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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 27
OVERWEGING 3

(3) Het ontbreken van naar behoren 
aangepaste geneesmiddelen voor kinderen 
heeft onder meer geleid tot inadequate 
doseringsinformatie, waardoor een grotere 
kans op bijwerkingen, en zelfs overlijden, 
bestaat, ondoeltreffende behandeling door 
onderdosering, het niet-beschikbaar zijn van 
therapeutische vooruitgang voor kinderen en 
de behandeling van kinderen met ex-
temporeformuleringen, die van matige 
kwaliteit kunnen zijn.

(3) Het ontbreken van naar behoren 
aangepaste geneesmiddelen voor kinderen 
heeft onder meer geleid tot inadequate 
doseringsinformatie, waardoor een grotere 
kans op bijwerkingen, en zelfs overlijden, 
bestaat, ondoeltreffende behandeling door 
onderdosering, het niet-beschikbaar zijn van 
therapeutische vooruitgang voor kinderen, 
de vorm van de formuleringen en de wijze 
van toediening, en de behandeling van 
kinderen met ex-temporeformuleringen, die 
van matige kwaliteit kunnen zijn.

Or. el

Motivering

Voor pediatrisch gebruik zijn de vorm van de formuleringen en de wijze van toediening erg 
belangrijk.
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Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 28
OVERWEGING 4

(4) Deze verordening is bedoeld om de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
gebruik bij kinderen te bevorderen, te 
waarborgen dat geneesmiddelen waarmee 
kinderen worden behandeld gedegen en 
ethisch verantwoord zijn onderzocht en naar 
behoren voor gebruik bij kinderen zijn 
toegelaten en de beschikbare informatie over 
het gebruik van geneesmiddelen bij de 
diverse pediatrische populaties te verbeteren. 
Deze doelstellingen moeten worden 
verwezenlijkt zonder kinderen aan onnodige 
klinische proeven bloot te stellen en zonder 
de toelating van geneesmiddelen voor 
andere populaties te vertragen.

(4) Deze verordening is bedoeld om de 
ontwikkeling van en toegang tot 
geneesmiddelen voor gebruik bij kinderen te 
vergemakkelijken, te waarborgen dat 
geneesmiddelen waarmee kinderen worden 
behandeld, waar aangegeven, gedegen en 
ethisch verantwoord zijn onderzocht en naar 
behoren voor gebruik bij kinderen zijn 
toegelaten en de beschikbare informatie over 
het gebruik van geneesmiddelen bij de 
diverse pediatrische populaties te verbeteren. 
Deze doelstellingen moeten worden 
verwezenlijkt zonder kinderen aan onnodige 
klinische proeven bloot te stellen en zonder 
de toelating van geneesmiddelen voor 
andere leeftijdscategorieën te vertragen.

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 29
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Het Comité kindergeneeskunde 
moet, na raadpleging van de Commissie, de 
lidstaten en de belanghebbende partijen, 
een inventarisatie van de therapeutische 
behoeften van kinderen maken en deze 
regelmatig bijwerken. In deze inventarisatie 
moeten de bestaande bij kinderen gebruikte 
geneesmiddelen worden opgenomen en 
moeten de therapeutische behoeften van 
kinderen, alsmede de prioriteiten voor 
onderzoek en ontwikkeling, worden 
vermeld. Dit moet ondernemingen in staat 
stellen op eenvoudige wijze vast te stellen 
waar kansen voor productontwikkeling 
liggen, het Comité kindergeneeskunde in 
staat stellen bij de beoordeling van 
ontwerpplannen voor pediatrisch 
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onderzoek, vrijstellingen en opschortingen 
beter in te schatten of er behoefte aan 
geneesmiddelen en onderzoek is en 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
en patiënten een informatiebron bieden 
waarop zij hun beslissingen over de keuze 
van geneesmiddelen kunnen baseren.

Or. fr

Motivering

Dit amendement neemt de tekst van overweging 29 over. Gezien de bepalingen die deze 
overweging bevat, moet zij als een van de eerste overwegingen van het wetsvoorstel worden 
opgenomen.

Amendement in samenhang met de amendementen op hoofdstuk 2 bis en de artikelen 2 bis t/m 
quinquies. 

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 30
OVERWEGING 5

(5) Elke regelgeving op het gebied van 
geneesmiddelen moet de bescherming van 
de volksgezondheid als voornaamste doel 
hebben, maar dit doel moet worden bereikt 
met middelen die het vrije verkeer van 
geneesmiddelen in de Gemeenschap niet 
belemmeren. De verschillen in de nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake geneesmiddelen kunnen een 
belemmering voor de intracommunautaire 
handel vormen, zodat zij rechtstreeks van 
invloed zijn op de werking van de interne 
markt. Daarom zijn maatregelen ter 
bevordering van de ontwikkeling en de 
toelating van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik, die zijn bedoeld om 
deze belemmeringen te voorkomen of op te 
heffen, gerechtvaardigd. Artikel 95 van het 
Verdrag is hiervoor de geschikte 
rechtsgrondslag.

(5) Elke regelgeving op het gebied van 
geneesmiddelen moet de bescherming van 
de volksgezondheid als voornaamste doel 
hebben, maar dit doel moet worden bereikt 
met middelen die het vrije verkeer van 
veilige geneesmiddelen in de Gemeenschap 
niet belemmeren. De verschillen in de 
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen inzake geneesmiddelen kunnen 
een belemmering voor de 
intracommunautaire handel vormen, zodat 
zij rechtstreeks van invloed zijn op de 
werking van de interne markt. Daarom zijn 
maatregelen ter bevordering van de 
ontwikkeling en de toelating van 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik, 
die zijn bedoeld om deze belemmeringen te 
voorkomen of op te heffen, gerechtvaardigd. 
Artikel 95 van het Verdrag is hiervoor de 
geschikte rechtsgrondslag.

Or. en
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Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 31
OVERWEGING 6

(6) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken is een systeem noodzakelijk 
gebleken dat zowel verplichtingen als 
beloningen en stimulansen omvat. De 
precieze aard van de verplichtingen, 
beloningen en stimulansen moet zijn 
toegesneden op de status van het betrokken 
specifieke geneesmiddel. Omdat deze 
verordening op alle voor kinderen benodigde 
geneesmiddelen van toepassing moet zijn, 
moet het toepassingsgebied nog niet 
toegelaten producten in de 
ontwikkelingsfase, toegelaten producten 
waarop nog intellectuele-eigendomsrechten 
rusten en toegelaten producten waarop geen 
intellectuele-eigendomsrechten meer rusten 
omvatten.

(6) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken is een systeem noodzakelijk 
gebleken dat zowel verplichtingen als 
beloningen en stimulansen omvat. De 
precieze aard van de verplichtingen, 
beloningen en stimulansen moet zijn 
toegesneden op de status van het betrokken 
specifieke geneesmiddel en de specifieke 
aard van de diverse parallelle vormen van 
geneesmiddelenbescherming. Omdat deze 
verordening op alle voor kinderen benodigde 
geneesmiddelen van toepassing moet zijn, 
moet het toepassingsgebied nog niet 
toegelaten producten in de 
ontwikkelingsfase, toegelaten producten 
waarop nog intellectuele-eigendomsrechten 
rusten en toegelaten producten waarop geen 
intellectuele-eigendomsrechten meer rusten 
omvatten.

Or. en

Motivering

Geneesmiddelen worden beschermd door octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, en 
ook de wettelijke gegevensbescherming is erop van toepassing. Deze drie vormen van 
bescherming zijn niet cumulatief, maar parallel. In de meeste, maar niet in alle gevallen houden 
de rechten krachtens het aanvullend beschermingscertificaat op te bestaan na de wettelijke 
gegevensbescherming. In sommige gevallen is er evenwel geen sprake van een aanvullend 
beschermingscertificaat, maar alleen van een octrooi, of duurt de wettelijke 
gegevensbescherming het langst. Om volledig effectief te zijn moet de voorgestelde stimulans 
voor geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik de vorm krijgen van een uitbreiding van alle
bestaande vormen van bescherming van de intellectuele–eigendomsrechten voor een gegeven 
product, opdat met de genoemde gevallen rekening kan worden gehouden. Daarom wordt een 
specifiek recht ingesteld, het uitbreidingscertificaat voor geneesmiddelen voor pediatrisch 
gebruik, dat op precies dezelfde manier werkt als het gewone aanvullend 
beschermingscertificaat. Voor producten die niet door een octrooi of een aanvullend 
beschermingscertificaat worden beschermd, zal alleen een stimulans bestaan in de vorm van een 
uitbreiding van de wettelijke gegevensbescherming. De uitbreiding van alle bestaande vormen 
van bescherming samen leidt niet tot dubbele, maar alleen tot parallelle bescherming, en deze 
uitbreiding is nodig om ervoor te zorgen dat deze verordening volledig effectief is: anders 
worden te veel producten van de stimulans voor geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 
uitgesloten.
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 32
OVERWEGING 6

(6) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken is een systeem noodzakelijk 
gebleken dat zowel verplichtingen als 
beloningen en stimulansen omvat. De 
precieze aard van de verplichtingen, 
beloningen en stimulansen moet zijn 
toegesneden op de status van het betrokken 
specifieke geneesmiddel. Omdat deze 
verordening op alle voor kinderen benodigde 
geneesmiddelen van toepassing moet zijn, 
moet het toepassingsgebied nog niet 
toegelaten producten in de 
ontwikkelingsfase, toegelaten producten 
waarop nog intellectuele-eigendomsrechten 
rusten en toegelaten producten waarop geen 
intellectuele-eigendomsrechten meer rusten 
omvatten.

(6) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken is een systeem noodzakelijk 
gebleken dat zowel verplichtingen als 
beloningen en stimulansen omvat. De 
precieze aard van de verplichtingen, 
beloningen en stimulansen moet zijn 
toegesneden op de status van het betrokken 
specifieke geneesmiddel en de specifieke 
aard van de diverse parallelle vormen van 
geneesmiddelenbescherming. Omdat deze 
verordening op alle voor kinderen benodigde 
geneesmiddelen van toepassing moet zijn, 
moet het toepassingsgebied nog niet 
toegelaten producten in de 
ontwikkelingsfase, toegelaten producten 
waarop nog intellectuele-eigendomsrechten 
rusten en toegelaten producten waarop geen
intellectuele-eigendomsrechten meer rusten 
omvatten.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 36, lid 1.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 33
OVERWEGING 6

(6) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken is een systeem noodzakelijk 
gebleken dat zowel verplichtingen als 
beloningen en stimulansen omvat. De 
precieze aard van de verplichtingen, 
beloningen en stimulansen moet zijn 
toegesneden op de status van het betrokken 
specifieke geneesmiddel. Omdat deze 
verordening op alle voor kinderen benodigde 
geneesmiddelen van toepassing moet zijn, 
moet het toepassingsgebied nog niet 
toegelaten producten in de 
ontwikkelingsfase, toegelaten producten 
waarop nog intellectuele-eigendomsrechten 

(6) Om deze doelstellingen te 
verwezenlijken is een systeem noodzakelijk 
gebleken dat zowel verplichtingen als 
proportionele beloningen en stimulansen 
omvat. De precieze aard van de 
verplichtingen, beloningen en stimulansen 
moet zijn toegesneden op de status van het 
betrokken specifieke geneesmiddel. Omdat 
deze verordening op alle voor kinderen 
benodigde geneesmiddelen van toepassing 
moet zijn, moet het toepassingsgebied nog 
niet toegelaten producten in de 
ontwikkelingsfase, toegelaten producten 
waarop nog intellectuele-eigendomsrechten 
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rusten en toegelaten producten waarop geen 
intellectuele-eigendomsrechten meer rusten 
omvatten.

rusten en toegelaten producten waarop geen 
intellectuele-eigendomsrechten meer rusten 
omvatten.

Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 34
OVERWEGING 7

(7) De bezorgdheid over de uitvoering van 
proeven bij de pediatrische populatie moet 
worden afgewogen tegen de ethische 
bezorgdheid over de toediening van 
geneesmiddelen aan een populatie waarbij 
deze niet zijn getest. Het gevaar voor de 
volksgezondheid als gevolg van het gebruik 
van geneesmiddelen die niet bij kinderen 
zijn getest, kan op veilige wijze worden 
afgewend door onderzoek naar 
geneesmiddelen voor kinderen, waarbij 
sprake moet zijn van zorgvuldige controle en 
toezicht overeenkomstig de specifieke 
voorschriften van Richtlijn 2001/20/EG van 
4 april 2001 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de toepassing van goede 
klinische praktijken bij de uitvoering van 
klinische proeven met geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik ter bescherming van 
kinderen die in de Gemeenschap aan 
klinische proeven deelnemen.

(7) De bezorgdheid over de uitvoering van 
proeven bij de pediatrische populatie moet 
worden afgewogen tegen de ethische 
bezorgdheid over de toediening van 
geneesmiddelen aan een populatie waarbij 
deze niet op adequate wijze zijn getest. Het 
gevaar voor de volksgezondheid als gevolg 
van het gebruik van geneesmiddelen die niet 
bij kinderen zijn getest, kan op veilige wijze 
worden afgewend door onderzoek naar 
geneesmiddelen voor kinderen, waarbij 
sprake moet zijn van zorgvuldige controle en 
toezicht overeenkomstig de specifieke 
voorschriften van Richtlijn 2001/20/EG van 
4 april 2001 van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de toepassing van goede 
klinische praktijken bij de uitvoering van 
klinische proeven met geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik ter bescherming van 
kinderen die in de Gemeenschap aan 
klinische proeven deelnemen.

Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 35
OVERWEGING 8

(8) Binnen het Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna “het bureau” 
genoemd) moet een wetenschappelijk 

(8) Binnen het Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna “het bureau” 
genoemd) moet een wetenschappelijk 
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comité, het Comité kindergeneeskunde, 
worden opgericht dat deskundigheid en 
bekwaamheid bezit op het gebied van de 
ontwikkeling en de beoordeling van alle 
aspecten van geneesmiddelen voor de 
behandeling van pediatrische populaties. Het 
Comité kindergeneeskunde moet in de eerste 
plaats worden belast met de beoordeling en 
goedkeuring van plannen voor pediatrisch 
onderzoek en voor het systeem van 
vrijstellingen en opschortingen in verband 
met die plannen, en moet tevens een 
belangrijke rol spelen bij de diverse in deze 
verordening vervatte steunmaatregelen. Bij 
al zijn werkzaamheden moet het Comité 
kindergeneeskunde nagaan of onderzoek bij 
kinderen aanzienlijke therapeutische 
voordelen kan hebben. Hierbij moet het 
Comité kindergeneeskunde er ook voor 
zorgen dat onnodig onderzoek wordt 
vermeden, dat de bestaande communautaire 
voorschriften, waaronder 
Richtlijn 2001/20/EG en richtsnoer E11 van 
de internationale conferentie voor 
harmonisatie (ICH) betreffende de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen, worden nageleefd en dat wordt 
voorkomen dat de toelating van 
geneesmiddelen voor andere populaties 
wordt vertraagd door de voorschriften voor 
onderzoek bij kinderen.

comité, het Comité kindergeneeskunde, 
worden opgericht dat deskundigheid en 
bekwaamheid bezit op het gebied van de 
ontwikkeling en de beoordeling van alle 
aspecten van geneesmiddelen voor de 
behandeling van pediatrische populaties. Het 
Comité kindergeneeskunde moet in de eerste 
plaats worden belast met de 
wetenschappelijke en ethische beoordeling 
en goedkeuring van plannen voor pediatrisch 
onderzoek en voor het systeem van 
vrijstellingen en opschortingen in verband 
met die plannen, en moet tevens een 
belangrijke rol spelen bij de diverse in deze 
verordening vervatte steunmaatregelen. Bij 
al zijn werkzaamheden moet het Comité 
kindergeneeskunde nagaan of onderzoek bij 
kinderen aanzienlijke therapeutische 
voordelen kan hebben. Hierbij moet het 
Comité kindergeneeskunde er ook voor 
zorgen dat onnodig onderzoek wordt 
vermeden, dat de bestaande communautaire 
voorschriften, waaronder 
Richtlijn 2001/20/EG en richtsnoer E11 van 
de internationale conferentie voor 
harmonisatie (ICH) betreffende de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen, worden nageleefd en dat wordt 
voorkomen dat de toelating van 
geneesmiddelen voor andere populaties 
wordt vertraagd door de voorschriften voor 
onderzoek bij kinderen.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 36
OVERWEGING 8

(8) Binnen het Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna “het bureau” 
genoemd) moet een wetenschappelijk 
comité, het Comité kindergeneeskunde, 
worden opgericht dat deskundigheid en 
bekwaamheid bezit op het gebied van de 
ontwikkeling en de beoordeling van alle 
aspecten van geneesmiddelen voor de 

(8) Binnen het Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna “het bureau” 
genoemd) moet een wetenschappelijk 
comité, het Comité kindergeneeskunde, 
worden opgericht dat deskundigheid en 
bekwaamheid bezit op het gebied van de 
ontwikkeling en de beoordeling van alle 
aspecten van geneesmiddelen voor de 
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behandeling van pediatrische populaties. Het 
Comité kindergeneeskunde moet in de eerste 
plaats worden belast met de beoordeling en 
goedkeuring van plannen voor pediatrisch 
onderzoek en voor het systeem van 
vrijstellingen en opschortingen in verband 
met die plannen, en moet tevens een 
belangrijke rol spelen bij de diverse in deze 
verordening vervatte steunmaatregelen. Bij 
al zijn werkzaamheden moet het Comité 
kindergeneeskunde nagaan of onderzoek bij 
kinderen aanzienlijke therapeutische 
voordelen kan hebben. Hierbij moet het 
Comité kindergeneeskunde er ook voor 
zorgen dat onnodig onderzoek wordt 
vermeden, dat de bestaande communautaire 
voorschriften, waaronder 
Richtlijn 2001/20/EG en richtsnoer E11 van 
de internationale conferentie voor 
harmonisatie (ICH) betreffende de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen, worden nageleefd en dat wordt 
voorkomen dat de toelating van 
geneesmiddelen voor andere populaties 
wordt vertraagd door de voorschriften voor 
onderzoek bij kinderen.

behandeling van pediatrische populaties. Het 
Comité kindergeneeskunde moet in de eerste 
plaats worden belast met de beoordeling en 
goedkeuring van plannen voor pediatrisch 
onderzoek en voor het systeem van 
vrijstellingen en opschortingen in verband 
met die plannen, en moet tevens een 
belangrijke rol spelen bij de diverse in deze 
verordening vervatte steunmaatregelen. Bij 
al zijn werkzaamheden moet het Comité 
kindergeneeskunde nagaan of onderzoek bij 
kinderen aanzienlijke therapeutische 
voordelen kan hebben, met het oog op de 
ontwikkeling van specifieke 
geneesmiddelen die aanzienlijke 
therapeutische voordelen hebben ten 
opzichte van de bestaande behandelingen 
voor pediatrische patiënten. Hierbij moet 
het Comité kindergeneeskunde er ook voor 
zorgen dat onnodig onderzoek wordt 
vermeden, dat de bestaande communautaire 
voorschriften, waaronder 
Richtlijn 2001/20/EG en richtsnoer E11 van 
de internationale conferentie voor 
harmonisatie (ICH) betreffende de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen, worden nageleefd en dat wordt 
voorkomen dat de toelating van 
geneesmiddelen voor andere populaties 
wordt vertraagd door de voorschriften voor 
onderzoek bij kinderen.

Or. en

Motivering

Hangt samen met het door hetzelfde lid ingediende amendement op artikel 36, lid 1.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 37
OVERWEGING 8

(8) Binnen het Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna “het bureau” 
genoemd) moet een wetenschappelijk 
comité, het Comité kindergeneeskunde, 
worden opgericht dat deskundigheid en 
bekwaamheid bezit op het gebied van de 
ontwikkeling en de beoordeling van alle 

(8) Binnen het Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna “het bureau” 
genoemd) moet een wetenschappelijk 
comité, het Comité kindergeneeskunde, 
worden opgericht dat deskundigheid en 
bekwaamheid bezit op het gebied van de 
ontwikkeling en de beoordeling van alle 
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aspecten van geneesmiddelen voor de 
behandeling van pediatrische populaties. Het 
Comité kindergeneeskunde moet in de eerste 
plaats worden belast met de beoordeling en 
goedkeuring van plannen voor pediatrisch 
onderzoek en voor het systeem van 
vrijstellingen en opschortingen in verband 
met die plannen, en moet tevens een 
belangrijke rol spelen bij de diverse in deze 
verordening vervatte steunmaatregelen. Bij 
al zijn werkzaamheden moet het Comité 
kindergeneeskunde nagaan of onderzoek bij 
kinderen aanzienlijke therapeutische 
voordelen kan hebben. Hierbij moet het 
Comité kindergeneeskunde er ook voor 
zorgen dat onnodig onderzoek wordt 
vermeden, dat de bestaande communautaire 
voorschriften, waaronder 
Richtlijn 2001/20/EG en richtsnoer E11 van 
de internationale conferentie voor 
harmonisatie (ICH) betreffende de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen, worden nageleefd en dat wordt 
voorkomen dat de toelating van 
geneesmiddelen voor andere populaties 
wordt vertraagd door de voorschriften voor 
onderzoek bij kinderen.

aspecten van geneesmiddelen voor de 
behandeling van pediatrische populaties. Het 
Comité kindergeneeskunde moet in de eerste 
plaats worden belast met de beoordeling en 
goedkeuring van plannen voor pediatrisch 
onderzoek en voor het systeem van 
vrijstellingen en opschortingen in verband 
met die plannen, en moet tevens een 
belangrijke rol spelen bij de diverse in deze 
verordening vervatte steunmaatregelen. Bij 
al zijn werkzaamheden moet het Comité 
kindergeneeskunde ervoor zorgen dat 
onderzoek bij kinderen aanzienlijke 
therapeutische voordelen kan hebben voor 
de pediatrische patiënten die bij het 
onderzoek zijn betrokken. De mogelijke 
voordelen moeten tegen de korte- en 
langetermijnrisico's van deelname aan de 
klinische onderzoeken worden afgewogen, 
om onnodig onderzoek te voorkomen. Het 
Comité kindergeneeskunde moet de 
bestaande communautaire voorschriften, 
waaronder Richtlijn 2001/20/EG en 
richtsnoer E11 van de internationale 
conferentie voor harmonisatie (ICH) 
betreffende de ontwikkeling van 
geneesmiddelen voor kinderen, naleven en 
voorkomen dat de toelating van 
geneesmiddelen voor andere populaties 
wordt vertraagd door de voorschriften voor 
onderzoek bij kinderen.

Or. en

Motivering

Onnodig onderzoek bij kinderen moet worden voorkomen en bezorgdheid over de mogelijke 
langetermijneffecten van sommige geneesmiddelen op de groei en ontwikkeling van pediatrische 
patiënten moet worden uitgesproken.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 38
OVERWEGING 9

(9) Er moeten procedures worden 
vastgesteld voor de goedkeuring en 
wijziging door het bureau van een plan voor 
pediatrisch onderzoek, het document waarop 
de ontwikkeling en toelating van 

(9) Er moeten procedures worden 
vastgesteld voor de goedkeuring en 
wijziging door het bureau van een plan voor 
pediatrisch onderzoek, het document waarop 
de ontwikkeling en toelating van 
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geneesmiddelen voor kinderen moeten 
worden gebaseerd. Het plan voor pediatrisch 
onderzoek moet het tijdschema en de 
maatregelen bevatten die worden 
voorgesteld om de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid van het geneesmiddel bij de 
pediatrische populatie aan te tonen. Omdat 
de pediatrische populatie in feite uit een 
aantal subpopulaties bestaat, moet in het 
plan voor pediatrisch onderzoek worden 
aangegeven welke subpopulaties moeten 
worden onderzocht alsook op welke wijze en 
wanneer het onderzoek moet plaatsvinden.

geneesmiddelen voor kinderen moeten 
worden gebaseerd. Het plan voor pediatrisch 
onderzoek moet het tijdschema en de 
maatregelen bevatten die worden 
voorgesteld om de kwaliteit, veiligheid en 
werkzaamheid, alsmede het aanzienlijke 
therapeutische voordeel van het 
geneesmiddel bij de pediatrische populatie 
aan te tonen. Omdat de pediatrische 
populatie in feite uit een aantal 
subpopulaties bestaat, moet in het plan voor 
pediatrisch onderzoek worden aangegeven 
welke subpopulaties moeten worden 
onderzocht alsook op welke wijze en 
wanneer het onderzoek moet plaatsvinden.

Or. en

Motivering

Ter wille van consistentie met de bepalingen in artikel 12.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 39
OVERWEGING 10

(10) De introductie van het plan voor 
pediatrisch onderzoek in het wettelijk kader 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
is bedoeld om te waarborgen dat de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen een wezenlijk deel van de 
geneesmiddelenontwikkeling wordt, dat in 
het ontwikkelingsprogramma voor 
volwassenen wordt geïntegreerd. Daarom 
moeten de plannen voor pediatrisch 
onderzoek in een vroeg stadium van de 
productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er voorafgaand aan de indiening van 
de aanvragen voor vergunningen voor het in 
de handel brengen voldoende tijd is om 
onderzoek bij kinderen uit te voeren.

(10) De introductie van het plan voor 
pediatrisch onderzoek in het wettelijk kader 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
is bedoeld om te waarborgen dat de 
ontwikkeling van geneesmiddelen die 
mogelijk zullen worden gebruikt voor 
kinderen, een wezenlijk deel van de 
geneesmiddelenontwikkeling wordt, dat in 
het ontwikkelingsprogramma voor 
volwassenen wordt geïntegreerd. Daarom 
moeten de plannen voor pediatrisch 
onderzoek in een vroeg stadium van de 
productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er, indien mogelijk voorafgaand aan 
de indiening van de aanvragen voor 
vergunningen voor het in de handel brengen,
voldoende tijd is om onderzoek bij kinderen 
uit te voeren.

Or. en
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Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 40
OVERWEGING 10

(10) De introductie van het plan voor 
pediatrisch onderzoek in het wettelijk kader 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
is bedoeld om te waarborgen dat de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen een wezenlijk deel van de 
geneesmiddelenontwikkeling wordt, dat in 
het ontwikkelingsprogramma voor 
volwassenen wordt geïntegreerd. Daarom 
moeten de plannen voor pediatrisch 
onderzoek in een vroeg stadium van de 
productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er voorafgaand aan de indiening van 
de aanvragen voor vergunningen voor het 
in de handel brengen voldoende tijd is om 
onderzoek bij kinderen uit te voeren.

(10) De introductie van het plan voor 
pediatrisch onderzoek in het wettelijk kader 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
is bedoeld om te waarborgen dat de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen een wezenlijk deel van de 
geneesmiddelenontwikkeling wordt, dat in 
het ontwikkelingsprogramma voor 
volwassenen wordt geïntegreerd. Daarom 
moeten de plannen voor pediatrisch 
onderzoek in een vroeg stadium van de 
productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er voldoende tijd is om onderzoek bij 
kinderen uit te voeren. De plannen worden, 
indien mogelijk, voor de indiening van de 
aanvragen voor vergunningen voor het in 
de handel brengen, ingediend.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 17.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 41
OVERWEGING 10

(10) De introductie van het plan voor 
pediatrisch onderzoek in het wettelijk kader 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
is bedoeld om te waarborgen dat de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen een wezenlijk deel van de 
geneesmiddelenontwikkeling wordt, dat in 
het ontwikkelingsprogramma voor 
volwassenen wordt geïntegreerd. Daarom 
moeten de plannen voor pediatrisch 
onderzoek in een vroeg stadium van de 
productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er voorafgaand aan de indiening van 
de aanvragen voor vergunningen voor het 
in de handel brengen voldoende tijd is om 
onderzoek bij kinderen uit te voeren.

