeistään kuusi 
kuukautta ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

Or. fr

Perustelu

Lisäsuojatodistuksen voimassaolon (kuten säädetään 52 artiklan 1 kohdassa) jatkon 
hakemisen määräaikaa olisi vähennettävä kahdesta vuodesta kuuteen kuukauteen ennen 
alkuperäisen todistuksen voimassaolon päättymistä. On monia tapauksia, joissa kliiniset 
pediatriset kokeet voidaan saattaa päätökseen vasta tuotteen elinkaaren myöhäisessä 
vaiheessa.

Itse asiassa suurimmassa osassa tapauksia ei olisi eettisesti oikeutettua tehdä tutkimuksia 
lapsiväestössä ilman, että käytettävissä on selvät ja täsmälliset tiedot lääkkeen tehosta ja 
turvallisuudesta aikuisille (ei-toivotut vaikutukset, haitat, lääkeinteraktiot jne.), eikä tämä 
takaisi kokeisiin osallistuvien lasten turvallisuutta asianmukaisesti.

Näin ollen tuntuu järkevältä lyhentää lisäsuojatodistuksen jatkon hakemisen määräaikaa 
kahdesta vuodesta kuuteen kuukauteen, jotta kannustetaan hakijaa jatkamaan tutkimuksia ja 
samalla maksimoimaan tutkimusajanjakso.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 267
52 ARTIKLAN 1 KOHTA (uusi)

7 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Hakemus jo myönnetyn todistuksen 3. Hakemus jo myönnetyn todistuksen 
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voimassaoloajan jatkamiseksi tämän 
asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [.../... (lastenlääkeasetus)*] 36 artiklan 
mukaisesti on jätettävä viimeistään kaksi
vuotta ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

voimassaoloajan jatkamiseksi tämän 
asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o [.../... (lastenlääkeasetus)*] 36 artiklan 
mukaisesti on jätettävä viimeistään vuotta 
ennen todistuksen voimassaolon päättymistä.

Or. el

Perustelu

On tärkeää edistää uusien lääkkeiden hyväksymistä, ja todistusten voimassaoloaikojen 
jatkamista koskevien hakemusten jättämistä koskevat säännökset eivät saisi olla rajoittavia. 
Yhtä vuotta ennen todistuksen voimassaoloajan päättymistä on pidettävä kohtuullisena 
verrattuna komission ehdottamiin kahteen vuoteen, joka on liian pitkä aika.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 268
52 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHTA

8 artiklan 1 kohdan d alakohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

a) Lisätään 1 kohtaan d alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”d) jos todistushakemuksen yhteydessä 
pyydetään voimassaolon jatkamista tämän 
asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 
asetuksen (EY) N:o [.../... 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklan mukaisesti:
i) jäljennös asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta lausumasta, jonka mukaan 
hakemus vastaa hyväksyttyä pediatrista 
tutkimussuunnitelmaa
ii) edellä b alakohdassa tarkoitetun 
markkinoille saattamista koskevan luvan 
jäljennöksen lisäksi tarvittaessa 
jäljennökset luvista saattaa tuote 
markkinoille kaikissa muissa 
jäsenvaltioissa, siten kuin asetuksen (EY) 
N:o […/… (lastenlääkeasetus)] 36 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetaan.”

Or. en
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Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 269
52 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

8 artiklan 1 a kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

1. a) Jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista koskevassa 
hakemuksessa on oltava:

1. a) Edellä 1 kohdan a alakohdan i-
iii alakohdassa asetettujen vaatimusten 
lisäksi lastenlääkkeitä koskevassa 
jatkotodistushakemuksessa on oltava

a) jäljennös jo myönnetystä todistuksesta a) soveltuvilta osin jäljennös jo myönnetystä 
lisäsuojatodistuksesta

b) jäljennös asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta lausumasta, jonka mukaan 
hakemus on hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukainen

b) jäljennös asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetusta lausumasta, jonka mukaan 
hakemus on hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukainen

c) jäljennökset markkinoille saattamista 
kaikissa muissa jäsenvaltioissa koskevista 
luvista.

c) jos peruspatentin tai lisäsuojatodistuksen 
haltija on eri henkilö, kuin myyntiluvan 
haltija mukaan lukien edellä b kohdassa 
tarkoitettu lausuma, ilmoitus, jonka 
mukaan kyseisen myyntiluvan haltija 
suostuu siihen, että lastenlääkkeitä koskeva 
jatkotodistus myönnetään.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 270
52 ARTIKLAN 2 KOHDAN C ALAKOHTA
8 artiklan 2 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että todistusta 
tai todistuksen voimassaoloajan jatkamista

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
lastenlääkkeitä koskevaa jatkotodistusta 
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haettaessa on suoritettava maksu. haettaessa on suoritettava maksu.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 271
52 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

Hakemus jo myönnetyn todistuksen 
voimassaolon jatkamiseksi on jätettävä 
todistuksen myöntäneen jäsenvaltion 
toimivaltaiseen teollisoikeusvirastoon.