(10) De introductie van het plan voor 
pediatrisch onderzoek in het wettelijk kader 
voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
is bedoeld om te waarborgen dat de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen een wezenlijk deel van de 
geneesmiddelenontwikkeling wordt, dat in 
het ontwikkelingsprogramma voor 
volwassenen wordt geïntegreerd. Daarom 
moeten de plannen voor pediatrisch 
onderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium 
van de productontwikkeling worden 
ingediend.
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Or. de

Motivering

Het plan voor pediatrisch onderzoek moet met een verzoek om goedkeuring op zijn vroegst na 
afronding van het farmacokinetisch onderzoek bij volwassenen overeenkomstig deel II, hoofdstuk 
5.2.3 van de bijlage van Richtlijn 2001/83/EG, worden voorgelegd.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 42
OVERWEGING 11

(11) Voor nieuwe geneesmiddelen en voor 
toegelaten geneesmiddelen die door een 
octrooi of door een aanvullend 
beschermingscertificaat worden beschermd, 
moet het voorschrift worden ingevoerd dat 
met het oog op validering van een aanvraag 
voor een vergunning voor het in de handel 
brengen of een aanvraag voor een nieuwe 
indicatie, een nieuwe farmaceutische vorm 
of een nieuwe wijze van toediening, de 
resultaten van onderzoek bij kinderen 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek moeten worden 
verstrekt. Het plan voor pediatrisch 
onderzoek moet de basis vormen voor de 
beoordeling van de naleving van dit 
voorschrift. Dit voorschrift moet niet gelden 
voor generieke geneesmiddelen, 
gelijkwaardige biologische geneesmiddelen 
en geneesmiddelen die volgens de procedure 
inzake langdurig gebruik in de medische 
praktijk zijn toegelaten, noch voor 
homeopathische geneesmiddelen en 
traditionele kruidengeneesmiddelen die 
volgens de vereenvoudigde 
registratieprocedures van Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 november 2001 tot 
vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik zijn toegelaten.

(11) Voor nieuwe geneesmiddelen en voor 
toegelaten geneesmiddelen die door een 
octrooi of door een aanvullend 
beschermingscertificaat worden beschermd, 
moet het voorschrift worden ingevoerd dat 
de beschikbare resultaten van onderzoek bij 
kinderen overeenkomstig een goedgekeurd 
plan voor pediatrisch onderzoek moeten 
worden verstrekt, welke resultaten worden 
aangevuld op het moment van indiening 
van de aanvraag voor een vergunning voor 
het in de handel brengen of een aanvraag 
voor een nieuwe indicatie, een nieuwe 
farmaceutische vorm of een nieuwe wijze 
van toediening. Het plan voor pediatrisch 
onderzoek moet de basis vormen voor de 
beoordeling van de naleving van dit 
voorschrift. Dit voorschrift moet niet gelden 
voor generieke geneesmiddelen, 
gelijkwaardige biologische geneesmiddelen 
en geneesmiddelen die volgens de procedure 
inzake langdurig gebruik in de medische 
praktijk zijn toegelaten, noch voor 
homeopathische geneesmiddelen en 
traditionele kruidengeneesmiddelen die 
volgens de vereenvoudigde 
registratieprocedures van 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 2001 
tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik zijn toegelaten.

Or. en
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Motivering

De eis om alle resultaten van het onderzoek bij kinderen tegelijk met de resultaten van het 
onderzoek bij volwassenen te verstrekken, is in strijd met de huidige wetenschappelijke en 
ethische normen. Zij kan tot voorbarig of riskant onderzoek bij kinderen leiden en het in de 
handel komen van nieuwe geneesmiddelen voor volwassenen vertragen. De selectie van kinderen 
voor pediatrisch onderzoek verloopt vaak traag en moeizaam, zodat het onderzoek langer kan 
duren dan oorspronkelijk gepland.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 43
OVERWEGING 11

(11) Voor nieuwe geneesmiddelen en voor 
toegelaten geneesmiddelen die door een 
octrooi of door een aanvullend
beschermingscertificaat worden beschermd, 
moet het voorschrift worden ingevoerd dat 
met het oog op validering van een aanvraag 
voor een vergunning voor het in de handel 
brengen of een aanvraag voor een nieuwe 
indicatie, een nieuwe farmaceutische vorm 
of een nieuwe wijze van toediening, de 
resultaten van onderzoek bij kinderen 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek moeten worden 
verstrekt. Het plan voor pediatrisch 
onderzoek moet de basis vormen voor de 
beoordeling van de naleving van dit 
voorschrift. Dit voorschrift moet niet gelden 
voor generieke geneesmiddelen, 
gelijkwaardige biologische geneesmiddelen 
en geneesmiddelen die volgens de procedure 
inzake langdurig gebruik in de medische 
praktijk zijn toegelaten, noch voor 
homeopathische geneesmiddelen en 
traditionele kruidengeneesmiddelen die 
volgens de vereenvoudigde 
registratieprocedures van Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 november 2001 tot 
vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik zijn toegelaten.

(11) Voor nieuwe geneesmiddelen en voor 
toegelaten geneesmiddelen die door een 
octrooi of door een aanvullend 
beschermingscertificaat worden beschermd, 
moet het voorschrift worden ingevoerd dat 
de beschikbare resultaten van onderzoek bij 
kinderen overeenkomstig een goedgekeurd 
plan voor pediatrisch onderzoek moeten 
worden verstrekt, welke resultaten worden 
aangevuld op het moment van indiening 
van de aanvraag voor een vergunning voor 
het in de handel brengen of een aanvraag 
voor een nieuwe indicatie, een nieuwe 
farmaceutische vorm of een nieuwe wijze 
van toediening. Het plan voor pediatrisch 
onderzoek moet de basis vormen voor de 
beoordeling van de naleving van dit 
voorschrift. Dit voorschrift moet niet gelden 
voor generieke geneesmiddelen, 
gelijkwaardige biologische geneesmiddelen 
en geneesmiddelen die volgens de procedure 
inzake langdurig gebruik in de medische 
praktijk zijn toegelaten, noch voor 
homeopathische geneesmiddelen en 
traditionele kruidengeneesmiddelen die 
volgens de vereenvoudigde 
registratieprocedures van 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 november 2001 
tot vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik zijn toegelaten.

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 8.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 44
OVERWEGING 12

(12) Om te waarborgen dat onderzoek bij 
kinderen uitsluitend wordt uitgevoerd om in 
hun specifieke therapeutische behoeften te 
voorzien, moeten procedures worden 
vastgesteld die het bureau in staat stellen 
voor specifieke producten of voor 
categorieën geneesmiddelen of gedeelten 
van categorieën vrijstelling van dit 
voorschrift te verlenen; de vrijstelling moet
vervolgens door het bureau worden 
gepubliceerd. Aangezien de kennis van de 
wetenschap en de geneeskunde in de loop 
der tijd evolueert, moet de lijst van 
vrijstellingen kunnen worden gewijzigd. 
Indien een vrijstelling echter wordt 
ingetrokken, moet het voorschrift nog 
gedurende een bepaalde periode buiten 
toepassing blijven, zodat er voldoende tijd is 
om voorafgaand aan de indiening van een 
aanvraag voor een vergunning voor het in de 
handel brengen ten minste een plan voor 
pediatrisch onderzoek te laten goedkeuren 
en onderzoeken bij kinderen te starten.

(12) Om te waarborgen dat onderzoek bij 
kinderen uitsluitend wordt uitgevoerd om in 
hun absolute therapeutische behoeften te 
voorzien, moeten procedures worden 
vastgesteld die het bureau in staat stellen 
voor specifieke producten of voor 
categorieën geneesmiddelen of gedeelten 
van categorieën vrijstelling van dit 
voorschrift te verlenen. Alle vrijstellingen 
moeten zo snel mogelijk door het bureau 
worden gepubliceerd. Aangezien de kennis 
van de wetenschap en de geneeskunde in de 
loop der tijd evolueert, moet de lijst van 
vrijstellingen kunnen worden gewijzigd. 
Indien een vrijstelling echter wordt 
ingetrokken, moet het voorschrift nog 
gedurende een korte periode buiten 
toepassing blijven, zodat er voldoende tijd is 
om voorafgaand aan de indiening van een 
aanvraag voor een vergunning voor het in de 
handel brengen ten minste een plan voor 
pediatrisch onderzoek te laten goedkeuren 
en onderzoeken bij kinderen te starten.

Or. en

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 45
OVERWEGING 13

(13) In bepaalde gevallen moet het bureau de 
aanvang of de voltooiing van alle of een deel 
van de maatregelen in het plan voor 
pediatrisch onderzoek opschorten om te 
waarborgen dat onderzoek uitsluitend wordt 
uitgevoerd wanneer dat veilig en ethisch 
verantwoord is, en dat het voorschrift dat 
onderzoeksgegevens over de toepassing bij 
kinderen beschikbaar moeten zijn de 
toelating van geneesmiddelen voor andere 

(13) In bepaalde gevallen moet het bureau de 
aanvang of de voltooiing van alle of een deel 
van de maatregelen in het plan voor 
pediatrisch onderzoek opschorten om te 
waarborgen dat onderzoek uitsluitend wordt 
uitgevoerd wanneer dat veilig en ethisch 
verantwoord is, en dat het voorschrift dat 
onderzoeksgegevens over de toepassing bij 
kinderen beschikbaar moeten zijn de 
toelating van geneesmiddelen voor andere 
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populaties niet belemmert of vertraagt. populaties niet belemmert of vertraagt.

Or. el

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 46
OVERWEGING 14 BIS (nieuw)

(14 bis) De Commissie moet het opstarten 
van een onderzoeksprogramma 
ondersteunen, namelijk het 
Geneesmiddelenonderzoek voor de 
kinderen van Europa (Medicines 
Investigation for the Children of Europe, 
MICE), bedoeld om onderzoek naar het 
pediatrische gebruik van geneesmiddelen 
die niet door een octrooi of een aanvullend 
beschermingscertificaat worden 
beschermd, te bevorderen.

Or. en

Motivering

Dit zou bijdragen tot de bescherming van de gezondheid van kinderen, wanneer deze een 
medische behandeling ondergaan met geneesmiddelen die niet door een octrooi of een 
aanvullend beschermingscertificaat worden beschermd. Hangt samen met het amendement op 
artikel 39 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 47
OVERWEGING 18

(18) Om stimulansen te bieden voor 
toegelaten producten waarop geen 
intellectuele-eigendomsrechten meer rusten, 
wordt is het noodzakelijk een nieuw type 
vergunning voor het in de handel brengen te 
creëren: de handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik. Een handelsvergunning 
voor pediatrisch gebruik moet worden 
verleend volgens de bestaande procedures 
voor het verlenen van vergunningen voor het 
in de handel brengen, maar moet specifiek 
van toepassing zijn op geneesmiddelen die 
uitsluitend voor gebruik bij kinderen zijn 

(18) Om stimulansen te bieden voor 
toegelaten producten waarop geen 
intellectuele-eigendomsrechten meer rusten, 
wordt is het noodzakelijk een nieuw type 
vergunning voor het in de handel brengen te 
creëren: de handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik. Een handelsvergunning 
voor pediatrisch gebruik moet worden 
verleend volgens de bestaande procedures 
voor het verlenen van vergunningen voor het 
in de handel brengen, maar moet specifiek 
van toepassing zijn op geneesmiddelen die 
uitsluitend voor gebruik bij kinderen zijn 
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ontwikkeld. Voor het geneesmiddel 
waarvoor een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik wordt verleend, moet de 
bestaande merknaam van het ermee 
overeenkomende, voor volwassenen 
toegelaten product kunnen worden gebruikt, 
zodat zowel van de bestaande 
naamsbekendheid als van de 
gegevensexclusiviteit die aan een nieuwe 
vergunning voor het in de handel brengen is 
verbonden, wordt geprofiteerd.

ontwikkeld. Voor het geneesmiddel 
waarvoor een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik wordt verleend, moet de 
bestaande merknaam van het ermee 
overeenkomende, voor volwassenen 
toegelaten product kunnen worden gebruikt, 
zodat zowel van de bestaande 
naamsbekendheid als van de 
gegevensexclusiviteit die aan een nieuwe 
vergunning voor het in de handel brengen is 
verbonden, wordt geprofiteerd. De 
gegevensexclusiviteit die van toepassing is 
voor vergunningen voor producten voor 
volwassenen, blijft onverminderd gelden.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 48
OVERWEGING 21

(21) Wanneer een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek heeft geleid tot de 
toelating van een pediatrische indicatie voor 
een geneesmiddel dat al voor andere 
indicaties in de handel is, moet de 
vergunninghouder worden verplicht het 
product binnen twee jaar na de datum van 
goedkeuring van de indicatie met 
inachtneming van de pediatrische informatie 
in de handel te brengen. Dit voorschrift moet 
alleen gelden voor reeds toegelaten 
producten, en niet voor geneesmiddelen die 
ingevolge een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik worden toegelaten.

(21) Wanneer een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek heeft geleid tot de 
toelating van een pediatrische indicatie voor 
een geneesmiddel dat al voor andere 
indicaties in de handel is, moet de 
vergunninghouder worden verplicht het 
product binnen zes maanden na de datum 
van goedkeuring van de indicatie met 
inachtneming van de pediatrische informatie 
in de handel te brengen. Dit voorschrift moet 
alleen gelden voor reeds toegelaten 
producten, en niet voor geneesmiddelen die 
ingevolge een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik worden toegelaten.

Or. en

Motivering

De ontwerpverordening is bedoeld om de ontwikkeling te bevorderen van geneesmiddelen die 
voorzien in tot nu toe onvoldane medische behoeften bij kinderen. Bijgevolg komt het 
contraproductief voor bedrijven twee jaar te laten om een geneesmiddel in de handel te brengen, 
als er eenmaal een pediatrische indicatie voor is toegelaten.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 49
OVERWEGING 21
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(21) Wanneer een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek heeft geleid tot de 
toelating van een pediatrische indicatie voor 
een geneesmiddel dat al voor andere 
indicaties in de handel is, moet de 
vergunninghouder worden verplicht het 
product binnen twee jaar na de datum van 
goedkeuring van de indicatie met 
inachtneming van de pediatrische informatie 
in de handel te brengen. Dit voorschrift moet 
alleen gelden voor reeds toegelaten 
producten, en niet voor geneesmiddelen die 
ingevolge een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik worden toegelaten.

(21) Wanneer een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek heeft geleid tot de 
toelating van een pediatrische indicatie voor 
een geneesmiddel dat al voor andere 
indicaties in de handel is, moet de 
vergunninghouder worden verplicht het 
product binnen één jaar na de datum van 
goedkeuring van de indicatie met 
inachtneming van de pediatrische informatie 
in de handel te brengen. Dit voorschrift moet 
alleen gelden voor reeds toegelaten 
producten, en niet voor geneesmiddelen die 
ingevolge een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik worden toegelaten. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan de 
bevoegde autoriteit een afwijking van deze 
termijn toestaan. Het besluit hiertoe moet 
met redenen worden omkleed.

Or. en

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 50
OVERWEGING 21

(21) Wanneer een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek heeft geleid tot de 
toelating van een pediatrische indicatie voor 
een geneesmiddel dat al voor andere 
indicaties in de handel is, moet de 
vergunninghouder worden verplicht het 
product binnen twee jaar na de datum van 
goedkeuring van de indicatie met 
inachtneming van de pediatrische informatie 
in de handel te brengen. Dit voorschrift moet 
alleen gelden voor reeds toegelaten 
producten, en niet voor geneesmiddelen die 
ingevolge een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik worden toegelaten.

(21) Wanneer een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek heeft geleid tot de 
toelating van een pediatrische indicatie voor 
een geneesmiddel dat al voor andere 
indicaties in de handel is, moet de 
vergunninghouder worden verplicht het 
product binnen één jaar na de datum van 
goedkeuring van de indicatie met 
inachtneming van de pediatrische informatie 
in de handel te brengen. Dit voorschrift moet 
alleen gelden voor reeds toegelaten 
producten, en niet voor geneesmiddelen die 
ingevolge een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik worden toegelaten.

Or. de

Motivering

Verbetering van de veiligheid van geneesmiddelen voor kinderen is dringend noodzakelijk. 
Daarom moet de termijn slechts één jaar bedragen.
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 51
OVERWEGING 23

(23) Het is van wezenlijk belang dat de 
geneesmiddelenbewakingsmechanismen 
worden aangepast aan de specifieke eisen 
van de verzameling van gegevens over de 
veiligheid bij kinderen, waaronder gegevens 
over mogelijke langetermijneffecten. Ook 
kan na de toelating aanvullend onderzoek 
naar de werkzaamheid bij kinderen 
noodzakelijk zijn. Daarom moet voor 
aanvragen voor een vergunning voor het in 
de handel brengen die de resultaten van 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek verrichte onderzoeken 
bevatten, de aanvullende eis worden gesteld 
dat de aanvrager moet aangeven hoe hij op 
de lange termijn toezicht denkt te houden op 
mogelijke bijwerkingen van het gebruik van 
het geneesmiddel en op de werkzaamheid bij 
de pediatrische populatie. Indien er 
bijzondere reden tot zorg is, wordt het 
bovendien mogelijk om als voorwaarde voor 
de verlening van de vergunning voor het in 
de handel brengen van de aanvrager te eisen 
dat hij een risicobeheerssysteem indient en
toepast en/of specifiek onderzoek na het in 
de handel brengen uitvoert.

(23) Het is van wezenlijk belang dat de 
geneesmiddelenbewakingsmechanismen 
worden aangepast aan de specifieke eisen 
van de verzameling van gegevens over de 
veiligheid bij kinderen, waaronder gegevens 
over mogelijke langetermijneffecten. Ook 
kan na de toelating aanvullend onderzoek 
naar de werkzaamheid bij kinderen 
noodzakelijk zijn. Daarom moet voor 
aanvragen voor een vergunning voor het in 
de handel brengen die de resultaten van 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek verrichte onderzoeken 
bevatten, de aanvullende eis worden gesteld 
dat de aanvrager moet aangeven hoe hij op 
de lange termijn toezicht denkt te houden op 
mogelijke bijwerkingen van het gebruik van 
het geneesmiddel en op de werkzaamheid bij 
de pediatrische populatie. Indien er 
bijzondere reden tot zorg is, wordt het 
bovendien mogelijk om als voorwaarde voor 
de verlening van de vergunning voor het in 
de handel brengen van de aanvrager te eisen 
dat hij bij het bureau een 
risicobeheerssysteem indient en, na 
goedkeuring door het bureau, toepast en/of 
specifiek onderzoek na het in de handel 
brengen uitvoert.

Or. el

Motivering

Er is een controlemechanisme nodig ter bescherming van de patiënt.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 52
OVERWEGING 24

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
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een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, het product in alle lidstaten 
is toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, voor het product in alle 
lidstaten een vergunning voor het op de 
markt brengen is aangevraagd conform het 
bepaalde in Richtlijn 2004/27/EG en het 
product in ten minste 15 lidstaten een 
dergelijke vergunning heeft gekregen, en 
relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

Or. el

Motivering

Het is belangrijk te ijveren voor de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen en geen 
belemmeringen op te werpen voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van 
geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het op de markt brengen is toegekend in ten 
minste 15 lidstaten, d.w.z. meer dan de helft van alle lidstaten.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 53
OVERWEGING 24

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, het product in alle lidstaten is 
toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een naar het voorbeeld van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat ontworpen 
uitbreidingscertificaat voor geneesmiddelen 
voor pediatrisch gebruik dat zes maanden 
geldig is of een verlenging met zes 
maanden van de in de artikelen 10 van 
Richtlijn 2001/83/EG en 14, lid 11 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
termijn voor de bescherming van gegevens 
en beschermingstermijn met betrekking tot 
het in de handel brengen, wanneer alle in 
het goedgekeurde plan voor pediatrisch 
onderzoek vervatte maatregelen zijn 
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nageleefd, het product in alle lidstaten is 
toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 36, lid 1.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 54
OVERWEGING 24

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, het product in alle lidstaten is 
toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een naar het voorbeeld van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat ontworpen, zes 
maanden geldig uitbreidingscertificaat voor 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik of 
een verlenging met zes maanden van de in 
de artikelen 10 van Richtlijn 2001/83/EG 
en 14, lid 11 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 bedoelde termijn voor de 
bescherming van gegevens en 
beschermingstermijn met betrekking tot het 
in de handel brengen, wanneer alle in het 
goedgekeurde plan voor pediatrisch 
onderzoek vervatte maatregelen zijn 
nageleefd, het product in alle lidstaten is 
toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

Geneesmiddelen worden beschermd door octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, en 
ook de wettelijke gegevensbescherming is erop van toepassing. Deze drie vormen van 
bescherming zijn niet cumulatief, maar parallel. In de meeste, maar niet in alle gevallen houden 
de rechten krachtens het aanvullend beschermingscertificaat op te bestaan na de wettelijke 
gegevensbescherming. In sommige gevallen is er evenwel geen sprake van een aanvullend 
beschermingscertificaat, maar alleen van een octrooi, of duurt de wettelijke 
gegevensbescherming het langst. Om volledig effectief te zijn moet de voorgestelde stimulans 
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voor geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik de vorm krijgen van een uitbreiding van alle 
bestaande vormen van bescherming van de intellectuele–eigendomsrechten voor een gegeven 
product, opdat met de genoemde gevallen rekening kan worden gehouden. Daarom wordt een 
specifiek recht ingesteld, het uitbreidingscertificaat voor geneesmiddelen voor pediatrisch 
gebruik, dat op precies dezelfde manier werkt als het gewone aanvullend 
beschermingscertificaat. Voor producten die niet door een octrooi of een aanvullend 
beschermingscertificaat worden beschermd, zal alleen een stimulans bestaan in de vorm van een 
uitbreiding van de wettelijke gegevensbescherming. De uitbreiding van alle bestaande vormen 
van bescherming samen leidt niet tot dubbele, maar alleen tot parallelle bescherming, en deze 
uitbreiding is nodig om ervoor te zorgen dat deze verordening volledig effectief is: anders 
worden te veel producten van de stimulans voor geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 
uitgesloten.

Met een termijn van twaalf maanden in plaats van de voorgestelde zes wordt een sterker signaal 
uitgezonden ter ondersteuning van het concurrerende Europese onderzoek en ontwikkeling op 
pediatrisch gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere omstandigheden van het 
Europese milieu. Met deze stimulerende termijn van twaalf maanden wordt de EU ook in staat 
gesteld iets aan de achterstand bij de goedkeuring van maatregelen betreffende pediatrische 
geneesmiddelen te doen. Dit strookt met de verplichtingen van de EU overeenkomstig de 
mededingingsagenda van Lissabon en Barcelona, terwijl tegelijk de ontwikkeling van betere 
geneesmiddelen voor kinderen in Europa wordt bevorderd.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 55
OVERWEGING 24

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, het product in alle lidstaten is 
toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met vijf maanden,
met een optie voor nog eens vijf maanden 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, het product in alle lidstaten is 
toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verlenging met zes maanden van het aanvullende 
beschermingscertificaat (Engels: supplementary protection certificate, SPC) lijkt overdreven. 
Een standaardverlenging met vijf maanden van het SPC zou voldoende moeten zijn om de 
generische concurrentie te vertragen en omzet te genereren, die de kosten voor de pediatrische 
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onderzoeken compenseren. Producten met geringe jaaromzettingen (onder 100 mln. conform de 
Europese statistiek van IMS) moeten daarentegen een duidelijke verlenging tot tien maanden 
krijgen.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 56
OVERWEGING 24

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, het product in alle lidstaten 
is toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

Sommige aandoeningen zijn maar in een aantal lidstaten courant. Gelet op deze gevallen is het 
onredelijk te eisen dat een product in alle lidstaten is toegelaten. De verlenging moet worden 
toegekend voor de landen waar het product is toegelaten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 57
OVERWEGING 24

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, het product in alle lidstaten is 
toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd en het onderzoek dat in het 
kader van het goedgekeurde plan voor 
onderzoek werd verricht, klinisch 
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productinformatie zijn opgenomen. onderzoek omvatte, het product in alle 
lidstaten is toegelaten en relevante gegevens 
over de onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

Als het de bedoeling is dat de privé-sector voor zijn investeringen in de ontwikkeling van 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik wordt beloond, mag de beloning alleen worden 
toegekend, als relevante investeringen zijn gedaan, bijvoorbeeld voor klinisch onderzoek. Als de 
beloning voor om het even welk pediatrisch onderzoek wordt toegekend, kan dit het ongewilde 
effect hebben dat bedrijven in de eerste plaats op zoek gaan naar pediatrische indicaties voor 
geneesmiddelen met hoge verkoopscijfers, in plaats van naar geneesmiddelen die werkelijk 
nodig zijn voor kinderen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 58
OVERWEGING 24

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet een 
beloning worden gegeven in de vorm van 
een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan voor 
pediatrisch onderzoek vervatte maatregelen 
zijn nageleefd, het product in alle lidstaten is 
toegelaten en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet 
onder bepaalde voorwaarden een beloning 
worden gegeven in de vorm van een 
verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad 
ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met maximaal zes 
maanden, wanneer alle in het goedgekeurde 
plan voor pediatrisch onderzoek vervatte 
maatregelen zijn nageleefd, het product in 
alle lidstaten is toegelaten en relevante 
gegevens over de onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.

Or. fr

Motivering

Amendement in samenhang met het amendement op artikel 36, lid 1.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 59
OVERWEGING 25
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(25) Omdat het uitvoeren van onderzoek bij 
kinderen moet worden beloond en niet het 
bewijs dat een product veilig en werkzaam 
bij kinderen is, moet de beloning ook
worden gegeven als een pediatrische 
indicatie niet wordt toegelaten. Om de 
beschikbare informatie over het gebruik van 
geneesmiddelen bij de pediatrische populatie 
te verbeteren, moeten de relevante gegevens 
over het gebruik bij pediatrische populaties 
in de informatie over toegelaten producten 
worden opgenomen.

(25) Omdat geslaagd onderzoek bij kinderen 
moet worden beloond, moet de beloning 
alleen worden gegeven als het onderzoek tot 
het toestaan van een pediatrische indicatie 
leidt. Om de beschikbare informatie over het 
gebruik van geneesmiddelen bij de 
pediatrische populatie te verbeteren, moeten 
de relevante gegevens over het gebruik bij 
pediatrische populaties in de informatie over 
toegelaten producten worden opgenomen.

Or. en

Motivering

Als het de bedoeling is dat de privé-sector voor zijn investeringen in de ontwikkeling van 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik wordt beloond, mag de beloning alleen worden 
toegekend, als relevante investeringen zijn gedaan, bijvoorbeeld voor klinisch onderzoek. Als de 
beloning voor om het even welk pediatrisch onderzoek wordt toegekend, kan dit het ongewilde 
effect hebben dat bedrijven in de eerste plaats op zoek gaan naar pediatrische indicaties voor 
geneesmiddelen met hoge verkoopscijfers, in plaats van naar geneesmiddelen die werkelijk 
nodig zijn voor kinderen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 60
OVERWEGING 26

(26) Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
141/2000 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 december 1999 inzake 
weesgeneesmiddelen wordt voor 
geneesmiddelen die als weesgeneesmiddel 
zijn aangewezen, bij het verlenen van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
voor de desbetreffende indicatie, een 
tienjarige marktexclusiviteit toegekend. 
Omdat deze producten veelal niet door een 
octrooi worden beschermd, kan de beloning 
in de vorm van een verlenging van het 
aanvullende beschermingscertificaat niet 
altijd worden gegeven en wanneer zij wel 
door een octrooi worden beschermd, zou 
verlenging een dubbele stimulans inhouden. 
In plaats van een verlenging van het 
aanvullende beschermingscertificaat moet 
daarom voor weesgeneesmiddelen waarvoor 
volledig aan het voorschrift betreffende de 

(26) Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 
141/2000 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 december 1999 inzake 
weesgeneesmiddelen wordt voor 
geneesmiddelen die als weesgeneesmiddel 
zijn aangewezen, bij het verlenen van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
voor de desbetreffende indicatie, een 
tienjarige marktexclusiviteit toegekend. 
Omdat deze producten veelal niet door een 
octrooi worden beschermd, kan de beloning 
in de vorm van een verlenging van het 
aanvullende beschermingscertificaat niet 
altijd worden gegeven en wanneer zij wel 
door een octrooi worden beschermd, zou 
verlenging een dubbele stimulans inhouden. 
In plaats van een verlenging van het 
aanvullende beschermingscertificaat moet 
daarom voor weesgeneesmiddelen waarvoor 
volledig aan het voorschrift betreffende de 
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verstrekking van gegevens over het gebruik 
bij kinderen wordt voldaan, de tienjarige 
termijn van marktexclusiviteit tot twaalf 
jaar worden verlengd.

verstrekking van gegevens over het gebruik 
bij kinderen wordt voldaan, de tienjarige 
termijn van marktexclusiviteit tot tien jaar 
en zes maanden worden verlengd.

Or. en

Motivering

De marktexclusiviteit van tien jaar die in Europa voor weesgeneesmiddelen wordt toegekend, is 
al de langste ter wereld. De stimulansen voor pediatrische indicaties zijn vaak overbodig, 
aangezien vele weesgeneesmiddelen bedoeld zijn voor metabolische aandoeningen die in de 
kindertijd beginnen. Bovendien zijn weesgeneesmiddelen zeer duur en vaak zeer rendabel. 
Daarom moet de marktexclusiviteit tot zes maanden worden beperkt.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 61
OVERWEGING 28

(28) Om de beschikbare informatie over het 
gebruik van geneesmiddelen bij kinderen te 
vergroten en te voorkomen dat onderzoek bij 
kinderen wordt herhaald zonder dat de 
collectieve kennis daarmee wordt vergroot, 
moet in de in artikel 11 van 
Richtlijn 2001/20/EG bedoelde Europese 
databank informatie worden opgenomen 
over alle lopende, voortijdig beëindigde en 
voltooide pediatrische onderzoeken in de 
Gemeenschap en in derde landen.

(28) Om de beschikbare informatie over het 
gebruik van geneesmiddelen bij kinderen te 
vergroten en te voorkomen dat onderzoek bij 
kinderen wordt herhaald zonder dat de 
collectieve kennis daarmee wordt vergroot, 
moet in de in artikel 11 van 
Richtlijn 2001/20/EG bedoelde Europese 
databank informatie worden opgenomen 
over alle lopende, voortijdig beëindigde en 
voltooide pediatrische onderzoeken in de 
Gemeenschap en in derde landen. 
Onderzoek bij kinderen dat in derde landen 
al is verricht, mag niet worden herhaald. 
Als controle-onderzoek onontbeerlijk is, 
moet dit evenwel kunnen.

Or. en

Motivering

Onnodig onderzoek bij kinderen moet worden voorkomen en daarom mag onderzoek bij 
pediatrische patiënten dat in derde landen al is verricht, niet worden herhaald.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 62
OVERWEGING 29

(29) Het Comité kindergeneeskunde moet, 
na raadpleging van de Commissie, de 

(29) Het Comité kindergeneeskunde moet, 
na raadpleging van de Commissie, de 
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lidstaten en belanghebbende partijen, een 
inventarisatie van de therapeutische 
behoeften van kinderen maken en deze 
regelmatig bijwerken. In deze inventarisatie 
moeten de bestaande bij kinderen gebruikte 
geneesmiddelen worden opgenomen en 
moeten de therapeutische behoeften van 
kinderen, alsmede de prioriteiten voor 
onderzoek en ontwikkeling, worden 
vermeld. Dit moet ondernemingen in staat 
stellen op eenvoudige wijze vast te stellen 
waar kansen voor productontwikkeling 
liggen, het Comité kindergeneeskunde in 
staat stellen bij de beoordeling van ontwerp-
plannen voor pediatrisch onderzoek, 
vrijstellingen en opschortingen beter in te 
schatten of er behoefte aan geneesmiddelen 
en onderzoek is en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten een 
informatiebron bieden waarop zij hun 
beslissingen over de keuze van 
geneesmiddelen kunnen baseren.

lidstaten en belanghebbende partijen, een 
inventarisatie van de therapeutische 
behoeften van kinderen maken en deze 
regelmatig bijwerken. In deze inventarisatie 
moeten de bestaande bij kinderen gebruikte 
geneesmiddelen worden opgenomen en 
moeten de therapeutische behoeften van 
kinderen, alsmede de prioriteiten voor 
onderzoek en ontwikkeling, worden 
vermeld. Dit moet ondernemingen in staat 
stellen op eenvoudige wijze vast te stellen 
waar kansen voor productontwikkeling 
liggen, het Comité kindergeneeskunde in 
staat stellen bij de beoordeling van ontwerp-
plannen voor pediatrisch onderzoek, 
vrijstellingen en opschortingen beter in te 
schatten of er behoefte aan geneesmiddelen 
en onderzoek is en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten een 
betrouwbare informatiebron bieden waarop 
zij hun beslissingen over de keuze van 
geneesmiddelen kunnen baseren.

Or. el

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 63
OVERWEGING 30

(30) Klinische proeven bij de pediatrische 
populatie, waarvoor specifieke 
deskundigheid, specifieke methoden en in 
sommige gevallen specifieke faciliteiten 
vereist kunnen zijn, moeten worden 
uitgevoerd door onderzoekers die daarvoor 
zijn opgeleid. Een netwerk dat de bestaande 
nationale en Europese initiatieven en 
studiecentra met elkaar verbindt, zodat op 
Europees niveau de noodzakelijke 
bekwaamheid wordt samengebracht, zou de 
samenwerking bevorderen en voorkomen dat 
dubbel onderzoek wordt verricht. Dit 
netwerk moet bijdragen tot de versterking 
van de grondslagen van de Europese 
onderzoeksruimte in het kader van de 
kaderprogramma’s van de Gemeenschap 
voor activiteiten op het gebied van 

(30) Klinische proeven bij de pediatrische 
populatie, waarvoor specifieke 
deskundigheid, specifieke methoden en in 
sommige gevallen specifieke faciliteiten 
vereist kunnen zijn, moeten worden 
uitgevoerd door onderzoekers die daarvoor 
zijn opgeleid. Een netwerk dat de bestaande
nationale en Europese initiatieven en 
studiecentra met elkaar verbindt, en dat 
rekening houdt met de internationale 
situatie, zodat op Europees niveau de 
noodzakelijke bekwaamheid wordt 
samengebracht, zou de samenwerking 
bevorderen en voorkomen dat dubbel
onderzoek wordt verricht. Dit netwerk moet 
bijdragen tot de versterking van de 
grondslagen van de Europese 
onderzoeksruimte in het kader van de 
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onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, ten goede komen aan de 
pediatrische populatie en als bron van 
informatie en deskundigheid voor het 
bedrijfsleven fungeren.

kaderprogramma’s van de Gemeenschap 
voor activiteiten op het gebied van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, ten goede komen aan de 
pediatrische populatie en als bron van 
informatie en deskundigheid voor het 
bedrijfsleven fungeren.

Or. el

Motivering

Het is een absolute 'must' te beschikken over een zo breed mogelijke informatie- en kennisbasis 
die stoelt op mondiale onderzoekservaringen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 64
ARTIKEL 1

Deze verordening bevat voorschriften inzake 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik om te voorzien in de 
specifieke therapeutische behoeften van de 
pediatrische populatie, zonder kinderen aan 
onnodige klinische proeven te onderwerpen, 
en overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG.

Deze verordening bevat voorschriften inzake 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik om te voorzien in de 
specifieke therapeutische behoeften van de 
pediatrische populatie, zonder kinderen aan 
onnodige klinische proeven te onderwerpen, 
in het bijzonder waar het medische 
producten betreft die al  worden gebruikt 
door de pediatrische populatie met 
zeldzame aangeboren aandoeningen, en 
overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG.

Or. fr

Motivering

Dit amendement maakt het mogelijk inbreuken te voorkomen op andere reeds bestaande 
wetgeving en verordeningen die al klinische gegevens vereisen voor de pediatrische populatie, 
met name voor producten die bij deze populatie met zeldzame aangeboren aandoeningen, zoals 
hemofiliepatiënten, al hun sporen verdiend hebben.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 65
ARTIKEL 1

Deze verordening bevat voorschriften inzake Deze verordening bevat voorschriften inzake 
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de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik om te voorzien in de 
specifieke therapeutische behoeften van de 
pediatrische populatie, zonder kinderen aan 
onnodige klinische proeven te onderwerpen, 
en overeenkomstig Richtlijn 2001/20/EG.

de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik om te voorzien in de 
specifieke therapeutische behoeften van de 
pediatrische populatie, zonder kinderen aan 
onnodige klinische of andere proeven te 
onderwerpen, en overeenkomstig 
Richtlijn 2001/20/EG.

Or. el

Motivering

Bij de proeven gaat het niet alleen om klinische proeven, maar ook om laboratorium- en andere 
proeven.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 66
ARTIKEL 2, PUNT 1

1) onder "pediatrische populatie" wordt 
verstaan de bevolkingsgroep in de leeftijd 
vanaf de geboorte tot 18 jaar;

1) onder "pediatrische populatie" wordt 
verstaan de bevolkingsgroep in de leeftijd 
vanaf de geboorte tot 16 jaar;

Or. en

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 67
ARTIKEL 2 BIS (nieuw)

Artikel 2 bis
De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande en nodige 
geneesmiddelengebruik bij de pediatrische 
populatie en verstrekken deze gegevens 
binnen een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening aan het bureau.
Het Comité kindergeneeskunde verstrekt 
richtsnoeren over de inhoud en vorm van 
de te verzamelen gegevens.

Or. en

Motivering

Kleine wijzigingen in de formulering. Het belangrijkste verschil heeft betrekking op de plaats 
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waar het artikel wordt ingevoegd. Hoofddoel van de verordening is de ontwikkeling te 
bevorderen van geneesmiddelen "om te voorzien in de specifieke therapeutische behoeften van 
de pediatrische populatie". De artikelen 41 tot 43, die hierop gedeeltelijk betrekking hebben, 
moeten worden verplaatst van achteraan in de verordening naar de eerste alinea's.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 68
ARTIKEL 2 BIS (nieuw)

Artikel 2 bis
De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande en 
noodzakelijke geneesmiddelengebruik bij 
de pediatrische populatie en verstrekken 
deze gegevens binnen twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan 
het bureau.
Het Comité kindergeneeskunde stelt 
richtsnoeren op over de inhoud en vorm 
van de te verzamelen gegevens.

Or. fr

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 69
ARTIKEL 2 TER (nieuw)

Artikel 2 ter
1. Op basis van de in artikel 2 bis bedoelde 
gegevens maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een inventarisatie van de 
therapeutische behoeften.
Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening en werkt deze 
regelmatig bij.
2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
inventarisatie stelt het Comité 
kindergeneeskunde prioriteiten bij de 
geïdentificeerde onderzoeksbehoeften vast .
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Or. en

Motivering

Kleine wijzigingen in de formulering. Het belangrijkste verschil heeft betrekking op de plaats 
waar het artikel wordt ingevoegd. Hoofddoel van de verordening is de ontwikkeling te 
bevorderen van geneesmiddelen "om te voorzien in de specifieke therapeutische behoeften van 
de pediatrische populatie". De artikelen 41 tot 43, die hierop gedeeltelijk betrekking hebben, 
moeten worden verplaatst van achteraan in de verordening naar de eerste alinea's.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 70
ARTIKEL 2 TER (nieuw)

Artikel 2 ter

1. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
gegevens maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een inventarisatie van de 
therapeutische behoeften.
Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening en werkt deze 
regelmatig bij.
2. Op basis van de in artikel 2 ter, lid 1 
bedoelde inventaris, stelt het Comité 
kindergeneeskunde de 
onderzoeksprioriteiten vast.

Or. fr

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 71
ARTIKEL 2 QUATER (nieuw)

Artikel 2 quater
1. Het bureau ontwikkelt, met 
wetenschappelijke ondersteuning van het 
Comité kindergeneeskunde, een Europees 
netwerk van bestaande nationale en 
Europese netwerken, deskundigen op het 
gebied van de diverse pediatrische 
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aandoeningen, onderzoekers en centra met 
specifieke deskundigheid op het gebied van 
de uitvoering van onderzoek bij de 
pediatrische populatie.
2. Het Europese netwerk heeft onder meer 
tot doel het onderzoek met betrekking tot 
pediatrische geneesmiddelen te 
coördineren, op Europees niveau de 
noodzakelijke wetenschappelijke en 
administratieve bekwaamheid samen te 
brengen en de dubbele verrichting van 
onderzoeken te voorkomen.
Met het Europese netwerk wordt ook 
gestreefd naar een optimaal gebruik van de 
beschikbare middelen, met name door de 
haalbaarheid van voorgesteld onderzoek en 
de efficiëntie ervan op het gebied van 
personeel en financiële middelen te 
controleren en ervoor te zorgen dat met de 
onderzoeksprotocols in zo kort mogelijke 
tijd duidelijke antwoorden op belangrijke 
klinische vragen kunnen worden 
verkregen. 
3. Binnen een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de raad van 
beheer van het bureau, op voorstel van de 
directeur en na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een implementatiestrategie voor de 
oprichting en werking van het Europese 
netwerk goed. Dit netwerk moet, voorzover 
van toepassing, aansluiten bij de 
versterking van de grondslagen van de 
Europese onderzoeksruimte in het kader 
van de kaderprogramma’s van de 
Gemeenschap voor activiteiten op het
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie.

Or. en

Motivering

Kleine wijzigingen in de formulering. Het belangrijkste verschil heeft betrekking op de plaats 
waar het artikel wordt ingevoegd. Hoofddoel van de verordening is de ontwikkeling te 
bevorderen van geneesmiddelen "om te voorzien in de specifieke therapeutische behoeften van 
de pediatrische populatie". De artikelen 41 tot 43, die hierop gedeeltelijk betrekking hebben, 
moeten worden verplaatst van achteraan in de verordening naar de eerste alinea's.
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Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 72
ARTIKEL 2 QUATER (nieuw)

Artikel 2 quater
De lidstaten zetten binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
Europees programma voor pediatrisch 
onderzoek op ter financiering van de 
studies naar het gebruik van 
geneesmiddelen door kinderen, met name 
van de geneesmiddelen die niet door 
octrooien of aanvullende 
beschermingscertificaat worden 
beschermd.
In het programma worden de prioriteiten 
als bedoeld in artikel 2 ter, lid 2 in 
aanmerking genomen.

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 73
HOOFDSTUK 1 BIS (nieuw)

Hoofdstuk 1 bis
Vaststelling van de behoeften

Artikel 1
1. De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande 
geneesmiddelengebruik bij de pediatrische 
populatie en verstrekken deze gegevens 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening aan het bureau.
Het Comité kindergeneeskunde verstrekt 
richtsnoeren over de inhoud en vorm van 
de te verzamelen gegevens.

Artikel 2

1. Op basis van de in artikel 2 bis bedoelde 
gegevens maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
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partijen, een inventarisatie van de 
therapeutische behoeften.
Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening en werkt deze 
regelmatig, tenminste eenmaal per jaar, bij.
2. Op basis van de in artikel 2 ter, lid 1 
bedoelde inventaris, stelt het Comité 
Kindergeneeskunde de 
onderzoeksprioriteiten vast.
3.Bij het maken van de inventarisatie van 
de therapeutische behoeften wordt rekening 
gehouden met de mate waarin 
aandoeningen bij de pediatrische populatie 
voorkomen, de ernst van de te behandelen 
aandoeningen en de beschikbaarheid en 
geschiktheid van alternatieve 
behandelingen voor de aandoeningen bij de 
pediatrische populatie, waarbij ook wordt 
gelet op de werkzaamheid en bijwerkingen 
van die behandelingen, met inbegrip van 
eventuele veiligheidsvraagstukken die zich 
uitsluitend bij kinderen voordoen. 

Artikel 3
1. Het bureau ontwikkelt, met 
wetenschappelijke ondersteuning van het 
Comité kindergeneeskunde, een Europees 
netwerk van bestaande nationale en 
Europese netwerken, onderzoekers en 
centra met specifieke deskundigheid op het 
gebied van de uitvoering van onderzoek bij 
de pediatrische populatie.
2. Het Europese netwerk heeft onder meer 
tot doel het onderzoek met betrekking tot 
pediatrische geneesmiddelen te 
coördineren, op Europees niveau de 
noodzakelijke wetenschappelijke en 
administratieve bekwaamheid samen te 
brengen en de dubbele verrichting van 
onderzoeken en proeven bij kinderen te 
voorkomen. Tevens ziet het toe op een 
optimalisering van de middelen, waarbij 
zorg wordt gedragen voor een zo goedkoop 
mogelijke (in menselijk en financieel 
opzicht) uitvoerbaarheid van de studies en 
toereikendheid van de protocollen om zo 
snel en eenvoudig mogelijk oplossingen te 



PE 357.553v02-00 34/158 AM\568363NL.doc

NL

kunnen bieden voor klinische problemen. 
3. Binnen een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de raad van 
beheer van het bureau, op voorstel van de 
directeur en na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een implementatiestrategie voor de 
oprichting en werking van het Europese 
netwerk goed. Dit netwerk moet, voor zover 
van toepassing, aansluiten bij de 
versterking van de grondslagen van de 
Europese onderzoeksruimte in het kader 
van de kaderprogramma’s van de 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie.

Artikel 4
1. De lidstaten zetten binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
Europees programma voor pediatrisch 
onderzoek op ter financiering van de 
studies naar het geneesmiddelengebruik bij 
kinderen, met name die geneesmiddelen die 
niet door octrooien of aanvullende 
beschermingscertificaat worden 
beschermd.
In het programma worden de prioriteiten 
als bedoeld in artikel 2 ter, lid 2 in 
aanmerking genomen.

Or. fr

Motivering

De artikelen nemen grotendeels de artikelen 41, 42, en 43 van het voorstel voor een verordening 
over betreffende ontwikkeling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik teneinde te voldoen 
aan de specifieke therapeutische behoeften van de pediatrische populatie, zonder onnodige 
klinische proeven, en met stimulansen voor de farmaceutische bedrijven om beter te 
beantwoorden aan die specifieke behoeften.

Om dit te bereiken moeten de communautaire zowel als de nationale autoriteiten ervoor zorgen 
dat in alle behoeften wordt voorzien, afgezien van de interesse die farmaceutische 
ondernemingen hebben in het stimuleringsmechanisme. De vaststelling van de therapeutische 
behoeften van kinderen moet dan ook tot belangrijkste doelstelling worden gemaakt en dat biedt 
tegelijkertijd de mogelijkheid om de onderzoeksplannen en de prioriteiten daarvan beter vast te 
stellen.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 74
ARTIKEL 3, LID 1, ALINEA 1

1. Binnen het bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 opgerichte 
Europees Geneesmiddelenbureau (hierna: 
“het bureau” genoemd) wordt een Comité 
kindergeneeskunde opgericht.

1. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
wordt binnen het bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 opgerichte 
Europees Geneesmiddelenbureau (hierna: 
“het bureau” genoemd) een Comité
kindergeneeskunde opgericht.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen mag geen vertraging oplopen. Het Europees 
Geneesmiddelenbureau beschikt al over heel wat deskundigheid op pediatrisch gebied. Het 
Comité kindergeneeskunde moet bijgevolg zijn werkzaamheden binnen zes maanden kunnen 
starten.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 75
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C)

c) zes personen benoemd door de Commissie 
op basis van een openbare oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, 
gericht op de vertegenwoordiging van 
kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

c) twaalf personen benoemd door de 
Commissie, na raadpleging van het 
Parlement, op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen, 
huisartsen, specialisten op het gebied van 
de geneesmiddelenbewaking, 
ouderverenigingen en 
socialezekerheidsinstanties.

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 76
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C)

c) zes personen benoemd door de Commissie 
op basis van een openbare oproep tot het 

c) tien personen benoemd door de 
Commissie, na raadpleging van het 
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indienen van blijken van belangstelling, 
gericht op de vertegenwoordiging van 
kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

Europees Parlement, op basis van een 
openbare oproep tot het indienen van blijken 
van belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen, 
huisartsen, specialisten op het gebied van 
de geneesmiddelenbewaking en de 
gezondheidszorg, ouderverenigingen en 
socialezekerheidsinstanties.

Or. fr

Motivering

De samenstelling van het Comité kindergeneeskunde moet worden uitgebreid tot de 
verschillende zorgverleners in de kindergeneeskunde, zodat het comité de situatie en de 
behoeften in de kindergeneeskunde in hun totaliteit kan overzien. Tevens moet ervoor worden 
gezorgd dat op elke vergadering een voldoende aantal personen aanwezig is om de vereiste 
besluiten te nemen. 

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 77
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C)

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen en
patiëntenbelangenverenigingen.

c) zes personen die na raadpleging van het 
Europees Parlement door de Commissie 
worden benoemd, op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen, 
deskundigen op het gebied van 
geneesmiddelenbewaking, verenigingen op 
het gebied van volksgezondheid en 
ouderverenigingen.

Or. en

Motivering

Het Parlement moet over de zes extra personen die moeten worden benoemd, worden 
geraadpleegd. Deze personen moeten niet zozeer patiëntenbelangenverenigingen 
vertegenwoordigen, aangezien zulke verenigingen vaak gesubsidieerd worden door of banden 
hebben met farmaceutische bedrijven, maar wel, naast kinderartsen, deskundigen op het gebied 
van geneesmiddelenbewaking, verenigingen op het gebied van volksgezondheid en 
ouderverenigingen.
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Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 78
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C)

c) zes personen benoemd door de Commissie 
op basis van een openbare oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, 
gericht op de vertegenwoordiging van 
kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

c) vijf personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen. Een zesde 
door de Commissie benoemd persoon moet 
lid zijn van het Comité voor 
weesgeneesmiddelen van het Europees 
Geneesmiddelenbureau.

Or. en

Motivering

Kinderen lijden ook aan zeldzame ziekten die met weesgeneesmiddelen worden behandeld. Een 
meerderheid van zeldzame ziekten (70-80%) is van genetische oorsprong, hetgeen betekent dat 
met name voor kinderen een behandeling nodig is – vele weesgeneesmiddelen worden of moeten 
voor pediatrische indicaties worden ontwikkeld. Met de benoeming door de Commissie van een 
lid van het Comité voor weesgeneesmiddelen van het Europees Geneesmiddelenbureau is het 
Comité kindergeneeskunde op dit gebied representatiever, zodat het de specifieke noden voor 
kinderen die aan zeldzame ziekten lijden, beter kan begrijpen en identificeren. 

Amendement ingediend door Karin Jöns

Amendement 79
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C)

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen, 
andere in de behandeling van kinderen 
gespecialiseerde artsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

Or. de

Motivering

Niet alleen kinderartsen, ook andere specialisten die zich hebben gespecialiseerd in de 
behandeling van kinderen (oncologen, cardiologen, enz.) moeten de mogelijkheid krijgen zitting 
te nemen in het Comité kindergeneeskunde.
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Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 80
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C)

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen, 
apothekers en 
patiëntenbelangenverenigingen.

Or. en

Motivering

Apothekers hebben unieke kennis op farmaceutisch gebied, als gevolg van hun gespecialiseerde 
opleiding, die van hen deskundigen op het gebied van geneesmiddelen maakt. Met deze 
gespecialiseerde farmaceutische kennis kan een essentiële bijdrage tot de activiteiten van het 
Comité kindergeneeskunde worden geleverd. Bovendien spelen apothekers een sleutelrol op het 
gebied van advies aan patiënten en personen die voor patiënten zorgen over de beste manier om 
geneesmiddelen te gebruiken, waarbij zij door hun grote toegankelijkheid het eerste 
aanspreekpunt voor patiënten met vragen of problemen met betrekking tot hun geneesmiddelen 
zijn. Met de opname van een apotheker in het Comité kindergeneeskunde worden alle 
belanghebbenden bijgevolg adequaat vertegenwoordigd.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 84
ARTIKEL 5, LID 1

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit het 
standpunt van de meerderheid van de leden 
en de afwijkende standpunten, met de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen.

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit

a) het standpunt van de meerderheid van de 
leden en
b) de afwijkende standpunten,

met de redenen die aan elk standpunt ten 
grondslag liggen.

Het advies wordt onverwijld openbaar 
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gemaakt. 

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat, als er geen consensus is, het advies bestaat uit het standpunt 
van de meerderheid van de leden en de afwijkende standpunten, met de redenen die aan elk 
standpunt ten grondslag liggen. 

Bovendien moet elk advies zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt, om ervoor te zorgen dat 
het Comité transparant functioneert.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 81
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C)

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van apothekers, 
kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

Or. el

Motivering

Het is belangrijk dat in het Comité kindergeneeskunde ook een vertegenwoordiger van de 
apothekers zitting heeft. Apothekers zijn wetenschappelijk geschoold op het gebied van 
geneesmiddelen, zijn direct betrokken bij de verstrekking daarvan en staan in direct contact met 
de ontvangers van de pediatrische geneesmiddelen en vandaar dat zij een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de werkzaamheden van het bedoelde comité. De participatie van apothekers 
moet dan ook niet worden uitgesloten, maar juist expressis verbis in de tekst worden opgenomen.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 82
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C)

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen.

c) zes personen benoemd door de 
Commissie op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, gericht op de 
vertegenwoordiging van kinderartsen en 
patiëntenbelangenverenigingen, alsmede 
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van socialezekerheidsinstanties en 
ziekenfondsen die belast of medebelast zijn 
met het budgettaire beheer van de gevolgen 
van de besluiten over geneesmiddelen. Van 
deze drie belangengroepen worden steeds 
twee personen benoemd.