Hakemus lastenlääkkeitä koskevaa 
jatkotodistusta varten on jätettävä 
lisäsuojatodistuksen asetuksen (ETY) 
N:o 1768/92 mukaisesti myöntäneen 
jäsenvaltion tai peruspatentin myöntäneen 
jäsenvaltion toimivaltaiseen 
teollisoikeusvirastoon tai siihen, jonka 
nimissä se on myönnetty.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 272
52 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA
9 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”3. Jo myönnetyn todistuksen 
voimassaolon jatkamista koskevasta 
hakemuksesta tehtävään ilmoitukseen 
sovelletaan 2 kohtaa. Ilmoituksen on lisäksi 
sisällettävä pyyntö todistuksen 
voimassaolon jatkamiseksi asetuksen (EY) 
N:o [.../… (lastenlääkeasetus)] 36 artiklan 
mukaisesti.”
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Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 273
52 ARTIKLAN 4 KOHTA

11 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Jo myönnetyn todistuksen voimassaolon 
jatkamista koskevan pyynnön 
hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehtävään 
ilmoitukseen sovelletaan 1 ja 2 kohtaa.

3. Lastenlääkkeitä koskevan 
jatkotodistuksen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä tehtävään ilmoitukseen 
sovelletaan 1 ja 2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 274
52 ARTIKLAN 5 KOHDAN A ALAKOHTA (uusi)

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

Ellei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
asetuksen 1768/92 (ETY) 1 ja 4–6 artiklaa, 
9 artiklan 2 kohtaa, 10, 11 ja 14–
18 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tätä 
artiklaa sovellettaessa. [Varsinkin 
lastenlääkkeitä koskevalla 
jatkotodistuksella taattavan suojelun 
laajuuden on oltava, kuten asetuksen 
(ETY) N:o 1768/92 5 artiklassa säädetään].

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 275
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kahdella vuodella. Edellä 
1 kohdassa säädettyä voimassaoloaikaa 
voidaan tällöin jatkaa vain kerran.

Or. en

Perustelu

Kun edellä olevat tarkistukset viittaavat pidennyksen voimassaoloaikaan, se muutetaan 
kahdeksi vuodeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Genowefa Grabowska

Tarkistus 276
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kolmella tai kuudella 
kuukaudella. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

Or. pl

Perustelu

Katso perustelua saman jäsenen esittämää tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 277
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kolmella tai kuudella 
kuukaudella. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 278
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kolmella tai kuudella 
kuukaudella. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 279
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
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voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

voimassaoloaikoja kolmella tai kuudella 
kuukaudella. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 280
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kolmella tai kuudella 
kuukaudella. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

Or. pt

Perustelu

Ks. 36 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 281
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kolmella tai kuudella 
kuukaudella. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.
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Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 282
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja neljällä tai kahdeksalla
kuukaudella. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 283
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja neljällä tai kahdeksalla
kuukaudella. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa vain 
kerran.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 36 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Mikolášik

Tarkistus 284
52 ARTIKLAN 5 KOHTA

13 artiklan 3 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o […/… 
(lastenlääkeasetus)] 36 artiklaa jatketaan 
tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä 
voimassaoloaikoja kuudella kuukaudella. 
Edellä 1 kohdassa säädettyä 
voimassaoloaikaa voidaan tällöin jatkaa 
vain kerran.

3. Lastenlääkkeitä koskeva jatkotodistus 
tulee voimaan peruspatentin laillisen 
voimassaolon päätyttyä tai soveltuvilta osin 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisesti 
kuudeksi kuukaudeksi myönnetyn 
lisäsuojatodistuksen päätyttyä.

Or. en

Perustelu

Katso perustelu saman henkilön esittämään tarkistukseen 52 artiklan -1 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 285
55 ARTIKLA

Edellä 8 artiklassa 1 kohdassa säädettyä 
vaatimusta ei sovelleta asianmukaisesti 
tehtyihin hakemuksiin, joiden käsittely on 
kesken tämän asetuksen tullessa voimaan.

1. Edellä 8 artiklassa 1 kohdassa säädettyä 
vaatimusta ei sovelleta asianmukaisesti 
tehtyihin hakemuksiin, joiden käsittely on 
kesken tämän asetuksen tullessa voimaan.