Or. fr

Motivering

Behalve de medische deskundigen en de vertegenwoordigers van de 
patiëntenbelangenverenigingen, is het absoluut noodzakelijk dat ook de nationale 
vertegenwoordigers van de socialezekerheidsstelsels of sociale verzekeringen, die zijn belast met 
het begrotingsbeheer van de gezondheidszorg, zitting hebben in het comité om de budgettaire 
gevolgen van de besluiten van het comité in de gaten te kunnen houden.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 83
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER C BIS) (nieuw)

c bis) twee vertegenwoordigers van de 
industrie waarover de organisaties terzake 
het eens moeten worden.

Or. de

Motivering

In een dergelijk comité hoort ook de industrie als betrokkene een plaats en een stem te krijgen. 
Met slechts twee vertegenwoordigers valt het gevaar van een belangenbeleid waarschijnlijk te 
overzien.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 84
ARTIKEL 5, LID 1

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit het 
standpunt van de meerderheid van de leden 
en de afwijkende standpunten, met de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen.

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit
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a) het standpunt van de meerderheid van de 
leden en

b) de afwijkende standpunten,
met de redenen die aan elk standpunt ten 
grondslag liggen.

Het advies wordt onverwijld openbaar 
gemaakt. 

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat, als er geen consensus is, het advies bestaat uit het standpunt 
van de meerderheid van de leden en de afwijkende standpunten, met de redenen die aan elk 
standpunt ten grondslag liggen. 

Bovendien moet elk advies zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt, om ervoor te zorgen dat 
het Comité transparant functioneert.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 85
ARTIKEL 5, LID 1

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit het 
standpunt van de meerderheid van de leden 
en de afwijkende standpunten, met de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen.

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, geldt het advies dat door de 
meerderheid van de leden wordt 
aangenomen. In het advies worden de 
afwijkende standpunten vermeld, met de
redenen die hieraan ten grondslag liggen.

Dit advies wordt onverwijld  gepubliceerd.

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 86
ARTIKEL 5, LID 1

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
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te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit het 
standpunt van de meerderheid van de leden
en de afwijkende standpunten, met de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen.

te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, geldt het advies dat door de 
meerderheid van de leden wordt 
aangenomen. In het advies worden de 
afwijkende standpunten vermeld, met de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen.

Het advies wordt onverwijld gepubliceerd.

Or. fr

Motivering

Het Comité kindergeneeskunde moet in volledige transparantie functioneren. De verplichting 
van transparantie is van toepassing op het besluitvormingsproces, de motiveringen van de 
besluiten en de besluiten zelf. Artikel 5 moet in die zin worden toegespitst.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 87
ARTIKEL 5, LID 1

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit het 
standpunt van de meerderheid van de leden 
en de afwijkende standpunten, met de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen.

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit het 
standpunt van de meerderheid van de leden. 
In het advies wordt melding gemaakt van 
de afwijkende standpunten, met de redenen 
die hieraan ten grondslag liggen.

Het advies wordt onverwijld openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Met het oog op meer transparantie.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 88
ARTIKEL 5, LID 1

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité kindergeneeskunde alles in het 
werk om een wetenschappelijke consensus 
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te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit het 
standpunt van de meerderheid van de leden 
en de afwijkende standpunten, met de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen.

te bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, bestaat het advies uit het 
standpunt van de meerderheid van de leden 
en de afwijkende standpunten, met de 
redenen die hieraan ten grondslag liggen. 
Het advies wordt onverwijld openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 89
ARTIKEL 5, LID 3

3. Alle vergaderingen van het Comité 
kindergeneeskunde mogen door 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
door de directeur van het bureau of zijn 
vertegenwoordigers worden bijgewoond.

3. Alle vergaderingen van het Comité 
kindergeneeskunde mogen door twee 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
door de directeur van het bureau of zijn 
vertegenwoordiger worden bijgewoond.

Or. el

Motivering

Er dient gezorgd te worden voor de juiste institutionele vertegenwoordiging van de Commissie 
en het bureau.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 90
ARTIKEL 6, ALINEA 2

Alle indirecte belangen die met de 
farmaceutische industrie verband kunnen 
houden, worden aangetekend in een door het 
bureau bijgehouden register dat door het 
publiek kan worden geraadpleegd. Het 
register wordt jaarlijks bijgewerkt.

Alle directe en/of indirecte belangen die met 
de farmaceutische industrie verband kunnen 
houden, worden aangetekend in een door het 
bureau bijgehouden register dat door het 
publiek kan worden geraadpleegd. Het 
register wordt jaarlijks bijgewerkt.

Or. el

Motivering

Met het oog op grotere transparantie.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 91
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER D)

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het geneesmiddel voor 
gebruik bij de pediatrische populatie;

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid en het therapeutische 
voordeel van het geneesmiddel in 
vergelijking tot reeds bestaande middelen
voor gebruik bij de desbetreffende 
pediatrische populatie;

Or. fr

Motivering

De functie van het Comité kindergeneeskunde mag niet beperkt blijven tot de evaluatie van 
verzamelde gegevens overeenkomstig een goedgekeurd plan voor pediatrisch onderzoek en het 
opstellen van een advies over de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel in 
kwestie. Het moet ook het therapeutische voordeel voor de kinderen in aanmerking nemen, zoals 
is voorzien in de doelstellingen van de verordening.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 92
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER D)

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het geneesmiddel voor 
gebruik bij de pediatrische populatie;

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, de 
veiligheid, de werkzaamheid en het 
aanzienlijke therapeutische voordeel ten 
opzichte van de bestaande behandelingen 
van het geneesmiddel voor gebruik bij de 
pediatrische populatie;

Or. en
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Motivering

Uit de toelichting en artikel 12, lid 1, letter c) blijkt duidelijk dat geneesmiddelen alleen voor 
pediatrisch gebruik moeten worden beoordeeld, als zij voor pediatrische patiënten een 
therapeutisch voordeel ten opzichte van de bestaande behandelingen kunnen bieden. Het Comité 
kindergeneeskunde moet dus bij het uitbrengen van zijn advies een beoordeling van het 
therapeutische voordeel van een geneesmiddel voor gebruik bij de pediatrische populatie 
opnemen.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 93
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER D)

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het geneesmiddel voor 
gebruik bij de pediatrische populatie;

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid en het therapeutische 
voordeel van het geneesmiddel voor gebruik 
bij de pediatrische populatie, in vergelijking 
tot reeds bestaande middelen;

Or. fr

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 94
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER D)

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het geneesmiddel voor 
gebruik bij de pediatrische populatie;

d)het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het geneesmiddel voor 
gebruik bij de pediatrische populatie;

Or. en
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 95
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER D)

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het geneesmiddel voor 
gebruik bij de pediatrische populatie;

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, de 
veiligheid, de werkzaamheid en het 
bijkomende therapeutische voordeel ten 
opzichte van de bestaande behandelingen
van het geneesmiddel voor gebruik bij de 
pediatrische populatie;

Or. en

Motivering

Om rekening met het concept bijkomend therapeutisch voordeel te houden.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 96
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER D)

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, veiligheid 
of werkzaamheid van het geneesmiddel voor 
gebruik bij de pediatrische populatie;

d) het op verzoek van het comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
een bevoegde autoriteit beoordelen van 
gegevens die overeenkomstig een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verkregen en het uitbrengen 
van een advies over de kwaliteit, de 
veiligheid, de werkzaamheid en het 
bijkomende therapeutische voordeel ten 
opzichte van bestaande behandelingen van 
het geneesmiddel voor gebruik bij de 
pediatrische populatie;

Or. en

Motivering

Het concept bijkomend therapeutisch voordeel moet bij de voorwaarden voor de toelating van 
pediatrische indicaties worden opgenomen, om dubbel onderzoek te voorkomen. In de 
formulering van de Commissietekst wordt geen rekening met het concept bijkomend 
therapeutisch voordeel gehouden.
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Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 97
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER E)

e) het adviseren over de inhoud en vorm van 
de gegevens die voor het in artikel 41 
bedoelde onderzoek moeten worden 
verzameld en het maken van een 
inventarisatie van de therapeutische 
behoeften, als bedoeld in artikel 42;

e) het adviseren over de inhoud en vorm van 
de gegevens die voor het in artikel 41 
bedoelde onderzoek moeten worden 
verzameld en het maken van een 
inventarisatie van de therapeutische 
behoeften, als bedoeld in artikel 42 en het 
therapeutische voordeel in vergelijking tot 
reeds bestaande middelen;

Or. fr

Motivering

Therapeutisch voordeel is een voorwaarde voor de toekenning van een therapeutische indicatie 
en dit begrip moet worden gedocumenteerd en in aanmerking worden genomen door het Comité 
kindergeneeskunde.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 98
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS) (nieuw)

h bis) het beoordelen van de vraag of een 
product in aanmerking komt voor een 
verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met acht maanden, 
door een verificatie te verrichten van de 
door een onafhankelijke instantie 
gecontroleerde omzetcijfers van de 
desbetreffende producten overeenkomstig 
artikel 36, lid 1.

Or. en

Motivering

Een verlenging met zes maanden kan onvoldoende zijn om bedrijven ertoe aan te zetten in de 
ontwikkeling van pediatrische indicaties voor een aantal relatief zeldzame ziekten te investeren. 
De situatie in de Verenigde Staten, waar de verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat zes maanden bedraagt, kan niet worden vergeleken met de situatie in de 
EU, om dat de prijzen in de EU aanzienlijk lager liggen. Bijgevolg is een krachtigere stimulans 
in sommige gevallen nodig. Anderzijds is een verlenging met zes maanden misschien een te 
sterke stimulans voor geneesmiddelen die als product voor volwassenen kaskrakers zijn.
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Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 99
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS) (nieuw)

h bis) het beoordelen van de vraag of een 
product in aanmerking komt voor een 
verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
door een verificatie te verrichten van de 
door een onafhankelijke instantie 
gecontroleerde omzetcijfers van de 
desbetreffende producten overeenkomstig 
artikel 36, lid 1.

Or. en

Motivering

Hiermee krijgt het Comité kindergeneeskunde de bevoegdheid een verificatie te verrichten van 
de verkoopscijfers van een product, om na te gaan of dit voor een verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden, in plaats van de standaard drie maanden, in 
aanmerking komt.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 100
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS) (nieuw)

h bis) het beoordelen van de vraag of een 
product in aanmerking komt voor een 
verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
door een verificatie te verrichten van de 
door een onafhankelijke instantie 
gecontroleerde omzetcijfers van de 
desbetreffende producten overeenkomstig 
artikel 36, lid 1.

Or. en

Motivering

Hiermee krijgt het Comité kindergeneeskunde de bevoegdheid een verificatie te verrichten van 
de verkoopscijfers van een product, om na te gaan of dit voor een verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden, in plaats van de standaard drie maanden, in 
aanmerking komt.
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Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 101
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS) (nieuw)

h bis) het beoordelen van de vraag of een 
product in aanmerking komt voor een 
verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
door een verificatie te verrichten van de 
door een onafhankelijke instantie 
gecontroleerde omzetcijfers van de 
desbetreffende producten overeenkomstig 
artikel 36, lid 1.

Or. en

Motivering

Hiermee krijgt het Comité kindergeneeskunde de bevoegdheid een verificatie te verrichten van 
de verkoopscijfers van een product, om na te gaan of dit voor een verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden, in plaats van de standaard drie maanden, in 
aanmerking komt.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 102
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS) (nieuw)

h bis) het beoordelen van de vraag of een 
product in aanmerking komt voor een 
verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
door een verificatie te verrichten van de 
door een onafhankelijke instantie 
gecontroleerde omzetcijfers van de 
desbetreffende producten overeenkomstig 
artikel 36, lid 1.

Or. en

Motivering

Hiermee krijgt het Comité kindergeneeskunde de bevoegdheid een verificatie te verrichten van 
de verkoopscijfers van een product, om na te gaan of dit voor een verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden, in plaats van de standaard drie maanden, in 
aanmerking komt.
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Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 103
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS) (nieuw)

h bis) het beoordelen van de vraag of een 
geneesmiddel in aanmerking komt voor een 
verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes maanden 
door het uitvoeren van een onderzoek naar 
de door een onafhankelijke instantie 
gecontroleerde omzetcijfers van de 
desbetreffende producten.

Or. pt

Motivering

Het Comité kindergeneeskunde kan de omzetcijfers van het geneesmiddel controleren om vast te 
stellen of het aanvullend beschermingscertificaat voor het geneesmiddel met zes in plaats van 
drie maanden kan worden verlengd.

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 104
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS) (nieuw)

h bis) verificatie van de gegevens over de 
verkoop van een product, welke door een 
onafhankelijke instantie zijn gecontroleerd, 
met het doel om vast te stellen of een 
product in aanmerking komt voor een 
verlenging van het aanvullend 
beschermingscertificaat met zes  maanden, 
overeenkomstig artikel 36, lid 1.

Or. pl

Motivering

Dit amendement beoogt om aan het Comité Kindergeneeskunde de bevoegdheid te garanderen 
tot verificatie van de voorgelegde gegevens  over de verkoop van een product, op grond waarvan 
een verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met zes maanden kan worden 
toegekend, in plaats van de standaardverlenging met drie maanden.
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 105
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS) (nieuw)

h bis) het opstellen en regelmatig bijwerken 
van een specifieke inventarisatie van de 
behoeften aan pediatrische 
geneesmiddelen, in overleg met 
pediatrische deskundigen;

Or. en

Motivering

Het concept bijkomend therapeutisch voordeel moet bij de voorwaarden voor de toelating van 
pediatrische indicaties worden opgenomen, om dubbel onderzoek te voorkomen. In de 
formulering van de Commissietekst wordt geen rekening met het concept bijkomend 
therapeutisch voordeel gehouden.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 106
ARTIKEL 7, LID 2, ALINEA 1 BIS (nieuw)

In gevallen waar geen bijkomend 
therapeutisch voordeel kan worden 
verwacht, gelden de vrijstellingen bedoeld 
in artikel 12, lid 1, letter c). 

Or. en

Motivering

Het concept bijkomend therapeutisch voordeel moet bij de voorwaarden voor de toelating van 
pediatrische indicaties worden opgenomen, om dubbel onderzoek te voorkomen. In de 
formulering van de Commissietekst wordt geen rekening met het concept bijkomend 
therapeutisch voordeel gehouden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 107
ARTIKEL 7, LID 2

2. Bij de uitvoering van zijn taken overweegt 
het Comité kindergeneeskunde of van de 
voorgestelde onderzoeken kan worden 
verwacht dat zij al dan niet aanzienlijk 
therapeutisch voordeel voor de pediatrische 
populatie opleveren.

2. Bij de uitvoering van zijn taken overweegt 
het Comité kindergeneeskunde of van de 
voorgestelde onderzoeken van het specifieke 
geneesmiddel kan worden verwacht dat zij 
ten opzichte van de bestaande 
behandelingen voor pediatrische patiënten 
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al dan niet aanzienlijk therapeutisch 
voordeel voor de pediatrische populatie 
opleveren.

Or. en

Motivering

Om de formulering te laten aansluiten bij die van artikel 12, lid 1, letter c) van het 
Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 108
ARTIKEL 7, LID 2

2. Bij de uitvoering van zijn taken overweegt 
het Comité kindergeneeskunde of van de 
voorgestelde onderzoeken kan worden 
verwacht dat zij al dan niet aanzienlijk 
therapeutisch voordeel voor de pediatrische 
populatie opleveren.

2. Bij de uitvoering van zijn taken overweegt 
het Comité kindergeneeskunde of van de 
voorgestelde onderzoeken kan worden 
verwacht dat zij al dan niet aanzienlijk 
therapeutisch voordeel voor de pediatrische 
populatie opleveren. Het houdt onder 
andere ook rekening met de adviezen, de 
besluiten en de raad van de bevoegde 
autoriteiten van derde landen.

Or. en

Motivering

Onnodig onderzoek bij kinderen moet worden voorkomen en daarom mag onderzoek bij 
pediatrische patiënten dat in derde landen al is verricht, niet worden herhaald.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 109
ARTIKEL 7, LID 2

2. Bij de uitvoering van zijn taken overweegt 
het Comité kindergeneeskunde of van de 
voorgestelde onderzoeken kan worden 
verwacht dat zij al dan niet aanzienlijk 
therapeutisch voordeel voor de pediatrische 
populatie opleveren.

2. Bij de uitvoering van zijn taken overweegt 
het Comité kindergeneeskunde vooral of van 
de voorgestelde onderzoeken kan worden 
verwacht dat zij al dan niet aanzienlijk 
therapeutisch voordeel voor de pediatrische 
populatie opleveren.

Or. en
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 110
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Comparatieve onderzoeken om het 
bijkomende therapeutisch voordeel te 
documenteren, worden bij het 
aanvraagdossier gevoegd.

Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 111
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Comparatieve onderzoeken om het 
bijkomende therapeutisch voordeel te 
documenteren, worden bij het 
aanvraagdossier gevoegd.

Or. en

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 112
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Comparatieve onderzoeken om het 
bijkomende therapeutisch voordeel te 
documenteren, worden bij het 
aanvraagdossier gevoegd.

Or. en

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 113
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. In gevallen waar geen bijkomend 
therapeutisch voordeel kan worden 
verwacht, gelden de vrijstellingen bedoeld 
in artikel 12, lid 1, letter c).

Or. en
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Motivering

Sluit aan bij amendement 1. Doel is rekening met het bijkomende therapeutische voordeel te 
houden.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 114
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Voor de gevallen waarvoor dit 
voordeel niet kan worden verwacht, gelden  
de vrijstellingen van artikel 12, lid 1, onder 
c).

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 115
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Voor de gevallen waarvoor dit voordeel 
niet kan worden verwacht, gelden de 
vrijstellingen van artikel 12, lid 1, onder c).

Or. fr

Motivering

Met dit amendement kan coherentie worden aangebracht in het voorstel voor een  verordening 
door toelating van een therapeutische indicatie overeenkomstig artikel 12, lid 1, letter c).

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 116
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De vergelijkende studie(s) om het 
therapeutische voordeel aan te tonen 
moet(en) worden toegevoegd aan het 
dossier van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen .

Or. fr
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Motivering

Therapeutisch voordeel moet een voorwaarde vormen voor de goedkeuring van een 
therapeutische indicatie en dus moet het zijn gedocumenteerd in het dossier voor de aanvraag 
van de vergunning, zodat het Comité kindergeneeskunde het in aanmerking kan nemen 
overeenkomstig artikel 7, lid 2.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 117
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De vergelijkende studie(s) om het 
therapeutische voordeel aan te tonen 
moet(en) worden toegevoegd aan het 
dossier van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen.

Or. fr

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 118
ARTIKEL 7 BIS (nieuw)

Artikel 7 bis
Er wordt een speciale lijst van de behoeften 
aan geneesmiddelen voor kinderen 
opgesteld, die regelmatig wordt bijgewerkt 
en ter beschikking wordt gesteld aan de 
belanghebbende partijen 
(beroepsuitoefenaars, bedrijven, patiënten).

Or. el

Motivering

Het is belangrijk te beschikken over een lijst; deze dient ook aan alle belanghebbende partijen 
ter beschikking te worden gesteld.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 119
ARTIKEL 8, LID 1, LETTER -A) (nieuw)

-a) de resultaten van alle onderzoeken die 
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zijn uitgevoerd en de details van alle 
informatie die is verzameld, om te 
documenteren dat van het specifieke 
geneesmiddel kan worden verwacht dat het 
een aanzienlijk therapeutisch voordeel voor 
de pediatrische populatie oplevert ten 
opzichte van de bestaande behandelingen 
voor pediatrische patiënten;

Or. en

Motivering

Uit de toelichting en artikel 12, lid 1, letter c) blijkt duidelijk dat geneesmiddelen alleen voor 
pediatrisch gebruik moeten worden beoordeeld, als zij voor pediatrische patiënten een 
therapeutisch voordeel ten opzichte van de bestaande behandelingen kunnen bieden. Bijgevolg 
moet bij elke aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen informatie over het 
mogelijke therapeutische voordeel worden gevoegd.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 120
ARTIKEL 8, LID 1, LETTER -A) (nieuw)

-a) de resultaten van voltooide pediatrische 
studies, het tijdschema voor de voltooiing 
van lopende en geplande pediatrische 
studies en het advies van het bureau inzake 
genoemde studies;

Or. en

Motivering

De eis om alle resultaten van het onderzoek bij kinderen tegelijk met de resultaten van het 
onderzoek bij volwassenen te verstrekken, is in strijd met de huidige wetenschappelijke en 
ethische normen. Zij kan tot voorbarig of riskant onderzoek bij kinderen leiden en het in de 
handel komen van nieuwe geneesmiddelen voor volwassenen vertragen. De selectie van kinderen 
voor pediatrisch onderzoek verloopt vaak traag en moeizaam, zodat het onderzoek langer kan 
duren dan oorspronkelijk gepland.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 121
ARTIKEL 8, LID 1, LETTER -A) (nieuw)

-a) de resultaten van voltooide pediatrische 
studies, het tijdschema voor de voltooiing
van lopende en geplande pediatrische 
studies en het advies van het bureau inzake 
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genoemde studies;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de geldende wetenschappelijke en ethische normen moeten nieuwe 
geneesmiddelen uitgebreid worden onderzocht bij volwassenen, alvorens onderzoek bij kinderen 
mag worden opgestart. Als gevolg hiervan kan het zijn dat de resultaten van alle pediatrische 
onderzoeken nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik dat de aanvraag voor een vergunning 
voor het in de handel brengen van het product voor volwassenen wordt ingediend. Bijgevolg 
moet, om voorbarig onderzoek bij kinderen en vertraging bij de goedkeuring van 
geneesmiddelen voor gebruik door volwassenen te voorkomen, in artikel 8 rekening worden 
gehouden met gevallen waar pediatrische studies lopen op het ogenblik dat de aanvraag voor 
een vergunning voor het in de handel brengen van het product bij volwassenen wordt ingediend.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 122
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Indien nodig wordt Verordening (EG) nr. 
1085/2003 van de Commissie van 3 juni 
2003 betreffende het onderzoek van 
wĳzigingen in de voorwaarden van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van geneesmiddelen voor menselĳk gebruik 
en geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik die binnen het toepassingsgebied 
van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de 
Raad vallen, toegepast.

Or. en

Motivering

De EU-regelgeving op farmaceutische gebied moet zo coherent mogelijk zijn. Bijgevolg moet de 
bepaling van Verordening (EG) nr. 1085/2003 van de Commissie van 3 juni 2003 betreffende het 
onderzoek van wĳzigingen in de voorwaarden van een vergunning voor het in de handel brengen 
van geneesmiddelen voor menselĳk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 
die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad vallen, op 
overeenkomstige wijze van toepassing zijn voor wijzigingen in een bestaande vergunning 
(bijvoorbeeld een wijziging van tablet naar siroop of omgekeerd).

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 123
ARTIKEL 9, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Lid 1 is tevens van toepassing wanneer de 
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aanvrager aantoont dat dit geneesmiddel 
een belangrijke innovatie uit therapeutisch, 
wetenschappelijk of technisch oogpunt 
inhoudt zoals bedoeld in verordening 
726/2004/EG en in het bijzonder artikel 3, 
lid 2, letter b, daarvan.

Or. el

Motivering

Ook de situatie van een vergunning voor een geneesmiddel dat vanuit therapeutisch, 
wetenschappelijk of technisch oogpunt innovatief is zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, letter b, van 
Verordening 726/2004/EG tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en 
tot oprichting van een Europees geneesmiddelenbureau, moet worden afgedekt. Deze bepaling is 
goed voor innovatie op het gebied van geneesmiddelen.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 124
ARTIKEL 14, LID 2, ALINEA 1

2. Binnen zestig dagen na ontvangst van het 
verzoek brengt het Comité 
kindergeneeskunde een advies uit om al dan 
niet een productspecifieke vrijstelling te 
verlenen.

2. Uitgezonderd in uitzonderlijke 
omstandigheden brengt het Comité 
kindergeneeskunde binnen zestig dagen na 
ontvangst van het verzoek, middels de 
aanwijzing van een rapporteur een advies 
uit om al dan niet een productspecifieke 
vrijstelling te verlenen.

Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 125
ARTIKEL 14, LID 3

3. Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing. Het bureau stelt 
de aanvrager daarvan onverwijld in kennis. 
De redenen waarop de conclusie is 
gebaseerd, worden aan de aanvrager 
meegedeeld.

3. Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing. Het bureau stelt 
de aanvrager daarvan onverwijld en in elk 
geval binnen een termijn van maximum 
tien werkdagen in kennis. De redenen 
waarop de conclusie is gebaseerd, worden 
aan de aanvrager meegedeeld.

Or. en
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 126
ARTIKEL 15, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Deze lijst wordt geregeld bijgewerkt 
(op zijn minst om de zes maanden) en 
onverwijld aan het publiek ter beschikking 
gesteld. 

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de lijst met vrijstellingen geregeld moet worden bijgewerkt en 
dat hij openbaar moet worden gemaakt, ter wille van de transparantie.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 127
ARTIKEL 15, LID 1

1. Het bureau houdt een lijst van alle 
vrijstellingen bij.

1. Het bureau houdt een lijst van alle 
vrijstellingen bij. Deze lijst wordt geregeld 
bijgewerkt (op zijn minst om het jaar) en 
aan het publiek ter beschikking gesteld. 

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 128
ARTIKEL 15, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Deze lijst, die tenminste eenmaal per 
jaar wordt bijgewerkt, wordt onverwijld 
gepubliceerd.

Or. fr

Motivering

Het Comité kindergeneeskunde moet in volledige transparantie functioneren. De verplichting 
van transparantie is van toepassing op het besluitvormingsproces, op de motiveringen van de 
besluiten en op de besluiten zelf. Artikel 15 moet in deze zin worden toegespitst door publicatie 
van de lijst van vrijstellingen.
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Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 129
ARTIKEL 15, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Deze lijst, die regelmatig wordt 
bijgewerkt, wordt onverwijld gepubliceerd.

Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 130
ARTIKEL 17, LID 1

1. Tenzij de aanvrager motiveert waarom dit 
niet het geval is, wordt in het geval van 
aanvragen als bedoeld in de artikelen 8 en 9 
het plan voor pediatrisch onderzoek, 
tezamen met een verzoek om goedkeuring, 
uiterlijk ingediend bij de voltooiing van de 
farmacokinetische onderzoeken bij 
volwassenen, als bedoeld in punt 5.2.3 van 
deel I van de bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG, zodat bij de 
beoordeling van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
of andere aanvraag een advies betreffende 
het gebruik van het betrokken 
geneesmiddel bij de pediatrische populatie 
kan worden uitgebracht.

1. Tenzij de aanvrager motiveert waarom dit 
niet het geval is, wordt in het geval van 
aanvragen als bedoeld in de artikelen 8 en 9 
het plan voor pediatrisch onderzoek, 
tezamen met een verzoek om goedkeuring, 
op zijn vroegst na voltooiing van fase II de 
farmacokinetische onderzoeken bij 
volwassenen ingediend, zodat de plannen 
concreet kunnen worden geformuleerd en 
zo recht doen aan de aanspraken op het 
gebied van de klinische onderzoeken bij 
kinderen.

Or. de

Motivering

Ongeveer 90% van de geneesmiddelen die moeten worden onderzocht, blijken reeds na fase I 
ondeugdelijk te zijn. Daarom kan pas na fase II een gefundeerd besluit worden genomen.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 131
ARTIKEL 17, LID 1

1. Tenzij de aanvrager motiveert waarom dit 
niet het geval is, wordt in het geval van 
aanvragen als bedoeld in de artikelen 8 en 9 

1. Tenzij de aanvrager motiveert waarom dit 
niet het geval is, wordt in het geval van 
aanvragen als bedoeld in de artikelen 8 en 9 
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het plan voor pediatrisch onderzoek, 
tezamen met een verzoek om goedkeuring, 
uiterlijk ingediend bij de voltooiing van de 
farmacokinetische onderzoeken bij 
volwassenen, als bedoeld in punt 5.2.3 van 
deel I van de bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG, zodat bij de 
beoordeling van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen of 
andere aanvraag een advies betreffende het 
gebruik van het betrokken geneesmiddel bij 
de pediatrische populatie kan worden 
uitgebracht.

het plan voor pediatrisch onderzoek, 
inclusief een samenvatting, tezamen met 
een verzoek om goedkeuring, uiterlijk 
ingediend bij de voltooiing van de 
farmacokinetische onderzoeken bij 
volwassenen, als bedoeld in punt 5.2.3 van 
deel I van de bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG, zodat bij de 
beoordeling van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen of 
andere aanvraag een advies betreffende het 
gebruik van het betrokken geneesmiddel bij 
de pediatrische populatie kan worden 
uitgebracht.

Or. en

Motivering

Er is geen aanwijzing dat een door het bureau overeenkomstig artikel 17, lid 2 opgesteld 
beknopt verslag nuttig is. De opstelling van een beknopt verslag door het bureau moet worden 
geschrapt, opdat de periode van de administratieve validering aanzienlijk kan worden ingekort, 
tot maximum tien dagen. In de plaats van het beknopt verslag komt een door de aanvrager 
opgestelde samenvatting, die met de documentatie wordt ingediend.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 132
ARTIKEL 17, LID 1

1. Tenzij de aanvrager motiveert waarom 
dit niet het geval is, wordt in het geval van 
aanvragen als bedoeld in de artikelen 8 en 9 
het plan voor pediatrisch onderzoek, 
tezamen met een verzoek om goedkeuring, 
uiterlijk ingediend bij de voltooiing van de 
farmacokinetische onderzoeken bij 
volwassenen, als bedoeld in punt 5.2.3 van 
deel I van de bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG, zodat bij de 
beoordeling van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen of 
andere aanvraag een advies betreffende het 
gebruik van het betrokken geneesmiddel bij 
de pediatrische populatie kan worden 
uitgebracht.

1. In het geval van aanvragen als bedoeld in 
de artikelen 8 en 9 kan het plan voor 
pediatrisch onderzoek, tezamen met een 
verzoek om goedkeuring, worden ingediend 
bij de voltooiing van de farmacokinetische 
onderzoeken bij volwassenen, als bedoeld in 
punt 5.2.3 van deel I van de bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG, zodat bij de 
beoordeling van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen of 
andere aanvraag een advies betreffende het
gebruik van het betrokken geneesmiddel bij 
de pediatrische populatie kan worden 
uitgebracht. Indien een verzoek om 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek niet wordt ingediend op het 
moment van de voltooiing van de 
farmacokinetische onderzoeken, moet de 
aanvrager die een aanvraag als bedoeld in 
de artikelen 8 en 9 indient, de resultaten 
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van voltooide pediatrische onderzoeken 
verstrekken, alsook een tijdschema voor de 
voltooiing van lopende en geplande 
pediatrische onderzoeken. De bevoegde 
autoriteit ziet erop toe dat zulks door de 
aanvrager wordt nageleefd.

Or. en

Motivering

De indiening van een plan voor pediatrisch onderzoek op het moment van de voltooiing van de 
farmacokinetische onderzoeken bij volwassenen, is te vroeg voor vele geneesmiddelen waarvoor 
eerst grondig onderzoek bij volwassenen nodig is, alvorens ontwikkeling voor pediatrische 
doeleinden kan worden opgestart. Bijgevolg moet in de mogelijkheid worden voorzien dat een 
plan voor pediatrisch onderzoek in een latere fase wordt ingediend en goedgekeurd, waarbij er 
tegelijk voor wordt gezorgd dat pediatrische onderzoeken op het meest geschikte moment 
worden opgestart.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 133
ARTIKEL 17, LID 2

2. Binnen dertig dagen na ontvangst van het 
in lid 1 bedoelde verzoek verifieert het 
bureau de geldigheid ervan en stelt het een 
beknopt verslag op voor het Comité 
kindergeneeskunde.

2. Binnen tien dagen na ontvangst van het in 
lid 1 bedoelde verzoek verifieert het bureau 
de geldigheid ervan .

Or. en

Motivering

Er is geen aanwijzing dat een door het bureau overeenkomstig artikel 17, lid 2 opgesteld 
beknopt verslag nuttig is. De opstelling van een beknopt verslag door het bureau moet worden 
geschrapt, opdat de periode van de administratieve validering aanzienlijk kan worden ingekort, 
tot maximum tien dagen. In de plaats van het beknopt verslag komt een door de aanvrager 
opgestelde samenvatting, die met de documentatie wordt ingediend.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 134
ARTIKEL 17, LID 3

3. In voorkomend geval, kan het bureau de 
aanvrager om de indiening van aanvullende 
gegevens en bescheiden verzoeken; in dat 
geval wordt de termijn van dertig dagen
opgeschort totdat de gevraagde aanvullende 

3. In voorkomend geval, kan het bureau de 
aanvrager om de indiening van aanvullende 
gegevens en bescheiden verzoeken; in dat 
geval wordt de termijn van tien dagen
opgeschort totdat de gevraagde aanvullende 
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informatie is verstrekt. informatie is verstrekt.

Or. en

Motivering

Er is geen aanwijzing dat een door het bureau overeenkomstig artikel 17, lid 2 opgesteld 
beknopt verslag nuttig is. De opstelling van een beknopt verslag door het bureau moet worden 
geschrapt, opdat de periode van de administratieve validering aanzienlijk kan worden ingekort, 
tot maximum tien dagen. In de plaats van het beknopt verslag komt een door de aanvrager 
opgestelde samenvatting, die met de documentatie wordt ingediend.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 135
ARTIKEL 18, LID 1, ALINEA 1

1. Binnen zestig dagen na ontvangst van een 
geldig voorstel voor een plan voor 
pediatrisch onderzoek brengt het Comité 
kindergeneeskunde een advies uit waarin 
het zijn oordeel geeft over de vraag of met 
de voorgestelde onderzoeken al dan niet de 
gegevens worden verkregen die nodig zijn 
om de voorwaarden vast te stellen 
waaronder het geneesmiddel kan worden 
gebruikt om de pediatrische populatie, of 
subgroepen daarvan, te behandelen en of de 
verwachte therapeutische voordelen de 
voorgestelde onderzoeken al dan niet 
rechtvaardigen.

1. Uitgezonderd in uitzonderlijke 
omstandigheden brengt het Comité 
kindergeneeskunde binnen zestig dagen na 
ontvangst van een geldig voorstel voor een 
plan voor pediatrisch onderzoek een advies 
uit waarin het zijn oordeel geeft over de 
vraag of met de voorgestelde onderzoeken al 
dan niet de gegevens worden verkregen die 
nodig zijn om de voorwaarden vast te stellen 
waaronder het geneesmiddel kan worden 
gebruikt om de pediatrische populatie, of 
subgroepen daarvan, te behandelen en of de 
verwachte therapeutische voordelen de 
voorgestelde onderzoeken al dan niet 
rechtvaardigen.

Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 136
ARTIKEL 18, LID 2

2. Binnen de in lid 1 bedoelde termijn van 
zestig dagen kan het Comité 
kindergeneeskunde de aanvrager verzoeken 
wijzigingen in het plan voor te stellen; in dat 
geval wordt de in lid 1 bedoelde termijn 
voor de goedkeuring van het definitieve
advies met maximaal zestig dagen verlengd. 
In dat geval kan de aanvrager of het Comité 
kindergeneeskunde tijdens die termijn om 
een extra vergadering verzoeken. De termijn 

2. Uitgezonderd in uitzonderlijke 
omstandigheden kan het Comité 
kindergeneeskunde binnen de in lid 1 
bedoelde termijn van zestig dagen de 
aanvrager verzoeken wijzigingen in het plan 
voor te stellen; in dat geval wordt de in lid 1 
bedoelde termijn voor de goedkeuring van 
het definitieve advies met maximaal zestig 
dagen verlengd. In dat geval kan de 
aanvrager of het Comité kindergeneeskunde 
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wordt opgeschort totdat de gevraagde 
aanvullende informatie is verstrekt.

tijdens die termijn om een extra vergadering 
verzoeken. De termijn wordt opgeschort 
totdat de gevraagde aanvullende informatie 
is verstrekt.

Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 137
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Indien de aanvrager in uitzonderlijke 
omstandigheden na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of als het plan niet meer 
passend is, kan hij het Comité 
kindergeneeskunde op basis van uitvoerig 
beschreven gronden wijzigingen voorstellen 
of om een opschorting of vrijstelling 
verzoeken. Het Comité kindergeneeskunde 
beoordeelt deze wijzigingen en brengt 
binnen dertig dagen een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Or. en

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 138
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
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Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt binnen 30 dagen een 
advies uit waarin het voorstelt de 
wijzigingen af te wijzen of te aanvaarden en 
stelt, wanneer het dit nuttig acht, een 
termijn voor binnen welke de aanvrager 
een gewijzigd plan voor pediatrisch 
onderzoek kan indienen. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Or. el

Motivering

Het is belangrijk dat studies niet halverwege en definitief worden opgegeven. Doel is het de 
aanvrager aan te zetten tot het voorzien van nieuwe termijnen voor het onderzoek, vandaar dat 
er concrete tijdslimieten moeten worden opgenomen.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 139
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt binnen 30 dagen een 
advies uit waarin het voorstelt de 
wijzigingen af te wijzen of te aanvaarden. 
Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing, ongeacht of het 
advies positief of negatief is.

Or. fr
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 140
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt binnen 30 dagen een 
advies uit waarin het voorstelt de 
wijzigingen af te wijzen of te aanvaarden. 
Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing, ongeacht of het 
advies positief of negatief is.

Or. fr

Motivering

In tegenstelling tot artikel 18 is dit artikel veel vager waar het de termijn betreft voor de 
wijziging van een onderzoeksplan.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 141
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt binnen dertig dagen 
een advies uit waarin het voorstelt de 
wijzigingen af te wijzen of te aanvaarden. 
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kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing, ongeacht of het 
advies positief of negatief is.

Or. en

Motivering

Voor een efficiënt systeem is het nodig dat de termijn voor de beoordeling van de plannen voor 
pediatrisch onderzoek en de termijn voor de voorgestelde wijzigingen precies zijn en niet te lang.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 142
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt binnen dertig dagen
een advies uit waarin het voorstelt de 
wijzigingen af te wijzen of te aanvaarden. 
Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing, ongeacht of het 
advies positief of negatief is.

Or. en

Motivering

In het voorstel worden geen termijnen gepreciseerd. Artikel 18 voorziet in duidelijk termijnen, 
maar artikel 23 niet.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 143
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
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moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt binnen 30 dagen een 
advies uit waarin het voorstelt de 
wijzigingen af te wijzen of te aanvaarden. 
Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing, ongeacht of het 
advies positief of negatief is.

Or. en

Motivering

Terwijl in artikel 18 precies wordt bepaald hoeveel tijd is toegestaan voor de goedkeuring van 
het plan voor pediatrisch onderzoek (zestig dagen) en hoeveel extra tijd wordt toegekend, 
wanneer wordt verzocht om bijkomende informatie (zestig dagen), is niet in termijnen voorzien, 
wanneer wijzigingen in het plan voor pediatrisch onderzoek worden aangebracht. Als zestig 
dagen een adequate termijn is voor de goedkeuring door het Comité van een algemeen advies, 
moeten dertig dagen volstaan voor de goedkeuring van wijzigingen in een plan.

Amendement ingediend door Milan Cabrnoch

Amendement 144
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen of het verzoek om opschorting 
of vrijstelling. en brengt een advies uit 
waarin het voorstelt de wijzigingen of het 
verzoek om opschorting of vrijstelling, af te 
wijzen of te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
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negatief is.

Or. cs

Motivering

Op grond van artikel 23, heeft een aanvrager het recht om aan het Comité kindergeneeskunde te 
verzoeken dat het wijzigingen of verzoeken om opschorting of kwijtschelding aanvaardt, en heeft 
het Comité  kindergeneeskunde het recht om voorstellen om wijzigingen en verzoeken om uitstel 
of kwijtschelding aan een herziening te onderwerpen. Nadat het Comité kindergeneeskunde zijn 
advies  over de wijzigingen of verzoeken om opschorting of kwijtschelding heeft uitgebracht, kan 
de procedure vastgesteld in artikel 26 (d.w.z. Hoofdstuk 4) worden toegepast, op grond waarvan 
een advies aan een herziening kan worden onderworpen als het verzoek daartoe toereikend 
gemotiveerd is. Het is daarom niet gepast dat het Comité kindergeneeskunde enigerlei termijn 
vaststelt voor de indiening van een plan voor pediatrisch onderzoek. Indien het Comité 
kindergeneeskunde besluit geen wijzigingen op het plan voor pediatrisch onderzoek te 
aanvaarden, is het duidelijk dat de aanvrager het onderzoek zal moeten uitvoeren 
overeenkomstig het goedgekeurde plan voor pediatrisch onderzoek, zoals dat eruit zag vóór de 
indiening van de verzoeken om opschorting of kwijtschelding. 

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 145
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt binnen 30 dagen een 
advies uit waarin het voorstelt de 
wijzigingen af te wijzen of te aanvaarden. 
Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing, ongeacht of het 
advies positief of negatief is.

Or. en

Motivering

Sommige termijnen worden in de ontwerpverordening niet gepreciseerd, terwijl andere te lang 
zijn. Met dit amendement wordt een en ander verduidelijkt.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 146
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief of 
negatief is.

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen binnen zestig dagen en brengt 
een advies uit waarin het voorstelt de 
wijzigingen af te wijzen of te aanvaarden. 
Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing, ongeacht of het 
advies positief of negatief is.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij de andere procedurevoorzieningen in deze verordening. Het is wenselijk dat 
dezelfde termijn geldt voor het besluit van het Comité. 

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 147
ARTIKEL 24, ALINEA 3

Wanneer het Comité kindergeneeskunde een 
verzoek krachtens de eerste alinea ontvangt, 
brengt het binnen zestig dagen een advies 
uit.

Wanneer het Comité kindergeneeskunde een 
verzoek krachtens de eerste alinea ontvangt, 
brengt het, uitgezonderd in uitzonderlijke 
omstandigheden, binnen zestig dagen een 
advies uit.

Or. en

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 148
ARTIKEL 26, LID 2

2. Binnen dertig dagen na ontvangst van een 
verzoek om een nieuw onderzoek 

2. Binnen dertig dagen na ontvangst van een 
verzoek om een nieuw onderzoek 
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overeenkomstig lid 1 brengt het Comité 
kindergeneeskunde, nadat het een nieuwe 
rapporteur heeft benoemd, een nieuw advies 
uit, waarin het eerdere advies wordt 
bevestigd of herzien. Het nieuwe advies 
wordt naar behoren gemotiveerd en de 
motivering die aan de conclusie ten 
grondslag ligt wordt als bijlage toegevoegd 
aan het nieuwe advies, dat tevens het 
definitieve advies is.

overeenkomstig lid 1 brengt het Comité 
kindergeneeskunde, nadat het een nieuwe 
rapporteur heeft benoemd, die de 
mogelijkheid heeft de aanvrager direct te 
ondervragen, een nieuw advies uit, waarin 
het eerdere advies wordt bevestigd of 
herzien. De aanvrager kan ook zelf 
voorstellen te worden gehoord. De 
rapporteur brengt het Comité onverwijld, 
schriftelijk en gedetailleerd over de 
contacten met de aanvrager op de hoogte. 
Het nieuwe advies wordt naar behoren 
gemotiveerd en de motivering die aan de 
conclusie ten grondslag ligt wordt als bijlage 
toegevoegd aan het nieuwe advies, dat 
tevens het definitieve advies is.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de rapporteur het hele Comité vertegenwoordigd en het over 
de contacten met de aanvrager op de hoogte houdt.

Amendement ingediend door Milan Cabrnoch

Amendement 149
ARTIKEL 26, LID 2

2. Binnen dertig dagen na ontvangst van een 
verzoek om een nieuw onderzoek 
overeenkomstig lid 1 brengt het Comité 
kindergeneeskunde, nadat het een nieuwe 
rapporteur heeft benoemd, een nieuw 
advies uit, waarin het eerdere advies wordt 
bevestigd of herzien. Het nieuwe advies 
wordt naar behoren gemotiveerd en de 
motivering die aan de conclusie ten 
grondslag ligt wordt als bijlage toegevoegd 
aan het nieuwe advies, dat tevens het 
definitieve advies is.

2. Binnen dertig dagen na ontvangst van een 
verzoek om een nieuw onderzoek 
overeenkomstig lid 1 brengt het Comité 
kindergeneeskunde  een nieuw advies uit, 
dat onafhankelijk van het vorige advies is 
opgesteld,  waarin het eerdere advies wordt 
bevestigd of herzien. Het nieuwe advies 
wordt naar behoren gemotiveerd en de 
motivering die aan de conclusie ten 
grondslag ligt wordt als bijlage toegevoegd 
aan het nieuwe advies, dat tevens het 
definitieve advies is.

Or. cs

Motivering

In de voorafgaande artikelen van de verordening wordt niet verteld dat er een rapporteur wordt 
benoemd voor het advies van het Comité kindergeneeskunde (procedurekwesties worden 
geregeld door het intern reglement van dit comité). Daarom is het ongepast te bepalen dat het 
Comité kindergeneeskunde een nieuwe rapporteur moet benoemen. Benadrukt moet echter 
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worden dat het nieuwe advies onafhankelijk van het vorige wordt opgesteld. Door alleen een 
nieuwe rapporteur te benoemen, wordt nog geen onafhankelijke beoordeling gegarandeerd van 
de nieuwe feiten waarop het Comité kindergeneeskunde zijn nieuwe advies moet baseren of zijn 
eerdere advies moet bevestigen. Om dezelfde reden moet het aan het intern reglement van het 
comité worden overgelaten om te bepalen in welke vorm het comité met de aanvrager moet 
communiceren.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 150
ARTIKEL 26, LID 4

4. Het bureau neemt onverwijld een besluit. 
Dit besluit wordt aan de aanvrager 
meegedeeld.

4. Het bureau neemt binnen dertig dagen
een besluit. Dit besluit wordt onverwijld aan 
de aanvrager meegedeeld.

Or. en

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 151
ARTIKEL 26, LID 4

4. Het bureau neemt onverwijld een besluit. 
Dit besluit wordt aan de aanvrager 
meegedeeld.

4. Het bureau neemt binnen 15 dagen na 
ontvangst van het definitieve advies van het 
Comité kindergeneeskunde een besluit. Dit 
besluit wordt aan de aanvrager meegedeeld.

Or. el

Motivering

Nauwkeuriger aanduiding van de termijn.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 152
ARTIKEL 26, LID 4

4. Het bureau neemt onverwijld een besluit. 
Dit besluit wordt aan de aanvrager 
meegedeeld.

4. Het bureau neemt onverwijld een besluit. 
Dit besluit wordt schriftelijk en met een 
gedetailleerde opgave van de redenen aan 
de aanvrager meegedeeld.

Or. en
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat de transparantie op adequate wijze is gegarandeerd, moet de procedure 
betreffende het nieuwe onderzoek erin voorzien dat de redenen voor het besluit schriftelijk aan 
de aanvrager worden meegedeeld.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 153
ARTIKEL 29. LID 1, ALINEA 1

1. Overeenkomstig de procedure van de 
artikelen 5 tot en met 15 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 kunnen 
aanvragen worden ingediend voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
als bedoeld in artikel 8, lid 1, van deze 
verordening die één of meer pediatrische 
indicaties omvat die zijn geselecteerd op 
basis van overeenkomstig een goedgekeurd 
plan voor pediatrisch onderzoek verrichte 
onderzoeken.

1. Overeenkomstig de procedure van de 
artikelen 5 tot en met 15 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 kunnen 
aanvragen worden ingediend voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
als bedoeld in artikel 8, lid 1, van deze 
verordening die één of meer pediatrische 
indicaties omvat met een aanzienlijk 
therapeutisch voordeel ten opzichte van de 
bestaande behandelingen van pediatrische 
patiënten, die zijn geselecteerd op basis van 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek verrichte 
onderzoeken.

Or. en

Motivering

Vergunningen voor het in de handel brengen mogen alleen worden afgeleverd voor producten 
die een aanzienlijk therapeutisch voordeel ten opzichte van de bestaande behandelingen hebben. 

De resultaten van onderzoek op basis waarvan een pediatrische indicatie verantwoord is, 
moeten altijd in de samenvatting van de kenmerken van het product en in de bijsluiter worden 
opgenomen. 

Om professionele gezondheidswerkers en ouders de meest relevante informatie te bieden moet 
onderzoek met negatieve resultaten duidelijk identificeerbaar en onderscheiden zijn van het 
onderzoek op basis waarvan de pediatrische indicatie verantwoord is.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 154
ARTIKEL 29, LID 1, ALINEA 2

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product en ook in de 
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voorkomend geval ook in de bijsluiter van 
het product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 
goedgekeurd.

bijsluiter van het product, ongeacht of alle 
betrokken pediatrische indicaties al dan niet 
zijn goedgekeurd.

Onderzoek dat niet in een pediatrische 
indicatie resulteert, wordt duidelijk 
geïdentificeerd en onderscheiden van 
onderzoek dat een pediatrische indicatie 
verantwoordt.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement artikel 29, lid 1, alinea 1 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 155
ARTIKEL 29, LID 1, ALINEA 2

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval ook in de bijsluiter van 
het product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 
goedgekeurd.

Wanneer de vergunning voor het in de 
handel brengen wordt verleend, worden de 
resultaten van die onderzoeken opgenomen 
in de samenvatting van de kenmerken van 
het product en ook in de bijsluiter van het 
product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 
goedgekeurd. De studies op grond waarvan 
geen pediatrische indicatie wordt verleend, 
zijn duidelijk herkenbaar en onderscheiden 
van de studies op grond waarvan wel een 
pediatrische indicatie wordt verleend.

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 156
ARTIKEL 29, LID 1, ALINEA 2

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval ook in de bijsluiter van 
het product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 

Wanneer de vergunning voor het in de 
handel brengen wordt verleend, worden de 
resultaten van die onderzoeken opgenomen 
in de samenvatting van de kenmerken van 
het product en ook in de bijsluiter van het 
product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 
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goedgekeurd. goedgekeurd. De studies op grond waarvan 
geen pediatrische indicatie wordt verleend, 
zijn duidelijk herkenbaar en onderscheiden 
van de studies op grond waarvan wel een 
pediatrische indicatie wordt verleend.

Or. fr

Motivering

In artikel 29, lid 1 wordt bepaald dat de resultaten van de studies op grond waarvan een 
pediatrische indicatie wordt goedgekeurd, worden opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product en in de bijsluiter. Dit is een goed zaak en moet algemeen worden 
toegepast en niet alleen "in voorkomend geval". Overigens dienen, omwille van de duidelijkheid 
van de aan de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en de ouders verstrekte informatie, de 
negatieve studies duidelijk herkenbaar te zijn en onderscheiden te worden van de studies die wel 
hebben geleid tot een pediatrische indicatie.  

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 157
ARTIKEL 29, LID 1, ALINEA 2

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval ook in de bijsluiter van 
het product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 
goedgekeurd.

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product en, wanneer de 
bevoegde autoriteit de informatie nuttig 
acht voor de patiënt, ook in de bijsluiter van 
het product, indien deze pediatrische 
indicaties ook feitelijk zijn goedgekeurd.

Or. fr

Motivering

Om zoveel mogelijk verwarring bij de patiënt te voorkomen en de leesbaarheid van de bijsluiter 
van het product te verhogen achten wij het zinvol alle onnodige informatie te schrappen en 
alleen de resultaten van onderzoeken te publiceren die de goedgekeurde pediatrische indicaties 
betreffen.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 158
ARTIKEL 29, LID 1, ALINEA 2

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden alle resultaten van die onderzoeken 
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opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval ook in de bijsluiter van 
het product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 
goedgekeurd.

opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval ook in de bijsluiter van 
het product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Verduidelijking. Alle resultaten van onderzoek bij kinderen, positieve en negatieve, zijn 
waardevol en moeten in de samenvatting van de kenmerken van het product worden opgenomen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 159
ARTIKEL 33, ALINEA 1

Wanneer voor een geneesmiddel een 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt verleend met een pediatrische 
indicatie die is gebaseerd op de resultaten 
van overeenkomstig een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek uitgevoerd 
onderzoek, wordt op het etiket bij elke 
pediatrische aanbiedingsvorm de naam van 
het geneesmiddel vermeld, gevolgd door een 
blauwe letter "P" in superscript, met 
daaromheen, eveneens in het blauw, de 
omtrek van een ster.

Wanneer voor een geneesmiddel een 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt verleend met een pediatrische 
indicatie die is gebaseerd op de resultaten 
van overeenkomstig een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek uitgevoerd 
onderzoek, wordt op het etiket bij elke 
pediatrische aanbiedingsvorm de naam van 
het geneesmiddel vermeld, met daaronder  
het Europese embleem.

Dit embleem zal worden vastgesteld op 
basis van een Europese tekenwedstrijd voor 
kinderen. Het zal symbolisch weergeven 
wat het geneesmiddel bijdraagt aan de 
gezondheid.
De organisatorische modaliteiten van deze 
tekenwedstrijd worden overgelaten aan het 
bureau.

Or. fr

Motivering

Deze wetgeving heeft kinderen als doelgroep. De wedstrijd biedt de gelegenheid om de rol en het 
bestaan van het Europees Bureau voor geneesmiddelenbeoordeling eens op de voorgrond te 
plaatsen en te onderstrepen wat dit Bureau, maar ook de Europese Unie, bezighoudt.
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Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 160
ARTIKEL 33, ALINEA 1

Wanneer voor een geneesmiddel een 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt verleend met een pediatrische 
indicatie die is gebaseerd op de resultaten 
van overeenkomstig een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek uitgevoerd 
onderzoek, wordt op het etiket bij elke 
pediatrische aanbiedingsvorm de naam van 
het geneesmiddel vermeld, gevolgd door 
een blauwe letter "P" in superscript, met 
daaromheen, eveneens in het blauw, de 
omtrek van een ster.

Bij elk geneesmiddel waarvoor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
met een pediatrische indicatie wordt 
verleend, worden op het etiket de woorden 
"goedgekeurd voor gebruik bij kinderen (x-
x jaar)" vermeld.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke reden om producten met een handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
(Paediatric Use Marketing Authorisation, PUMA) te onderscheiden door een letter op het etiket, 
was het gebruik van deze producten te stimuleren. Na raadpleging stelde de Commissie voor dit 
systeem uit te breiden naar alle producten die op basis van een plan voor pediatrisch onderzoek 
een pediatrische indicatie hebben. Het is vooral een kwestie van identificatie. Om discriminatie 
van oudere producten en verwarring bij de consument te voorkomen, is het met deze benadering 
nodig dat de identificatie mogelijk is bij alle producten waarvoor gebruik bij kinderen is 
toegestaan (ongeacht of zij een indicatie voor gebruik bij volwassenen hebben). 