2. Kaikki ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa käynnistetyt pediatriset 
tutkimukset, joita ei ole käytetty muuhun 
arviointiin, voidaan sisällyttää pediatriseen 
tutkimussuunnitelmaan,

Or. en

Perustelu

Asetuksella ei saa viivästyttää uusien lääkkeiden kehittämistä. Pediatriset tutkimukset, jotka 
on käynnistetty ennen asetuksen voimaantuloa ja joita ei ole käytetty arviointiin muussa 
yhteydessä, voidaan katsoa osaksi hyväksyttyä pediatrista tutkimussuunnitelmaa.



AM\568363FI.doc 151/158 PE 357.553v02-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 286
56 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tämä asetus tulee voimaan 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

1. Tämä asetus tulee voimaan 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Hakemuksia, jotka on jätetty 8 ja 9 artiklan 
mukaisesti ja jotka sisältävät sellaisen 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman 
kokonaistutkimusten tuloksia, joka on 
jätetty lääkevirastolle ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa, on kohdeltava 
tämän asetuksen alaisina hakemuksina, ja 
päätöstä on sovellettava päivästä, jona 
direktiivi tulee voimaan.

Or. el

Perustelu

Jos hyväksyttyyn pediatriseen tutkimussuunnitelmaan kuuluvia kokonaistutkimuksia on jo 
suoritettu ja jos tuloksia on esitetty lääkevirastolle ennen asetuksen voimaantuloa, olisi 
säädettävä siirtymäkauden järjestelyistä, jotta ei estettäisi sellaisten tapausten pediatrista 
tutkimusta ja suotuisaa kohtelua, joissa kliiniset tutkimukset on jo aloitettu lääkkeen 
myyntiluvan saamista varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): John Bowis

Tarkistus 287
56 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Tämä asetus tulee voimaan 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

1. Tämä asetus tulee voimaan 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaista 
hakemusta, joka on toimitettu 
lääkevirastolle 1. lokakuuta 2005 jälkeen ja 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja 
jossa on mukana kaikkien hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
mukaisesti tehtyjen tutkimusten tulokset, 
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on käsiteltävä tämän asetuksen mukaisesti 
toimitettuna hakemuksena, ja siitä tehtävä 
päätös tulee voimaan tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä.

Or. en

Perustelu

Tämän ehdotuksen mukaan nykyiset pediatriset tutkimukset, jotka on toteutettu ja toimitettu 
asianmukaisille terveysviranomaisille ennen asetuksen voimaantuloa, eivät saisi palkkioita tai 
kannustuksia. Ajallinen ero saattaa johtaa uusien pediatristen tutkimusten tilapäiseen 
viivästymiseen Euroopassa. Tarvitaan siirtymäjärjestelyä. Siirtymätoimenpiteiden 
puuttuminen saattaisi estää hankkeiden toteuttamista Euroopassa niissä yrityksissä, jotka 
alalla työskentelevät ja investoivat pediatriseen tutkimukseen ennen kuin niillä on 
oikeudellista velvollisuutta tehdä niin. Siirtymäjärjestelyllä vältettäisiin ongelmien 
syntyminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 288
56 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Asetuksen 8 artiklaa sovelletaan ... 
[18 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Poistetaan.

Asetuksen 9 artiklaa sovelletaan ... 
[24 kuukauden kuluttua voimaantulosta].
Asetuksen 31 ja 32 artiklaa sovelletaan ... 
[6 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Or. el

Perustelu

Jos hyväksyttyyn pediatriseen tutkimussuunnitelmaan kuuluvia kokonaistutkimuksia on jo 
suoritettu ja jos tuloksia on esitetty lääkevirastolle ennen asetuksen voimaantuloa, olisi 
säädettävä siirtymäkauden järjestelyistä, jotta ei estettäisi sellaisten tapausten pediatrista 
tutkimusta ja suotuisaa kohtelua, joissa kliiniset tutkimukset on jo aloitettu lääkkeen 
myyntiluvan saamista varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 289
56 ARTIKLAN 2 KOHTA



AM\568363FI.doc 153/158 PE 357.553v02-00

FI

2. Asetuksen 8 artiklaa sovelletaan ... 
[18 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

2. Asetuksen 8 artiklaa sovelletaan ... 
[12 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Asetuksen 9 artiklaa sovelletaan ... 
[24 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Asetuksen 9 artiklaa sovelletaan ... 
[18 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Asetuksen 31 ja 32 artiklaa sovelletaan ... 
[6 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Asetuksen 31 ja 32 artiklaa sovelletaan ... 
[6 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Or. en

Perustelu

On asianmukaista nopeuttaa 8 ja 9 artiklan täytäntöönpanoa. Jos komissio aloittaa 
tarvittavan valmistelutyön 11 artiklan mukaisesti pian tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, 
määräajat voivat olla lyhyemmät.