De letter "P" kan niet worden gebruikt, aangezien deze in één lidstaat al wordt gebruikt voor 
producten die worden verkocht in apotheken (het Verenigd Koninkrijk) en er in op zijn minst een 
andere lidstaat geen enkel verband bestaat tussen deze letter en kinderen (Duitsland). Er is over 
gesproken om in plaats van een letter een symbool te gebruiken. Dit ligt evenwel moeilijk. Het 
symbool zou gender-neutraal moeten zijn en betrekking moeten hebben op de leeftijdscategorie 
van 0-18 jaar, zonder misverstanden of verwarring bij zorgverleners of deelgroepen te 
veroorzaken. (Het is algemeen bekend dat jongeren niet graag geneesmiddelen innemen. Een 
symbool op het etiket dat eruit ziet als een baby, zou ze afkerig maken.) Een korte vermelding op 
het etiket lijkt een redelijk compromis.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 161
ARTIKEL 34

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
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onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen zes maanden na 
de toelating van de pediatrische indicatie 
ook voor die indicatie in de handel.

Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 162
ARTIKEL 34

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen zes maanden na 
de toelating van de pediatrische indicatie 
ook voor die indicatie in de handel.

Or. en

Motivering

De ontwerpverordening is bedoeld om de ontwikkeling aan te moedigen van geneesmiddelen 
voor medische behoeften bij kinderen waarin nog niet is voorzien. Bijgevolg komt het 
contraproductief voor bedrijven na de toelating van de pediatrische indicatie twee jaar te laten 
om het geneesmiddel in de handel te brengen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 163
ARTIKEL 34

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen zes maanden na 
de toelating van de pediatrische indicatie 
ook voor die indicatie in de handel.

Or. fr
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Motivering

Het voorstel voor een verordening beoogt de verbetering van de gezondheid van kinderen in 
Europa door bevordering van onderzoek, ontwikkeling en vergunningen van pediatrische 
geneesmiddelen. De termijn voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor kinderen 
maakt het mogelijk de doelstelling van de verbetering van de gezondheid van kinderen te 
bereiken. Daarom is het ons inziens buiten proportie de onderneming een termijn van twee jaar 
toe te staan om haar geneesmiddel met de verkregen goedkeuring in de handel te brengen, en 
aldus de kinderen een therapeutisch middel te ontzeggen, dat van belang wordt geacht. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 164
ARTIKEL 34

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen zes maanden na 
de toelating van de pediatrische indicatie 
ook voor die indicatie in de handel.

Or. en

Motivering

Deze verordening is bedoeld om de ontwikkeling aan te moedigen van geneesmiddelen voor 
medische behoeften bij kinderen waarin nog niet is voorzien. Bijgevolg komt het 
contraproductief voor bedrijven na de toelating van de pediatrische indicatie twee jaar te laten 
om het geneesmiddel in de handel te brengen.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 165
ARTIKEL 34

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen één jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

Or. en
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 166
ARTIKEL 34

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen één jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

Or. en

Motivering

Het komt contraproductief voor bedrijven na de toelating van de pediatrische indicatie twee jaar 
te laten om het geneesmiddel in de handel te brengen.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 167
ARTIKEL 34

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen één jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

Or. de

Motivering

Verbetering van de veiligheid van geneesmiddelen voor kinderen is dringend noodzakelijk. 
Daarom moet de termijn slechts één jaar bedragen.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 168
ARTIKEL 35, LID 2, ALINEA 1

2. Indien er bijzondere reden tot zorg is, 
kan de bevoegde autoriteit als voorwaarde 

2. De verlening van een vergunning voor 
het in de handel brengen van 
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voor de verlening van de vergunning voor 
het in de handel brengen de eis stellen dat 
een risicobeheerssysteem wordt opgezet of
dat na het in de handel brengen specifiek 
onderzoek wordt uitgevoerd en ter 
beoordeling wordt ingediend. Het 
risicobeheerssysteem moet een reeks 
activiteiten en maatregelen omvatten, 
bedoeld om de risico’s van geneesmiddelen 
te vermijden of tot een minimum te 
beperken, met inbegrip van de beoordeling 
van de doeltreffendheid van die maatregelen.

geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie is afhankelijk van de opzet door 
de onderneming in kwestie van een
risicobeheerssysteem. Bovendien kan de 
bevoegde autoriteit, in voorkomend geval, 
de eis stellen dat specifiek onderzoek wordt 
uitgevoerd. Het risicobeheerssysteem moet 
een reeks activiteiten en maatregelen 
omvatten, bedoeld om de risico’s van 
geneesmiddelen te vermijden of tot een 
minimum te beperken, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van die 
maatregelen.

Or. fr

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 169
ARTIKEL 35, LID 2, ALINEA 1

2. Indien er bijzondere reden tot zorg is, 
kan de bevoegde autoriteit als voorwaarde 
voor de verlening van de vergunning voor 
het in de handel brengen de eis stellen dat 
een risicobeheerssysteem wordt opgezet of
dat na het in de handel brengen specifiek 
onderzoek wordt uitgevoerd en ter 
beoordeling wordt ingediend. Het 
risicobeheerssysteem moet een reeks 
activiteiten en maatregelen omvatten, 
bedoeld om de risico’s van geneesmiddelen 
te vermijden of tot een minimum te 
beperken, met inbegrip van de beoordeling 
van de doeltreffendheid van die maatregelen.

2. De verlening van een vergunning voor 
het in de handel brengen van 
geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie is afhankelijk van de opzet door 
de onderneming in kwestie van een
risicobeheerssysteem. Bovendien kan de 
bevoegde autoriteit, in voorkomend geval, 
de eis stellen dat specifiek onderzoek wordt 
uitgevoerd. Het risicobeheerssysteem moet 
een reeks activiteiten en maatregelen 
omvatten, bedoeld om de risico’s van 
geneesmiddelen te vermijden of tot een 
minimum te beperken, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van die 
maatregelen.

Or. fr

Motivering

Verschillende zaken die de geneesmiddelenbewaking betreffen hebben ons  recentelijk er aan 
herinnerd dat geneesmiddelengebruik nooit gebanaliseerd mag worden, in het bijzonder als het 
gaat om kinderen.

Het voorstel voor een verordening komt als geroepen waar het beoogt de bestudering van 
geneesmiddelen voor kinderen te stimuleren voordat zij in de handel worden gebracht, maar het 
schiet te kort waar het de geneesmiddelenbewaking betreft. In artikel 35 wordt niet voorzien in 
nieuwe maatregelen ten opzichte van hetgeen al bestaat voor geneesmiddelen voor volwassenen. 
De aanvrager van de vergunning hoeft alleen maar, als bepaald in lid 2 van dit artikel "de 
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follow-upmaatregelen [te specificeren] om te waarborgen dat toezicht wordt gehouden op de 
werkzaamheid en de mogelijke bijwerkingen van het pediatrische gebruik van het geneesmiddel". 
De bevoegde autoriteit kan specifieke studies eisen of een "risicobeheerssysteem" na het in de 
handel brengen, maar alleen "indien er bijzondere reden tot zorg is", zoals bepaald in lid 2 van 
dit artikel. Een dergelijk risicobeheerssysteem, dat precies moet worden omschreven in de 
richtsnoeren voorzien in artikel 35, lid 4, moet tot alle geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 
worden uitgebreid.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 170
ARTIKEL 35, LID 2, ALINEA 1

2. Indien er bijzondere reden tot zorg is, kan
de bevoegde autoriteit als voorwaarde voor 
de verlening van de vergunning voor het in 
de handel brengen de eis stellen dat een 
risicobeheerssysteem wordt opgezet of dat 
na het in de handel brengen specifiek 
onderzoek wordt uitgevoerd en ter 
beoordeling wordt ingediend. Het 
risicobeheerssysteem moet een reeks 
activiteiten en maatregelen omvatten, 
bedoeld om de risico’s van geneesmiddelen 
te vermijden of tot een minimum te 
beperken, met inbegrip van de beoordeling 
van de doeltreffendheid van die maatregelen

2. Indien er bijzondere reden tot zorg is, stelt
de bevoegde autoriteit als voorwaarde voor 
de verlening van de vergunning voor het in 
de handel brengen de eis dat een 
risicobeheerssysteem wordt opgezet en dat, 
als dit nodig wordt geacht, na het in de 
handel brengen specifiek onderzoek wordt 
uitgevoerd en ter beoordeling wordt 
ingediend. Het risicobeheerssysteem moet 
een reeks activiteiten en maatregelen 
omvatten, bedoeld om de risico’s van 
geneesmiddelen te vermijden of tot een 
minimum te beperken, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van die 
maatregelen

Or. en

Motivering

Recente gevallen op het gebied van geneesmiddelenbewaking herinneren ons eraan dat 
geneesmiddelen nooit onnodig mogen worden gebruikt, vooral bij kinderen. De vereisten op het 
gebied van geneesmiddelenbewaking voldoen in dit opzicht niet. Het risicobeheerssysteem moet 
gelden voor alle geneesmiddelen die voor kinderen worden gebruikt en waar nodig moeten de 
autoriteiten om specifiek onderzoek na het in de handel brengen kunnen verzoeken.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 171
ARTIKEL 35, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Informatie in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking die betrekking 
heeft op bijwerkingen die voor en na het in 
de handel brengen worden vastgesteld, 
wordt samengebracht in een register, dat 
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openbaar wordt gemaakt. 

Or. en

Motivering

Informatie in het kader van de geneesmiddelenbewaking moer openbaar worden gemaakt.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 172
ARTIKEL 35, LID 2 TER (nieuw)

2 ter. Als voor een geneesmiddel op basis 
van overeenkomstig een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek verrichte 
onderzoeken een vergunning voor het in de 
handel brengen voor een pediatrische 
indicatie is verleend, worden bij 
geneesmiddelen die ernstige bijwerkingen 
kunnen veroorzaken, op de verpakking, 
inclusief de bijsluiter, duidelijk 
toepasselijke waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen vermeld.

Or. en

Motivering

Ernstige bijwerkingen moeten duidelijk op de verpakking worden vermeld, om patiënten en hun 
familie te waarschuwen.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 173
ARTIKEL 35, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. Gegevens over bijwerkingen van een 
geneesmiddel die voor of na het in de 
handel brengen daarvan worden gemeld, 
moeten in een openbaar register worden 
opgetekend.

Or. en

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 174
ARTIKEL 35, LID 4 BIS (nieuw)
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4 bis. Wanneer de vergunninghouder voor 
het op de markt brengen van een 
geneesmiddel dat voor een pediatrische 
indicatie is toegelaten en waarvoor de 
vergunninghouder heeft geprofiteerd van 
de bepalingen van de artikelen 36, 37 of 38, 
het bewuste geneesmiddel niet meer in de 
handel brengt, verleent de 
vergunninghouder op grond van artikel 10, 
letter c) van Richtlijn 2001/83/EG 
toestemming om van de in het 
desbetreffende geneesmiddeldossier 
vervatte farmaceutische, preklinische en 
klinische documentatie gebruik te maken. 
De vergunninghouder voor het op de markt 
brengen van het geneesmiddel stelt het 
Geneesmiddelenbureau in kennis van zijn 
voornemen om het geneesmiddel niet meer 
op de markt te brengen en het Bureau 
maakt deze informatie openbaar.

Or. en

Motivering

Er bestaat een reëel risico dat vergunninghouders voor het in de handel brengen van een 
geneesmiddel hun product uit de markt halen zodra de bijkomende termijn voor 
octrooibescherming/marktexclusiviteit/marktbescherming is verstreken. Krachtens de bestaande 
geneesmiddelenwetgeving zijn vergunninghouders voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen geenszins verplicht een toegelaten product op de markt te houden. Derhalve is 
het van belang om ervoor te zorgen dat dergelijke producten wel degelijk beschikbaar blijven. 
Met dit nieuwe artikel worden andere potentiële vergunninghouders in staat gesteld om van de 
desbetreffende documentatie gebruik te maken (dat zij het ontwikkelingswerk niet hoeven over te 
doen) voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen van het uit de markt 
gehaalde product.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 175
ARTIKEL 35 BIS (nieuw)

Artikel 35 bis
De gegevens betreffende bijwerkingen die 
worden geconstateerd voor en na het in de 
handel brengen van een geneesmiddel 
waaraan een vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend met 
pediatrische indicatie, worden in een voor 
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het publiek toegankelijk register 
opgenomen.

Or. fr

Motivering

Dit nieuwe artikel geeft de noodzaak aan van de toegankelijkheid en openbaarheid van de 
verzamelde gegevens op het gebied van de geneesmiddelenbewaking.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 176
ARTIKEL 35 BIS (nieuw)

Artikel 35 bis
De gegevens betreffende de bijwerkingen 
die worden geconstateerd voor en na het in 
de handel brengen worden in een voor het 
publiek toegankelijk register opgenomen.

Or. fr

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 177
ARTIKEL 35 BIS (nieuw)

Artikel 35 bis
Gegevens over bijwerkingen van een 
geneesmiddel die voor of na het in de 
handel brengen daarvan worden gemeld, 
moeten in een openbaar register worden 
opgetekend

Or. en

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 178
ARTIKEL 35 TER (nieuw)

Artikel 35 ter
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Wanneer voor een geneesmiddel een 
vergunning is verleend voor het in de 
handel brengen met pediatrische indicatie 
op grond van de resultaten van een 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde studie, 
worden op de verpakking en in de bijsluiter 
duidelijk de waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen bij gebruik vermeld, 
wanneer het geneesmiddel ernstige 
bijwerkingen kan hebben.

Or. fr

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 179
ARTIKEL 35 TER (nieuw)

Artikel 35 ter
Op de verpakking, alsook op de bijsluiter 
van geneesmiddelen waarvoor op basis van 
studies die zijn uitgevoerd overeenkomstig 
een goedgekeurd onderzoeksprogramma 
toestemming is verleend voor het in de 
handel brengen van dat product voor een 
pediatrische indicatie, moeten duidelijk de 
voor geneesmiddelen die ernstige 
bijwerkingen kunnen teweegbrengen 
benodigde waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen worden vermeld.

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 180
ARTIKEL 35 TER (nieuw)

Artikel 35 ter
Wanneer voor een geneesmiddel een 
vergunning is verleend voor het in de 
handel brengen met pediatrische indicatie 
op grond van de resultaten van een 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde studie, 
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worden op de verpakking en in de bijsluiter 
duidelijk de waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen bij gebruik vermeld, 
wanneer het geneesmiddel ernstige 
bijwerkingen kan hebben.

Or. fr

Motivering

Ernstige bijwerkingen moeten duidelijk onder de aandacht gebracht worden van artsen, 
patiënten en hun familie, ook op de verpakking.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 181
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Na indiening overeenkomstig artikel 8 of 
artikel 9 van de resultaten van alle 
onderzoeken die conform artikel 29, lid 3 
van de onderhavige verordening in 
overeenstemming blijken te zijn met een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek, heeft de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van het bewuste product overeenkomstig 
artikel 52 van deze verordening recht op 
een pediatrisch verlengingscertificaat en op 
een verlenging van de in artikel 10 van 
richtlijn 2001/83/EG of artikel 14, lid 11 
van Verordening (EG) nr. 726/2004 
bedoelde termijnen met twaalf maanden.

Or. en

Motivering

Voor geneesmiddelen gelden octrooibeschermings-, ABC- en 
registratiegegevensbeschermingsmaatregelen. Octrooibescherming, ABC-bescherming en 
registratiegegevensbescherming zijn niet onderling cumuleerbaar, maar staan wel in een 
parallelle verhouding tot elkaar. Zo verstrijkt ABC-bescherming in de meeste maar niet in alle 
gevallen nadat de registratiegegevensbescherming is verlopen. Er doen zicht echter ook gevallen 
voor zonder ABC-bescherming maar met alleen octrooibescherming, of waarbij de 
registratiegegevensbescherming als laatste verstrijkt. Om ten volle effect te kunnen sorteren, zou 
in het kader van het onderhavige voorstel een verlenging moeten worden toegestaan voor alle 
bestaande intellectuele-eigendomsbeschermingsregelingen voor een bepaald product, zodat de 
bovengenoemde problemen kunnen worden voorkomen. Derhalve wordt er een specifiek recht in 
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de vorm van een pediatrisch verlengingscertificaat ingesteld dat op precies dezelfde grondslag is 
gebaseerd als "traditionele" ABC-rechten. Voor producten die niet door een octrooi of een ABC-
regeling worden beschermd, zou alleen een stimulans kunnen worden geboden in de vorm van 
een verlenging van de registratiebeschermingstermijn. Verlenging van alle bestaande vormen 
van bescherming tezamen levert geen dubbele bescherming maar alleen parallelle bescherming 
op, en is noodzakelijk om de pediatrische verordening volledig effect te doen sorteren: anders 
zouden er teveel producten zijn die niet in aanmerking komen voor stimuleringsregelingen voor 
pediatrische geneesmiddelen.
Van een periode van 12 maanden in plaats van de voorgestelde 6 maanden zou een krachtiger 
boodschap uitgaan ter bevordering van een concurrentiebestendige Europese pediatrische 
O&O-sector, gezien de bijzondere omstandigheden in de Europese context. Een dergelijke 
stimuleringsmaatregel in de vorm van een periode van 12 maanden zou de EU tevens in staat 
stellen de achterstand in te halen die zij heeft opgelopen bij de vaststelling van regelgeving voor 
pediatrische geneesmiddelen. Een en ander zou ook beter in overeenstemming zijn met de door 
de EU in het kader van de agenda's van Lissabon en Bacelona aangegane verbintenissen, terwijl 
daarnaast ook meer en betere geneesmiddelen zouden kunnen worden ontwikkeld voor de 
kinderen in Europa.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 182
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden, mits

- het plan voor pediatrisch onderzoek heeft 
geleid tot een pediatrische indicatie;
- de prevalentie van de ziekte lager is dan 
10/1000.
Wanneer niet aan deze criteria wordt 
voldaan, zijn de onderzoekskosten die zijn 
gemaakt in het kader van een goedgekeurd 
plan voor pediatrisch onderzoek, aftrekbaar 
van de belasting.
De methoden voor de verzameling van en 
de bronnen voor de prevalentiegegevens 
worden in richtsnoeren vastgelegd.

Or. fr
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Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 183
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden, indien 
het een pediatrische indicatie betreft 
waarvan de prevalentie lager is dan 
10/1000. Wanneer dit prevalentieniveau 
hoger is, wordt de aanvullende 
bescherming slechts met drie maanden 
verlengd. 

Or. fr

Motivering

Een beperking van de stimulansen voor geneesmiddelen die nog onder een octrooi of een 
aanvullende bescherming vallen en waarvan de prevalentie lager is dan 10/1000, door middel 
van een inkorting van de termijn tijdens welke zij een monopolie hebben voor het in de handel 
brengen van het geneesmiddel, van zes tot drie maanden, achten wij meer in verhouding tot het 
beoogde doel, nl. het belonen van verrichte inspanningen. Bovendien wordt een dergelijke 
beperking ook gerechtvaardigd door het feit dat in de meeste gevallen het onderzoek betreffende 
geneesmiddelen voor kinderen minder is geconcentreerd op fundamenteel onderzoek dan op 
problemen die verband houden met de dosering, de bereiding van galenische geneesmiddelen en 
de analyse van de bijwerkingen. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 184
ARTIKEL 36, LID 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
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beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden, mits de 
onderzoekswerkzaamheden, verricht in het 
kader van een goedgekeurd pediatrisch 
onderzoeksplan, hebben geleid tot klinisch 
onderzoek.

De eerste alinea is ook van toepassing 
wanneer de voltooiing van het 
goedgekeurde plan voor pediatrisch 
onderzoek niet leidt tot toelating van een 
pediatrische indicatie, maar de resultaten 
van de uitgevoerde onderzoeken wel in de 
samenvatting van de kenmerken van het 
product, en in voorkomend geval in de 
bijsluiter van het betrokken geneesmiddel 
tot uitdrukking komen.

De verlenging met zes maanden als bepaald 
in de eerste alinea wordt niet verleend als 
het goedgekeurde onderzoeksplan alleen 
heeft geleid tot niet-klinisch onderzoek.

Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 185
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met vijf maanden.

In aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met vijf maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie (statistiek IMS). De omzet 
van het product moet drie jaar vóór het 
verstrijken van het geldend aanvullend 
beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
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gecontroleerd.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verlenging met zes maanden van het aanvullende 
beschermingscertificaat (Engels: supplementary protection certificate, SPC) lijkt overdreven. 
Een standaard verlenging met vijf maanden van het SPC zou voldoende moeten zijn om de 
generische concurrentie te vertragen en omzet te genereren, die de kosten voor de pediatrische 
onderzoeken compenseren. Producten met geringe jaaromzettingen (onder 100 mln. conform de 
Europese statistiek van IMS) moeten daarentegen een duidelijke verlenging tot tien maanden 
krijgen.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 186
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met vier maanden. In 
aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met vier maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
geldende aanvullend 
beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 
6 maanden is overdreven. Verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met een 
normale termijn van 4 maanden zou voldoende moeten zijn om concurrentie van generieke 
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geneesmiddelen enige tijd uit te stellen en een voldoende hoge omzet te genereren als 
compensatie voor de kosten van pediatrisch onderzoek. Producten met een lage jaaromzet 
zouden in aanmerking kunnen komen voor een eventuele verlenging met 8 maanden.
Het 4+4-systeem zou helpen voorkomen dat de kosten van gezondheidszorg niet al te zeer uit de 
hand zouden lopen doordat het op de markt brengen van generieke alternatieven voor producten 
met een middelhoge tot hoge omzet zou worden vertraagd.
Het voorgestelde systeem is eenvoudig en schrijft alleen voor dat de door een bedrijf verstrekte 
omzetcijfers extern worden gecontroleerd en door het Comité kindergeneeskunde worden 
geverifieerd. De betrokken bedrijven hoeven geen uitvoerige kosten-batenanalyse voor te leggen, 
zoals het geval is bij de verordening inzake weesgeneesmiddelen, die door de Commissie als al 
te omslachtig wordt beschouwd en waartegen ook de farmaceutische sector zich verzet. De 
bepaling dat omzetcijfers drie jaar voor het verstrijken van het aanvullend 
beschermingscertificaat moeten worden voorgelegd, is noodzakelijk met het oog op de zakelijke 
en juridische voorspelbaarheid voor zowel de oorspronkelijke fabrikant als voor generieke 
bedrijven.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 187
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met vier maanden. In 
aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met vier maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
geldende aanvullend 
beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Een verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met zes maanden is wellicht 
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onvoldoende om bedrijven ertoe aan te sporen te investeren in de ontwikkeling van pediatrische 
indicaties voor bepaalde relatief zeldzame ziekten. De in de Verenigde Staten geldende 
verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met zes maanden valt niet te vergelijken 
met de situatie in de EU, omdat de prijzen in de EU beduidend lager liggen. Derhalve is een 
krachtiger stimulans in sommige gevallen wellicht noodzakelijk. Anderzijds is een verlenging 
met zes maanden wellicht overdreven voor producten die om de geneesmiddelenmarkt voor 
volwassenen een kassucces zijn.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 188
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met drie maanden. In 
aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met drie maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
geldende aanvullend 
beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 
6 maanden is overdreven. Verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met een 
normale termijn van 3 maanden zou voldoende moeten zijn om concurrentie van generieke 
geneesmiddelen enige tijd uit te stellen en een voldoende hoge omzet te genereren als 
compensatie voor de kosten van pediatrisch onderzoek. Producten met een lage jaaromzet 
zouden in aanmerking kunnen komen voor een eventuele verlenging met 6 maanden.
In het door de Commissie verrichte effectevaluatieonderzoek werden de kosten van pediatrische 
klinische proeven geraamd op € 1 à 4 mln. Volgens andere onderzoeken zouden deze kosten 
lager uitkomen. Een verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 3 maanden voor 
producten met een jaaromzet van € 100 mln. of meer zou een extra omzet van minimaal € 25 
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mln. garanderen ter compensatie van een maximale kostprijs van € 4 mln. voor klinische 
proeven. Producten die minder dan € 100 mln. aan omzet opleveren, zouden in aanmerking 
kunnen komen voor een verlenging met 3 maanden om te garanderen dat de omzet de kosten van 
klinische proeven dekt. Het 3+3-systeem zou helpen voorkomen dat de kosten van 
gezondheidszorg niet al te zeer uit de hand zouden lopen doordat het op de markt brengen van 
generieke alternatieven voor producten met een middelhoge tot hoge omzet zou worden 
vertraagd.
Het voorgestelde systeem is eenvoudig en schrijft alleen voor dat de door een bedrijf verstrekte 
omzetcijfers extern worden gecontroleerd en door het Comité kindergeneeskunde worden 
geverifieerd. De betrokken bedrijven hoeven geen uitvoerige kosten-batenanalyse voor te leggen, 
zoals het geval is bij de verordening inzake weesgeneesmiddelen, die door de Commissie als al 
te omslachtig wordt beschouwd en waartegen ook de farmaceutische sector zich verzet. De 
bepaling dat omzetcijfers drie jaar voor het verstrijken van het aanvullend 
beschermingscertificaat moeten worden voorgelegd, is noodzakelijk met het oog op de zakelijke 
en juridische voorspelbaarheid voor zowel de oorspronkelijke fabrikant als voor generieke 
bedrijven.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 189
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met drie maanden. In 
aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met drie maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
geldende aanvullend 
beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Evenredigheid.
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De door de Commissie voorgestelde verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 
6 maanden is overdreven. Verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met een 
normale termijn van 3 maanden zou voldoende moeten zijn om concurrentie van generieke 
geneesmiddelen enige tijd uit te stellen en een voldoende hoge omzet te genereren als 
compensatie voor de kosten van pediatrisch onderzoek. Producten met een lage jaaromzet 
zouden in aanmerking kunnen komen voor een eventuele verlenging met 6 maanden.
In het door de Commissie verrichte effectevaluatieonderzoek werden de kosten van pediatrische 
klinische proeven geraamd op € 1 à 4 mln. Volgens andere onderzoeken zouden deze kosten 
lager uitkomen. Een verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 3 maanden voor 
producten met een jaaromzet van € 100 mln. of meer zou een extra omzet van minimaal € 25 
mln. garanderen ter compensatie van een maximale kostprijs van € 4 mln. voor klinische 
proeven. Producten die minder dan € 100 mln. aan omzet opleveren, zouden in aanmerking 
kunnen komen voor een verlenging met 3 maanden om te garanderen dat de omzet de kosten van 
klinische proeven dekt. Het 3+3-systeem zou helpen voorkomen dat de kosten van 
gezondheidszorg niet al te zeer uit de hand zouden lopen doordat het op de markt brengen van 
generieke alternatieven voor producten met een middelhoge tot hoge omzet zou worden 
vertraagd.
Het voorgestelde systeem is eenvoudig en schrijft alleen voor dat de door een bedrijf verstrekte 
omzetcijfers extern worden gecontroleerd en door het Comité kindergeneeskunde worden 
geverifieerd. De betrokken bedrijven hoeven geen uitvoerige kosten-batenanalyse voor te leggen, 
zoals het geval is bij de verordening inzake weesgeneesmiddelen, die door de Commissie als al 
te omslachtig wordt beschouwd en waartegen ook de farmaceutische sector zich verzet. De 
bepaling dat omzetcijfers drie jaar voor het verstrijken van het aanvullend 
beschermingscertificaat moeten worden voorgelegd, is noodzakelijk met het oog op de zakelijke 
en juridische voorspelbaarheid voor zowel de oorspronkelijke fabrikant als voor generieke 
bedrijven.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 190
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met drie maanden. In 
aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met drie maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
geldende aanvullend 
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beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 
6 maanden is overdreven. Verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met een 
normale termijn van 3 maanden zou voldoende moeten zijn om concurrentie van generieke 
geneesmiddelen enige tijd uit te stellen en een voldoende hoge omzet te genereren als 
compensatie voor de kosten van pediatrisch onderzoek. Producten met een lage jaaromzet 
zouden in aanmerking kunnen komen voor een eventuele verlenging met 6 maanden.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 191
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met drie maanden. In 
aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met drie maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
geldende aanvullend 
beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Evenredigheid.
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De door de Commissie voorgestelde verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 
6 maanden is overdreven. Verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met een 
normale termijn van 3 maanden zou voldoende moeten zijn om concurrentie van generieke 
geneesmiddelen enige tijd uit te stellen en een voldoende hoge omzet te genereren als 
compensatie voor de kosten van pediatrisch onderzoek. Producten met een lage jaaromzet 
zouden in aanmerking kunnen komen voor een eventuele verlenging met 6 maanden.
In het door de Commissie verrichte effectevaluatieonderzoek werden de kosten van pediatrische 
klinische proeven geraamd op € 1 à 4 mln. Volgens andere onderzoeken zouden deze kosten 
lager uitkomen. Een verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 3 maanden voor 
producten met een jaaromzet van € 100 mln. of meer zou een extra omzet van minimaal € 25 
mln. garanderen ter compensatie van een maximale kostprijs van € 4 mln. voor klinische 
proeven. Producten die minder dan € 100 mln. aan omzet opleveren, zouden in aanmerking 
kunnen komen voor een verlenging met 3 maanden om te garanderen dat de omzet de kosten van 
klinische proeven dekt. Het 3+3-systeem zou helpen voorkomen dat de kosten van 
gezondheidszorg niet al te zeer uit de hand zouden lopen doordat het op de markt brengen van 
generieke alternatieven voor producten met een middelhoge tot hoge omzet zou worden 
vertraagd.
Het voorgestelde systeem is eenvoudig en schrijft alleen voor dat de door een bedrijf verstrekte 
omzetcijfers extern worden gecontroleerd en door het Comité kindergeneeskunde worden 
geverifieerd. De betrokken bedrijven hoeven geen uitvoerige kosten-batenanalyse voor te leggen, 
zoals het geval is bij de verordening inzake weesgeneesmiddelen, die door de Commissie als al 
te omslachtig wordt beschouwd en waartegen ook de farmaceutische sector zich verzet. De 
bepaling dat omzetcijfers drie jaar voor het verstrijken van het aanvullend 
beschermingscertificaat moeten worden voorgelegd, is noodzakelijk met het oog op de zakelijke 
en juridische voorspelbaarheid voor zowel de oorspronkelijke fabrikant als voor generieke 
bedrijven.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 192
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met drie maanden.

In aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met drie maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
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geldende aanvullend 
beschermingscertificaat door een 
onafhankelijke instantie zijn gecontroleerd.

Or. pt

Motivering

De voorgestelde verlenging met zes maanden van het aanvullend beschermingscertificaat is te 
lang. Een vaste periode van drie maanden is voldoende om genoeg omzet ter dekking van de 
kosten voor klinisch onderzoek bij kinderen te verwezenlijken. Voor geneesmiddelen met een 
geringe jaarlijkse omzet wordt een verlenging met zes maanden toegestaan.

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 193
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met drie maanden. In 
aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met drie maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
geldende aanvullend 
beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
gecontroleerd.

Or. pl

Motivering

Het voorstel van de Commissie met betrekking tot een verlenging met zes maanden van het 
aanvullende beschermingscertificaat biedt voordelen die niet proportioneel zijn aan de 
verhoogde kosten. Het standaardvoorstel voor een compensatie van de kosten van een verlengde 
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uitsluiting van de markt voor 3 maanden biedt een voldoende lange periode om de generieke 
concurrentie de toegang tot de markt te blokkeren en biedt de mogelijkheid om winsten te 
behalen die de kosten van het klinisch onderzoek compenseren. Voor producten met een 
geringere omzet is een verlenging van de uitsluiting van de markt met zes maanden geoorloofd.

Het systeem "3 + 3" leidt tot verlaging van de potentieel hoge kosten voor de gezondheidszorgs-
budgetten, die een gevolg zijn  van de vertraagde toegang tot de markt voor concurrerende 
generieke producten met een hoge of gemiddelde omzet.

Het voorgestelde systeem is transparant en ongecompliceerd. Het vereist alleen de verstrekking 
van gecontroleerde gegevens over de omzet, die vervolgens door het Comité voor 
Kindergeneeskunde moeten worden geverifieerd.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 194
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met drie maanden. In 
aanvulling hierop wordt nogmaals een 
verlenging met drie maanden toegekend 
voor producten met een totaal omzetcijfer 
van minder dan 100 miljoen euro in de 
Europese Unie. De omzet van het product 
moet drie jaar vóór het verstrijken van het 
geldende aanvullend 
beschermingscertificaat worden bepaald 
aan de hand van de door de desbetreffende 
onderneming verstrekte omzetcijfers die 
door een onafhankelijke instantie zijn 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met 
6 maanden is overdreven. Verlenging van de marktexclusiviteit voor dure producten die door 
een octrooi worden beschermd, zou resulteren in een onevenredige verhoging van de kosten voor 
gezondheidszorg. Verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat met een normale 
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termijn van 3 maanden zou voldoende moeten zijn om concurrentie van generieke 
geneesmiddelen enige tijd uit te stellen en een voldoende hoge omzet te genereren als 
compensatie voor de kosten van pediatrisch onderzoek. Producten met een lage jaaromzet 
zouden in aanmerking kunnen komen voor een eventuele verlenging met 6 maanden. Om 
daarvoor in aanmerking te komen, hoeft het betrokken bedrijf zijn omzetcijfers alleen maar te 
laten controleren door een externe instantie en moet het deze laten verifiëren door het Comité 
kindergeneeskunde.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 195
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2,
van Verordening (EEG) nr. 1768/92
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
recht op een pediatrisch 
verlengingscertificaat overeenkomstig 
artikel 52 van onderhavige verordening of 
op een verlenging van de in artikel 10 van 
Richtlijn 2001/83/EG of artikel 14, lid 11 
van Verordening (EEG) nr. 726/2004 
bedoelde termijnen met zes maanden, 
afhankelijk van de vraag welke van deze 
termijnen het laatst verstrijkt. De 
desbetreffende informatie wordt onverwijld 
ter beschikking gesteld van het publiek.

Or. en

Motivering

Geneesmiddelen worden gewoonlijk beschermd door een octrooi of een aanvullend 
beschermingscertificaat en door een gereglementeerde gegevensbescherming, die niet cumulatief 
zijn. In de meeste gevallen, maar niet alle, heeft het aanvullend beschermingscertificaat de 
langste looptijd en wordt het verlengd om het pediatrisch gebruik te stimuleren. Er bestaan 
echter nuttige geneesmiddelen die geen aanvullend beschermingscertificaat hebben verkregen, 
maar die alleen een elementaire octrooibescherming genieten: onderhavige verordening zou in 
dergelijke gevallen een verlenging van het octrooi mogelijk moeten maken om het pediatrisch 
gebruik te stimuleren. Voorts zijn er nog geneesmiddelen voor welke de gereglementeerde 
gegevensbescherming de enige bescherming is of de bescherming met de langste duur: in 
dergelijke gevallen zou de verordening moeten voorzien in een verlenging van de 
gereglementeerde gegevensbescherming teneinde het pediatrisch gebruik te stimuleren. Anders 
zouden er teveel geneesmiddelen waarvoor pediatrisch onderzoek is vereist worden uitgesloten 
van de stimulansen voor pediatrisch gebruik.



AM\568363NL.doc 101/158 PE 357.553v02-00

NL

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 196
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 1

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met zes maanden.

1. Wanneer een aanvraag uit hoofde van 
artikel 8 of 9 de resultaten van alle 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, heeft de houder van het 
octrooi of van het aanvullende 
beschermingscertificaat recht op een 
verlenging van de in artikel 13, leden 1 en 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1768/92 
bedoelde termijn met één tot zes maanden. 
Ter bepaling van de duur van de verlenging 
worden zowel de kosten als de baten 
(omzetcijfer) in aanmerking genomen. 
Binnen een termijn van zes maanden na 
aanneming van onderhavige verordening 
keurt de Commissie de bepalingen en regels 
goed die nodig zijn voor de 
tenuitvoerlegging van dit lid. De regels voor 
de bepaling van de duur van de verlenging 
worden gebaseerd op artikel 2, lid 2 van 
Verordening (EG) nr. 847/2000.

Or. en

Motivering

1. De baten (verlenging van de looptijd van het octrooi) moeten evenredig zijn aan de kosten. Er 
bestaan sterke aanwijzingen dat een verlenging met zes maanden voor de meeste producten veel 
meer baten oplevert dan kosten. Er moet een redelijk rendement op investering mogelijk gemaakt 
worden. Voor een product met hoge omzetcijfers is één maand voldoende, voor producten met 
een geringe omzet kan een termijn van zes maanden nodig zijn. De meeste producten liggen 
tussen deze twee uitersten. Verordening 847/2000, die volgde op de verordening inzake de 
weesgeneesmiddelen, is een goed voorbeeld voor het bepalen van de kosten en baten.
2. De beloning mag niet cumulatief zijn.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 197
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 2

De eerste alinea is ook van toepassing 
wanneer de voltooiing van het goedgekeurde 
plan voor pediatrisch onderzoek niet leidt tot 
toelating van een pediatrische indicatie, 
maar de resultaten van de uitgevoerde 

De eerste alinea is alleen van toepassing 
wanneer:
a) de voltooiing van het goedgekeurde plan 
voor pediatrisch onderzoek leidt tot toelating 
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onderzoeken wel in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval in de bijsluiter van het 
betrokken geneesmiddel tot uitdrukking 
komen.

van een pediatrische indicatie, en
b) de in het kade van het goedgekeurde 
onderzoeksplan verrichte research ook 
klinisch onderzoek omvat, en
c) de resultaten van de uitgevoerde 
onderzoeken wel in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval in de bijsluiter van het 
betrokken geneesmiddel tot uitdrukking 
komen.

Or. en

Motivering

De particuliere sector moet alleen voor investeringen in de ontwikkeling van pediatrische 
geneesmiddelen worden beloond wanneer die investeringen ook daadwerkelijk succes hebben en 
er omvangrijke bedragen zijn geïnvesteerd. Wanneer er compensatie wordt toegekend voor om 
het even wel pediatrisch onderzoek, kan dat ertoe leiden dat bedrijven paradoxalerwijs 
voornamelijk gaan zoeken naar pediatrische indicaties voor geneesmiddelen met een hoge omzet 
in plaats van geneesmiddelen die werkelijk nodig zijn voor kinderen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 198
ARTIKEL 36, LID 1, ALINEA 2 BIS (nieuw)

De Commissie stelt in overleg met de 
lidstaten, het Geneesmiddelenbureau en 
andere betrokken partijen richtsnoeren op 
voor de toepassing van dit artikel.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 199
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met één tot zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.
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Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 200
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met drie of zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 201
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met drie of zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

Or. pl

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde indiener.
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Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 202
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met drie of zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 203
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met drie of zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 204
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met drie of zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.
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Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 205
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met drie of zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

Or. en

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 206
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met vier of acht maanden
uitsluitend toegekend indien het product in 
alle lidstaten is toegelaten.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 207
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met vier of acht maanden
uitsluitend toegekend indien het product in 
alle lidstaten is toegelaten.
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Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 208
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met vijf of tien maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten 
is toegelaten.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 209
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle
lidstaten is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden toegekend in de 
lidstaten waar het product is toegelaten.

Or. en

Motivering

Sommige aandoeningen komen alleen courant voor in sommige lidstaten. In dergelijke gevallen 
zou het onredelijk zijn om te verlangen dat een product in alle lidstaten wordt toegelaten en 
derhalve mag de verlenging alleen gelden voor lidstaten waar het product metterdaad is 
toegelaten.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 210
ARTIKEL 36, LID 3
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3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle lidstaten
is toegelaten.

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien voor het product in alle 
lidstaten een vergunning voor het op de 
markt brengen is aangevraagd conform het 
bepaalde in Richtlijn 2004/27/EG en het 
product in ten minste 15 lidstaten een 
dergelijke vergunning heeft gekregen.

Or. el

Motivering

Het is belangrijk te ijveren voor de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen en geen 
belemmeringen op te werpen voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van 
geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het op de markt brengen is toegekend in ten 
minste 15 lidstaten, d.w.z. meer dan de helft van alle lidstaten.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 211
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen, en 
evenmin is de in lid 1 bedoelde verlenging 
cumuleerbaar met andere octrooien, noch 
met gegevens- of 
afzetbeschermingsregelingen die 
betrekking hebben op de pediatrische 
indicatie of formulering als bedoeld in 
artikel 10, lid 1 van Richtlijn 2004/27/EG 
en artikel 14, lid 11 van Verordening (EG) 
726/2004.

Or. en
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Motivering

Het compensatiesysteem mag niet worden misbruikt voor het cumuleren van voordelen. In de 
wetgeving moet duidelijk worden aangegeven dat de extra bescherming die wordt toegekend ter 
compensatie van de kosten van pediatrische proeven niet opnieuw kan worden toegekend via 
andere vormen van intellectuele-eigendomsbescherming. Ook mag een product dat reeds 
bescherming geniet uit hoofde van een secundair octrooi of waarvoor gegevensexclusiviteit geldt 
voor pediatrisch gebruik of formulering niet in aanmerking komen voor verlenging van het 
aanvullend beschermingscertificaat.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 212
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn 
aangewezen of op producten waarvan de 
werkzame stof reeds is beschermd door een 
octrooi dat het pediatrisch gebruik of de 
formulering dekt of enige andere vorm van 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 
voor pediatrisch gebruik in de EU heeft 
verkregen.

Geneesmiddelen waarvoor een verlenging 
van het aanvullend beschermingscertificaat 
is toegekend, mogen geen andere nationale 
of communautaire vorm van intellectuele-
eigendomsbescherming, 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit
voor het pediatrisch gebruik of de 
pediatrische formulering van de werkzame 
stof verkrijgen.

Or. en

Motivering

Het nieuwe compensatiesysteem mag niet leiden tot cumulatie van reeds eerder toegekende 
beloningsregelingen en verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat mag niet worden 
toegekend voor producten waarop reeds een secundair octrooi voor pediatrisch gebruik rust.
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 213
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn 
aangewezen of op producten waarvan de 
werkzame stof reeds is beschermd door een 
octrooi dat het pediatrisch gebruik of de 
formulering dekt of enige andere vorm van 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 
voor pediatrisch gebruik in de EU heeft 
verkregen.

Geneesmiddelen waarvoor een verlenging 
van het aanvullend beschermingscertificaat 
is toegekend, mogen geen andere nationale 
of communautaire vorm van intellectuele-
eigendomsbescherming, 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit
voor het pediatrisch gebruik of de 
pediatrische formulering van de werkzame 
stof verkrijgen.

Or. en

Motivering

Niet-cumuleerbaarheid.
Dit nieuwe compensatiesysteem mag niet worden misbruikt voor cumulatie met reeds eerder 
toegekende beloningen. Derhalve moet in de wetgeving duidelijk worden aangegeven dat de 
extra toegekende beschermingsregeling ter compensatie van de kosten van pediatrische proeven 
niet vatbaar is voor herhaling in enigerlei andere vorm van marktbescherming tegen 
concurrentie. Ook mag geen verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat worden 
toegekend indien voor het bewuste product reeds een secundair octrooi voor pediatrisch gebruik 
of voor een pediatrische formulering geldt, aangezien bescherming tegen concurrentie reeds is 
gegarandeerd. Nationale octrooibureaus die een aanvullend beschermingscertificaat toekennen, 
moeten van de vergunninghouder eisen dat hij een verklaring aflegt omtrent bestaande 
octrooirechten voor pediatrische toepassingen en formuleringen, alvorens hem een nieuwe 
verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat wordt toegekend.
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 214
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn 
aangewezen of op producten waarvan de 
werkzame stof reeds is beschermd door een 
octrooi dat het pediatrisch gebruik of de 
formulering dekt of enige andere vorm van 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 
voor pediatrisch gebruik in de EU heeft 
verkregen.

Geneesmiddelen waarvoor een verlenging 
van het aanvullend beschermingscertificaat 
is toegekend, mogen geen andere nationale
of communautaire vorm van intellectuele-
eigendomsbescherming, 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit
voor het pediatrisch gebruik of de 
pediatrische formulering van de werkzame 
stof verkrijgen.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 215
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
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komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn 
aangewezen of op producten waarvan de 
werkzame stof reeds is beschermd door een 
octrooi dat het pediatrisch gebruik of de 
formulering dekt of enige andere vorm van 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 
voor pediatrisch gebruik in de EU heeft 
verkregen.

Geneesmiddelen waarvoor een verlenging 
van het aanvullend beschermingscertificaat 
is toegekend, mogen geen andere nationale 
of communautaire vorm van intellectuele-
eigendomsbescherming, 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit
voor het pediatrisch gebruik of de 
pediatrische formulering van de werkzame 
stof verkrijgen.

Or. en

Motivering

Niet-cumuleerbaarheid.
Dit nieuwe compensatiesysteem mag niet worden misbruikt voor cumulatie met reeds eerder 
toegekende beloningen. Derhalve moet in de wetgeving duidelijk worden aangegeven dat de 
extra toegekende beschermingsregeling ter compensatie van de kosten van pediatrische proeven 
niet vatbaar is voor herhaling in enigerlei andere vorm van marktbescherming tegen 
concurrentie. Ook mag geen verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat worden 
toegekend indien voor het bewuste product reeds een secundair octrooi voor pediatrisch gebruik 
of voor een pediatrische formulering geldt, aangezien bescherming tegen concurrentie reeds is 
gegarandeerd. Nationale octrooibureaus die een aanvullend beschermingscertificaat toekennen, 
moeten van de vergunninghouder eisen dat hij een verklaring aflegt omtrent bestaande 
octrooirechten voor pediatrische toepassingen en formuleringen, alvorens hem een nieuwe 
verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat wordt toegekend.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 216
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
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komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn 
aangewezen of op producten waarvan de 
werkzame stof reeds is beschermd door een 
octrooi dat het pediatrisch gebruik of de 
formulering dekt of enige andere vorm van 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 
voor pediatrisch gebruik  in de EU heeft 
verkregen.

Geneesmiddelen waarvoor een verlenging 
van het aanvullend beschermingscertificaat 
is toegekend, mogen geen andere nationale 
of communautaire vorm van intellectuele-
eigendomsbescherming, 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit
voor het pediatrisch gebruik of de 
pediatrische formulering van de werkzame 
stof verkrijgen.

Or. en

Motivering

Dit nieuwe compensatiesysteem mag niet worden misbruikt voor cumulatie met reeds eerder 
toegekende beloningen. Derhalve moet in de wetgeving duidelijk worden aangegeven dat de 
extra toegekende beschermingsregeling ter compensatie van de kosten van pediatrische proeven 
niet vatbaar is voor herhaling in enigerlei andere vorm van marktbescherming tegen 
concurrentie. Ook mag geen verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat worden 
toegekend indien voor het bewuste product reeds een secundair octrooi voor pediatrisch gebruik 
of voor een pediatrische formulering geldt, aangezien bescherming tegen concurrentie reeds is 
gegarandeerd. Nationale octrooibureaus die een aanvullend beschermingscertificaat toekennen, 
moeten van de vergunninghouder eisen dat hij een verklaring aflegt omtrent bestaande 
octrooirechten voor pediatrische toepassingen en formuleringen, alvorens hem een nieuwe 
verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat wordt toegekend.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 217
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
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overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn 
aangewezen of op producten waarvan de 
werkzame stof reeds is beschermd door een 
octrooi dat het pediatrisch gebruik of de 
formulering dekt of enige andere vorm van 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 
voor pediatrisch gebruik heeft verkregen.

Geneesmiddelen waarvoor een verlenging 
van het aanvullend beschermingscertificaat 
is toegekend, mogen geen andere nationale 
of communautaire vorm van intellectuele-
eigendomsbescherming, 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit
voor het pediatrisch gebruik of de 
pediatrische formulering van de werkzame 
stof verkrijgen.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 218
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn 
aangewezen of op producten waarvan de 
werkzame stof reeds is beschermd door een 
octrooi of marktexclusiviteit voor 
pediatrisch gebruik in de EU heeft 
verkregen.

Or. pt
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Motivering

Deze wijze van stimulering mag niet worden misbruikt. In de wettelijke voorschriften moet 
duidelijk worden vastgelegd dat de nieuwe extra bescherming voor klinisch onderzoek bij 
kinderen niet door andere vormen van marktbescherming opnieuw wordt toegestaan.

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 219
ARTIKEL 36, LID 4

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddelen zijn aangewezen.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing op 
producten die door een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 of door een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd. Zij zijn 
niet van toepassing op geneesmiddelen die 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
141/2000 als weesgeneesmiddelen zijn 
aangewezen of op producten waarvan de 
werkzame stof reeds is beschermd door een 
octrooi dat het pediatrisch gebruik of de 
formulering dekt of enige andere vorm van 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit 
voor pediatrisch gebruik in de EU heeft 
verkregen.

Geneesmiddelen waarvoor een verlenging 
van het aanvullend beschermingscertificaat 
is toegekend, mogen geen andere nationale 
of communautaire vorm van intellectuele-
eigendomsbescherming, 
gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit
voor het pediatrisch gebruik of de 
pediatrische formulering van de werkzame 
stof verkrijgen.

Or. pl

Motivering

Het in de verordening voorgestelde nieuwe systeem van  begunstigingen mag  niet worden 
misbruikt door cumulatie ervan. Daarom moet in de voorgestelde rechtsvoorschriften duidelijk 
worden vastgesteld dat de nieuwe vorm van aanvullende bescherming, die bedoeld is als 
compensatie voor de kosten van het klinische onderzoek, niet mag worden gedupliceerd met 
andere maatregelen om een product tegen concurrentie op de markt te beschermen. Evenmin
mag er een verlenging van het aanvullende beschermingscertificaat worden toegekend, wanneer 
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een product al beschermd is door een aanvullend octrooi voor pediatrisch gebruik, waardoor de 
bescherming tegen concurrentie reeds gegarandeerd wordt. Alvorens zij een besluit nemen over 
de toekenning van aanvullende beschermingscertificaten, moeten de nationale instanties van de 
bezitter van het octrooi verlangen dat hij een verklaring overlegt inzake zijn bestaande 
octrooirechten in verband met het gebruik van het medicament voor pediatrische doeleinden.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 220
ARTIKEL 36, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De in lid 1 bedoelde verlenging kan 
per geneesmiddel slechts eenmaal worden 
toegekend.

Or. en

Motivering

Het is zaak duidelijk aan te geven dat stimulansen en beloningen niet kunnen worden 
gecumuleerd.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 221
ARTIKEL 37

Artikel 37 Schrappen
Wanneer een aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt ingediend voor een overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddel aangewezen 
geneesmiddel en die aanvraag de resultaten 
van alle overeenkomstig een goedgekeurd 
plan voor pediatrisch onderzoek 
uitgevoerde onderzoeken bevat, en de in 
artikel 29, lid 3, van deze verordening 
bedoelde verklaring vervolgens in de 
verleende vergunning voor het in de handel 
brengen wordt opgenomen, wordt de in 
artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 141/2000 bedoelde 
termijn van tien jaar tot twaalf jaar 
verlengd.
De eerste alinea is ook van toepassing 
wanneer de voltooiing van het 
goedgekeurde plan voor pediatrisch 
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onderzoek niet leidt tot toelating van een 
pediatrische indicatie, maar de resultaten 
van de uitgevoerde onderzoeken wel in de 
samenvatting van de kenmerken van het 
product, en in voorkomend geval in de 
bijsluiter van het betrokken geneesmiddel 
tot uitdrukking komen.

Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 222
ARTIKEL 37, ALINEA 1

Wanneer een aanvraag voor een vergunning 
voor het in de handel brengen wordt 
ingediend voor een overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddel aangewezen 
geneesmiddel en die aanvraag de resultaten 
van alle overeenkomstig een goedgekeurd 
plan voor pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, en de in artikel 29, lid 3, 
van deze verordening bedoelde verklaring 
vervolgens in de verleende vergunning voor 
het in de handel brengen wordt opgenomen, 
wordt de in artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 141/2000 bedoelde 
termijn van tien jaar tot twaalf jaar
verlengd.

Wanneer een aanvraag voor een vergunning 
voor het in de handel brengen wordt 
ingediend voor een overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 141/2000 als 
weesgeneesmiddel aangewezen 
geneesmiddel en die aanvraag de resultaten 
van alle overeenkomstig een goedgekeurd 
plan voor pediatrisch onderzoek uitgevoerde 
onderzoeken bevat, en de in artikel 29, lid 3, 
van deze verordening bedoelde verklaring 
vervolgens in de verleende vergunning voor 
het in de handel brengen wordt opgenomen, 
wordt de in artikel 8, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 141/2000 bedoelde 
termijn van tien jaar tot tien jaar en zes 
maanden verlengd.

Or. en

Motivering

De in Europa voor geneesmiddelen toegekende marktexclusiviteit van 10 jaar is al de langste ter 
wereld. De voor pediatrische indicaties toegekende stimulansen zijn vaak overbodig, aangezien 
geneesmiddelen vaak bedoeld zijn stofwisselingsziekten die reeds in de kinderjaren beginnen. 
Bovendien zijn weesgeneesmiddelen erg duur en vaak zeer winstgevend. Derhalve kan de 
verlenging van de marktexclusiviteit worden beperkt tot 6 maanden, en dient deze alleen te 
worden toegekend wanneer het pediatrisch onderzoek succesvol is verlopen en ook klinisch 
onderzoek omvatte.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 223
ARTIKEL 37, ALINEA 2
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De eerste alinea is ook van toepassing 
wanneer de voltooiing van het goedgekeurde 
plan voor pediatrisch onderzoek niet leidt tot 
toelating van een pediatrische indicatie, 
maar de resultaten van de uitgevoerde 
onderzoeken wel in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval in de bijsluiter van het 
betrokken geneesmiddel tot uitdrukking 
komen.

De eerste alinea is alleen van toepassing 
wanneer:
a) de voltooiing van het goedgekeurde plan 
voor pediatrisch onderzoek leidt tot toelating 
van een pediatrische indicatie, en
b) de in het kade van het goedgekeurde 
onderzoeksplan verrichte research ook 
klinisch onderzoek omvat, en
c) de resultaten van de uitgevoerde 
onderzoeken wel in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval in de bijsluiter van het 
betrokken geneesmiddel tot uitdrukking 
komen.

Or. en

Motivering

De in Europa voor geneesmiddelen toegekende marktexclusiviteit van 10 jaar is al de langste ter 
wereld. De voor pediatrische indicaties toegekende stimulansen zijn vaak overbodig, aangezien 
geneesmiddelen vaak bedoeld zijn stofwisselingsziekten die reeds in de kinderjaren beginnen. 
Bovendien zijn weesgeneesmiddelen erg duur en vaak zeer winstgevend. Derhalve kan de 
verlenging van de marktexclusiviteit worden beperkt tot 6 maanden, en dient deze alleen te 
worden toegekend wanneer het pediatrisch onderzoek succesvol is verlopen en ook klinisch 
onderzoek omvatte.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 224
ARTIKEL 38, LID 1

1. Wanneer overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 15 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik wordt verleend, zijn de 
in artikel 14, lid 11, van die verordening 
genoemde beschermingstermijnen voor 
gegevens en voor het in de handel brengen 
van toepassing.

1. Wanneer overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 15 van Verordening (EG) nr. 
726/2004 een handelsvergunning voor 
pediatrisch gebruik wordt verleend, zijn de 
in artikel 14, lid 11, van die verordening 
genoemde beschermingstermijnen voor 
gegevens en voor het in de handel brengen 
van toepassing, mits de prevalentie van de 
ziekte lager is dan 10/1000.

Wanneer niet aan deze criteria wordt 
voldaan of wanneer de in het kader van een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek verrichte studies niet hebben 
geleid tot een pediatrische indicatie, zijn de 
gemaakte onderzoekskosten aftrekbaar van 
de belasting.
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Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 225
ARTIKEL 38, LID 1

1. Wanneer overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 15 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 14, lid 11, 
van die verordening genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing.

1. Wanneer overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 15 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 14, lid 11, 
van die verordening genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing, op voorwaarde dat de 
prevalentie van de desbetreffende ziekte 
lager is dan 10/1000.

Or. en

Motivering

De aanvullende periodes voor gegevens- en marktbescherming mogen alleen gelden voor 
geneesmiddelen die bedoeld zijn voor de behandeling van ziekten die niet veel voorkomen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 226
ARTIKEL 38, LID 1

1. Wanneer overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 15 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 14, lid 11, 
van die verordening genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing.

1. Wanneer overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 15 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 14, lid 11, 
van die verordening genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing, mits de prevalentie van de ziekte 
lager is dan 10/1000.

Or. fr

Motivering

In de praktijk moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de gevallen waar de 
verkoop van het geneesmiddel voldoende opbrengt omdat de betrokken  pediatrische populatie 
omvangrijk is, en anderzijds de gevallen waar het aantal betrokken kinderen gering is en een 
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speciale stimulans noodzakelijk is. Evenals het geval is in de Verordening betreffende 
weesgeneesmiddelen, is het ook hier zinvol een drempel voor de prevalentie van de ziekte vast te 
stellen waaronder een stimuleringsmaatregel in werking moet treden. Hoewel niet altijd in alle 
lidstaten exacte prevalentiecijfers voorhanden zijn, beschikken een aantal daarvan wel over 
gegevens die bijeen kunnen worden gevoegd om een orde van grootte te berekenen voor de 
gehele Unie.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 227
ARTIKEL 38, LID 1

1. Wanneer overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 15 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 14, lid 11, 
van die verordening genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing.

1. Wanneer overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 15 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, is een beschermingstermijn
voor gegevens en voor het in de handel 
brengen van 5+2 jaar van toepassing.

Or. fr

Motivering

Om misbruik te voorkomen en toegang tot de geneesmiddelen te kunnen garanderen, achten wij 
het gerechtvaardigd en zinvol om de beschermingstermijn als voorzien in artikel 14, lid 11 van 
Verordening 726/2004 (8+2 jaar) te beperken tot 5+2 jaar. Deze beperking van de stimulansen 
voor de geneesmiddelen die niet meer door een octrooi of een certificaat worden beschermd, 
achten wij meer in verhouding tot het beoogde doel, nl. het belonen van verrichte inspanningen. 
Bovendien wordt een dergelijke beperking ook gerechtvaardigd door het feit dat in de meeste 
gevallen het onderzoek betreffende geneesmiddelen voor kinderen minder is geconcentreerd op 
fundamenteel onderzoek dan op problemen die verband houden met de dosering, de bereiding 
van galenische geneesmiddelen en de analyse van de bijwerkingen. 

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 228
ARTIKEL 38, LID 2

2. Wanneer overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 2001/83/EG een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 10, lid 1, 
van die richtlijn genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 

2. Wanneer overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 2001/83/EG een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 10, lid 1, 
van die richtlijn genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
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voor het in de handel brengen van 
toepassing.

voor het in de handel brengen van 
toepassing, mits de prevalentie van de ziekte 
lager is dan 10/1000.

Wanneer niet aan deze criteria wordt 
voldaan, of wanneer de in het kader van 
een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek verrichte studies niet hebben 
geleid tot een pediatrische indicatie, zijn de 
gemaakte onderzoekskosten aftrekbaar van 
de belasting.
De methoden voor de verzameling van en 
de bronnen voor de prevalentiegegevens 
worden in richtsnoeren vastgelegd.

Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 229
ARTIKEL 38, LID 2

2. Wanneer overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 2001/83/EG een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 10, lid 1, 
van die richtlijn genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing.

22. Wanneer overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 2001/83/EG een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 10, lid 1, 
van die richtlijn genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing, op voorwaarde dat de 
prevalentie van de desbetreffende ziekte 
lager is dan 10/1000.

Het Geneesmiddelenbureau stelt 
richtsnoeren vast ter bepaling van de 
oorzaken en ter beoordeling van de 
prevalentiegegevens.

Or. en

Motivering

De aanvullende periodes voor gegevens- en marktbescherming mogen alleen gelden voor 
geneesmiddelen die bedoeld zijn voor de behandeling van ziekten die niet veel voorkomen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 230
ARTIKEL 38, LID 2
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2. Wanneer overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 2001/83/EG een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 10, lid 1, 
van die richtlijn genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing.

2. Wanneer overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 2001/83/EG een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 10, lid 1, 
van die richtlijn genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing, mits de prevalentie van de ziekte 
lager is dan 10/1000.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 38, lid 1 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 231
ARTIKEL 38, LID 2

2. Wanneer overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 2001/83/EG een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, zijn de in artikel 10, lid 1, 
van die richtlijn genoemde 
beschermingstermijnen voor gegevens en 
voor het in de handel brengen van 
toepassing.

2. Wanneer overeenkomstig de procedures 
van Richtlijn 2001/83/EG een 
handelsvergunning voor pediatrisch gebruik 
wordt verleend, is een beschermingstermijn  
voor gegevens en voor het in de handel 
brengen van 5+2 van toepassing.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 38, lid 1 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 232
ARTIKEL 38, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De methoden voor de verzameling 
van en de bronnen voor de 
prevalentiegegevens worden in 
richtsnoeren vastgelegd.
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Or. fr

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 38, lid 1 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Mia De Vits

Amendement 233
ARTIKEL 39, LID 3

3. Binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
publiceert de Commissie een gedetailleerd 
overzicht van alle stimulansen die de 
Gemeenschap en de lidstaten bieden om het 
onderzoek naar en de ontwikkeling en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik te steunen. Dit overzicht 
wordt regelmatig bijgewerkt.

3. Binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
publiceert de Commissie een gedetailleerd 
overzicht van alle stimulansen die de 
Gemeenschap en de lidstaten bieden om het 
onderzoek naar en de ontwikkeling en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik te steunen. Dit overzicht 
wordt regelmatig bijgewerkt.

Desalniettemin is het voor de opzet van een 
effectief stelsel van stimulansen 
noodzakelijk dat de Europese Commissie  
de bevoegdheid behoudt om na deze periode 
van 18 maanden de gevolgen van de 
verschillende soorten stimulansen te 
evalueren en, indien nodig, te besluiten de 
toegekende voordelen in te trekken. 

Or. fr

Motivering

Om het doel van het stelsel van stimulansen te bereiken achten wij het noodzakelijk dat de 
Commissie een zekere controle- en evaluatiebevoegdheid behoudt ten aanzien van de 
begunstigde ondernemingen. Om alle eventuele misbruik te voorkomen moet de Commissie de 
aan de farmaceutische bedrijven verleende voordelen weer kunnen intrekken, door de middelen 
te gebruiken voor andere doelen dan het onderzoek op het gebied van de pediatrische 
geneesmiddelen. Zonder een dergelijk controle- en evaluatiesysteem, bestaat het gevaar dat de 
farmaceutische ondernemingen vrij spel krijgen. 

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 234
ARTIKEL 39 BIS (nieuw)
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Artikel 39 bis
1. Uiterlijk zes maanden na de goedkeuring 
van deze verordening wordt een specifiek 
Europees programma voor onderzoek op 
het gebied van pediatrische geneesmiddelen 
in het leven geroepen, ter ondersteuning 
van de studies over bestaande 
farmaceutische producten of stoffen die 
niet door een octrooi of een aanvullend 
beschermingscertificaat worden 
beschermd.
2. Dit communautaire programma krijgt als 
naam "Geneesmiddelenonderzoek voor de 
kinderen van Europa (Medicines 
Investigation for the Children of Europe, 
MICE).
3. Het Europees Parlement en de Raad 
nemen op de door het verdrag bepaalde 
voorwaarden een besluit overeenkomstig de 
medebeslissingsprocedure.
4. Het programma wordt beheerd door het 
Bureau, dat, onder toezicht van de 
Commissie, uitnodigingen tot het indienen 
van specifieke voorstellen formuleert. Bij 
deze uitnodigingen moet indien mogelijk 
worden uitgegaan van een 
financieringspercentage dat de 
mogelijkheid biedt alle of in ieder geval het 
grootste deel van de kosten van de 
gevraagde studies te betalen.

Or. de

Motivering

Het doel van het voorstel voor een verordening, te weten verbetering van de veiligheid van 
levensmiddelen voor kinderen, wordt met het voorstel alleen niet gerealiseerd. Vaststelling van 
een adequaat communautair programma, MICE, is dringend gewenst. In de onderhavige 
formulering wordt de opzet van de rapporteur bekrachtigd en gepreciseerd.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 235
ARTIKEL 39 BIS (nieuw)

Artikel 39 bis
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Er zal zo snel mogelijk werk worden 
gemaakt van de invoering van MICE, een 
communautair programma voor 
geneesmiddelenonderzoek ten behoeve van 
de kinderen in Europa, dat moet dienen ter 
ondersteuning van het onderzoek naar 
bestaande geneesmiddelen of bestaande 
werkzame stoffen die niet onder een octrooi 
of aanvullend beschermingscertificaat 
vallen.

Or. en

Motivering

Zoals de commissie aangeeft in de overwegingen bij haar voorstel, is de invoering van een 
communautair programma ter financiering van onderzoek in de generieke geneesmiddelensector 
van groot belang voor de mondiale concurrentiepositie van de Europese farmaceutische sector. 
Bij gebrek aan een rechtsgrondslag voor een speciaal communautair programma voor 
geneesmiddelenonderzoek voor de kinderen in Europa, bestaat de snelste en beste manier om dit 
idee ten uitvoer te leggen, erin MICE op te nemen in het 7de kaderprogramma voor onderzoek 
en ontwikkeling.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 236
ARTIKEL 39 BIS (nieuw)

Artikel 39 bis
De Commissie verleent steun bij het 
opzetten van een onderzoeksprogramma 
"Medicines Investigation for the Children 
of Europe" MICE - ter bevordering van het 
onderzoek naar het pediatrisch gebruik van 
geneesmiddelen die niet door een octrooi of 
een aanvullend beschermingscertificaat 
worden beschermd.

Or. en

Motivering

De invoering van een dergelijk programma zou de veiligheid in de gezondheidsbescherming van 
kinderen ten goede komen wanneer zij een medische behandeling ondergaan met 
geneesmiddelen die niet onder een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat vallen.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 237
ARTIKEL 40, LID 1
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1. De relevante details van de proeven die 
deel uitmaken van een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek, met inbegrip 
van proeven die in derde landen worden 
uitgevoerd, worden in de bij artikel 11 van 
Richtlijn 2001/20/EG opgerichte Europese 
databank opgenomen.

1. De relevante details van de proeven die 
deel uitmaken van een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek, met inbegrip 
van proeven die in derde landen worden 
uitgevoerd, worden in de bij artikel 11 van 
Richtlijn 2001/20/EG opgerichte Europese 
databank opgenomen. In afwijking van deze 
bepaling zorgt het Geneesmiddelenbureau 
ervoor dat deze informatie ten dele 
toegankelijk wordt gesteld voor het publiek.
Nadere gegevens omtrent de resultaten van
alle voltooide studies die volgens een 
goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek zijn verricht, ongeacht of deze al 
dan niet voortijdig zijn beëindigd, alsmede 
nadere gegevens omtrent de resultaten van 
alle door de Gemeenschap en de lidstaten 
gefinancierde studies ter ondersteuning van 
het onderzoek naar en de ontwikkeling en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik, inclusief de in het 
kader van het programma "Medicines 
Investigation for the Children of Europe" 
gefinancierde onderzoeken worden door 
het Geneesmiddelenbureau openbaar 
gemaakt, alsook - wanneer daartoe 
aanleiding bestaat - alle relevante 
conclusies voor geneesmiddelen in dezelfde 
therapeutische categorie die voor dezelfde 
pediatrische indicaties zijn bedoeld.

Or. en

Motivering

Er hebben zich de laatste tijd verschillende gevallen voorgedaan waarbij farmaceutische 
bedrijven gegevens omtrent klinische proeven achterhielden omdat de effectiviteit van hun 
product in de onderzoekspopulatie niet kon worden aangetoond, dan wel omdat er sprake was 
van een verhoogd risico voor bijwerkingen. Het betrof daarbij in alle gevallen klinische proeven 
met pediatrische patiënten. Gezondheidswerkers moeten toegang hebben tot 
onderzoeksgegevens, met name wanneer het pediatrische patiënten betreft, aangezien er een 
gebrek aan informatie is over het gebruik van geneesmiddelen bij kinderen.
De behoefte aan openbare toegang tot databanken met klinische onderzoeksgegevens wordt 
steeds duidelijker ondertekend. Tenminste één lidstaat (Spanje) heeft wettelijk vastgelegd dat de 
resultaten van alle in Spanje uitgevoerde klinische proeven moeten worden bekend gemaakt en 
ook het Verenigd Koninkrijk heeft het voornemen te kennen gegeven om met wetgeving in die zin 
te komen. In de VS is een wet (de Fair Access to Clinical Trials Act van 2005) aangenomen 
waarbij een openbare databank wordt opgericht met de resultaten van alle in de VS uitgevoerde 
klinische proeven.
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Er valt veel voor te zeggen om de volledige databank met klinische proeven die is opgericht bij 
Richtlijn 2001/20/EG voor het publiek toegankelijk te maken. Dit kan echter niet via deze 
verordening worden bewerkstelligd. Dat neemt echter niet weg dat de publieke toegankelijkheid 
van pediatrische klinische onderzoeksgegevens bij deze richtlijn kan en moet worden geregeld.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 238
ARTIKEL 40, LID 2

2. De Commissie stelt, op voorstel van het 
bureau en in overleg met de lidstaten en 
belanghebbende partijen, richtsnoeren op 
betreffende de aard van de in lid 1 bedoeld 
informatie die in de bij artikel 11 van 
Richtlijn 2001/20/EG opgerichte Europese 
databank moet worden opgenomen.

2. De Commissie stelt, op voorstel van het 
bureau en in overleg met de lidstaten en 
belanghebbende partijen, richtsnoeren op 
betreffende de aard van de in lid 1 bedoeld 
informatie die in de bij artikel 11 van 
Richtlijn 2001/20/EG opgerichte Europese 
databank moet worden opgenomen, 
betreffende de aard van de informatie die 
ter uitvoering van lid 1 van dit lid voor het 
publiek toegankelijk moet worden gemaakt 
en betreffende de taken en 
verantwoordelijkheden die in dit verband 
bij het Bureau berusten.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 40, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 239
ARTIKEL 40, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met betrekking tot de gevallen waarin aan 
het Comité kindergeneeskunde of aan 
externe deskundigen (wetenschappelijke 
verenigingen en patiëntenorganisaties) 
toegang dient te worden verleend tot de 
overeenkomstig de leden 1 en 2 vergaarde 
informatie.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk zowel de wetenschappelijke wereld als patiëntenorganisaties nuttige 
informatie te verschaffen. De Commissie moet hiervoor richtsnoeren vaststellen onder 
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inachtneming van de in Richtlijn 2001/20/EG vastgestelde intellectuele-eigendomsrechten.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 240
ARTIKEL 41

Artikel 41 Schrappen
De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande 
geneesmiddelengebruik bij de pediatrische 
populatie en verstrekken deze gegevens 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening aan het bureau.
Het Comité kindergeneeskunde verstrekt 
richtsnoeren over de inhoud en vorm van 
de te verzamelen gegevens.

Or. en

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 241
ARTIKEL 41

Artikel 41 Schrappen
De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande 
geneesmiddelengebruik bij de pediatrische 
populatie en verstrekken deze gegevens 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening aan het bureau.
Het Comité kindergeneeskunde verstrekt 
richtsnoeren over de inhoud en vorm van 
de te verzamelen gegevens.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 242
ARTIKEL 41, ALINEA 1

De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande 
geneesmiddelengebruik bij de pediatrische 
populatie en verstrekken deze gegevens 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening aan het bureau.

De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande en 
noodzakelijke geneesmiddelengebruik bij de 
pediatrische populatie en verstrekken deze 
gegevens binnen één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening aan 



PE 357.553v02-00 128/158 AM\568363NL.doc

NL

het bureau.

Or. en

Motivering

De hoofddoelstelling van deze verordening, zoals vastgelegd in artikel 1, bestaat erin de 
ontwikkeling van geneesmiddelen te bevorderen om te voorzien in "de specifieke therapeutische 
behoeften van de pediatrische populatie".
Wil de verordening het aldus gestelde doel bereiken, dan zal eerst een inventaris moeten worden 
opgemaakt van de bestaande behoeften en zullen de na te streven prioriteiten moeten worden 
gedefinieerd.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 243
ARTIKEL 41, ALINEA 1

De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande 
geneesmiddelengebruik bij de pediatrische 
populatie en verstrekken deze gegevens 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening aan het bureau.

De lidstaten verzamelen de beschikbare 
gegevens over het bestaande 
geneesmiddelengebruik bij de pediatrische 
populatie en verstrekken deze gegevens 
binnen één jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening aan het bureau.

Or. en

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 244
ARTIKEL 42, LEDEN 1 EN 2

1. Het bureau beoordeelt de in artikel 41 
bedoelde gegevens, in het bijzonder met het 
oog op de vaststelling van de 
onderzoeksprioriteiten.

Schrappen

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling en de overige beschikbare 
informatie maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een inventarisatie van de 
therapeutische behoeften.
Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening en werkt deze 
regelmatig bij.

Or. en
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Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 245
ARTIKEL 42, LEDEN 1 EN 2

1. Het bureau beoordeelt de in artikel 41 
bedoelde gegevens, in het bijzonder met het 
oog op de vaststelling van de 
onderzoeksprioriteiten.

Schrappen

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling en de overige beschikbare 
informatie maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een inventarisatie van de 
therapeutische behoeften.
Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening en werkt deze 
regelmatig bij.

Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 246
ARTIKEL 42, LID 1

1. Het bureau beoordeelt de in artikel 41 
bedoelde gegevens, in het bijzonder met het 
oog op de vaststelling van de 
onderzoeksprioriteiten.

1. Het bureau beoordeelt binnen twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening de in artikel 41 bedoelde 
gegevens, in het bijzonder met het oog op de 
vaststelling van de onderzoeksprioriteiten.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke termijn worden vastgesteld waarbinnen het Bureau de gegevens die het  
van de lidstaten ontvangt, moet beoordelen.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 247
ARTIKEL 42, LID 1
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1. Het bureau beoordeelt de in artikel 41 
bedoelde gegevens, in het bijzonder met het 
oog op de vaststelling van de 
onderzoeksprioriteiten.

1. Het bureau beoordeelt de in artikel 41 
bedoelde gegevens, waaronder de gegevens 
van proeven in derde landen, in het 
bijzonder met het oog op de vaststelling van 
de onderzoeksprioriteiten.

Or. el

Motivering

Het is belangrijk dat de door het bureau verzamelde informatie en gegevens betreffende de 
proeven in programma's voor pediatrisch onderzoek ook de informatie en gegevens omvatten 
van proeven die in derde landen worden gehouden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 248
ARTIKEL 42, LID 2, ALINEA 1

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling en de overige beschikbare 
informatie maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een inventarisatie van de 
therapeutische behoeften.

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling en de overige beschikbare 
informatie maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een inventarisatie van de 
therapeutische behoeften, inclusief 
onderzoeksprioriteiten.

Or. en

Motivering

Bij de inventarisatie van de therapeutische behoeften mag men zich niet beperken tot het 
opstellen van een lijst van alleen maar de gangbare toepassingen van geneesmiddelen bij 
pediatrische patiënten, maar moeten ook prioriteiten worden vastgesteld. De inventaris moet 
twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening worden gepubliceerd.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 249
ARTIKEL 42, LID 2, ALINEA 1

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling en de overige beschikbare 
informatie maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een inventarisatie van de 

2. Op basis van de in lid 1 bedoelde 
beoordeling en de overige beschikbare 
informatie maakt het Comité 
kindergeneeskunde, na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een inventarisatie van de 
therapeutische behoeften in volgorde van 



AM\568363NL.doc 131/158 PE 357.553v02-00

NL

therapeutische behoeften. belangrijkheid.

Or. el

Motivering

Een inventarisatie alleen volstaat niet; ook de volgorde van belangrijkheid van de behoeften 
moet worden aangegeven.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 250
ARTIKEL 42, LID 2, ALINEA 2

Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening en werkt deze regelmatig 
bij.

Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen één jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening en werkt deze regelmatig 
bij.

Or. en

Motivering

De voorgestelde lijst van therapeutische behoeften voor kinderen moet onmiddellijk door de 
Commissie en door de communautaire en nationale deskundigen worden opgesteld, en niet pas 3 
jaar na de inwerkingtreding van de verordening. Op dat moment kan de knowhow van het 
Comité kindergeneeskunde beter worden gebruikt voor de vaststelling van researchprioriteiten 
aan de hand van die lijst.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 251
ARTIKEL 42, LID 2, ALINEA 2

Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening en werkt deze regelmatig 
bij.

Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening en werkt deze regelmatig 
bij.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 252
ARTIKEL 42, LID 2, ALINEA 2

Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen drie jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening en werkt deze regelmatig 

Het bureau publiceert de inventarisatie 
binnen twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening en werkt deze regelmatig 
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bij. bij.

Or. en

Motivering

Bij de inventarisatie van de therapeutische behoeften mag men zich niet beperken tot het 
opstellen van een lijst van alleen maar de gangbare toepassingen van geneesmiddelen bij 
pediatrische patiënten, maar moeten ook prioriteiten worden vastgesteld. De inventaris moet 
twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening worden gepubliceerd.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 253
ARTIKEL 43

Artikel 43 Schrappen
1. Het bureau ontwikkelt, met 
wetenschappelijke ondersteuning van het 
Comité kindergeneeskunde, een Europees 
netwerk van bestaande nationale en 
Europese netwerken, onderzoekers en 
centra met specifieke deskundigheid op het 
gebied van de uitvoering van onderzoek bij 
de pediatrische populatie.
2. Het Europese netwerk heeft onder meer 
tot doel het onderzoek met betrekking tot 
pediatrische geneesmiddelen te 
coördineren, op Europees niveau de 
noodzakelijke wetenschappelijke en 
administratieve bekwaamheid samen te 
brengen en de dubbele verrichting van 
onderzoeken en proeven bij kinderen te 
voorkomen.
3. Binnen een jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening keurt de raad van 
beheer van het bureau, op voorstel van de 
directeur en na raadpleging van de 
Commissie, de lidstaten en belanghebbende 
partijen, een implementatiestrategie voor de 
oprichting en werking van het Europese 
netwerk goed. Dit netwerk moet, voorzover 
van toepassing, aansluiten bij de 
versterking van de grondslagen van de 
Europese onderzoeksruimte in het kader 
van de kaderprogramma’s van de 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie.
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Or. en

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 254
ARTIKEL 43, LID 2

2. Het Europese netwerk heeft onder meer 
tot doel het onderzoek met betrekking tot 
pediatrische geneesmiddelen te coördineren, 
op Europees niveau de noodzakelijke 
wetenschappelijke en administratieve 
bekwaamheid samen te brengen en de 
dubbele verrichting van onderzoeken en 
proeven bij kinderen te voorkomen.

2. Het Europese netwerk heeft onder meer 
tot doel het onderzoek met betrekking tot 
pediatrische geneesmiddelen te coördineren, 
op Europees niveau de noodzakelijke 
wetenschappelijke en administratieve 
bekwaamheid samen te brengen en de 
dubbele verrichting van onderzoeken en 
proeven bij kinderen te voorkomen. Het 
Europees netwerk moet er te allen tijde op 
gericht zijn te waarborgen dat de 
beschikbare middelen optimaal worden 
gebruikt

Or. en

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 255
ARTIKEL 43, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Tevens ziet het toe op een 
optimalisering van de middelen, waarbij 
zorg wordt gedragen voor een zo goedkoop 
mogelijke (in menselijk en financieel 
opzicht) uitvoerbaarheid van de studies en 
toereikendheid van de protocollen om zo 
snel en eenvoudig mogelijk oplossingen te 
kunnen bieden voor klinische problemen.

Or. fr

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 256
ARTIKEL 43, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Het Europees netwerk moet er tevens 
voor zorgen dat de beschikbare middelen 
optimaal worden gebruikt door na te gaan 
of de voorgestelde studies wel uitvoerbaar 
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zijn en het nodige effect sorteren in termen 
van menselijke en financiële kosten, en 
door erop toe te zien dat de 
onderzoeksprotocollen de mogelijkheid 
bieden om op zo kort mogelijke termijn een 
duidelijk antwoord te geven op belangrijke 
klinische vragen.

Or. en

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 257
ARTIKEL 44, LID 2

2. Het Comité kindergeneeskunde houdt bij 
de beoordeling van aanvragen voor plannen 
voor pediatrisch onderzoek, vrijstellingen 
en opschortingen rekening met alle 
bestaande pediatrische onderzoeken als 
bedoeld in lid 1, en de bevoegde autoriteiten 
houden daarmee rekening bij de beoordeling 
van overeenkomstig artikel 8, 9 of 31 
ingediende aanvragen.

2. Het Comité kindergeneeskunde houdt bij 
de beoordeling van aanvragen voor 
vrijstellingen en opschortingen rekening met 
alle bestaande pediatrische onderzoeken als 
bedoeld in lid 1 en alle voor de 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening gestarte pediatrische 
onderzoeken kunnen in een 
onderzoeksplan worden opgenomen en 
worden door het Comité 
kindergeneeskunde in aanmerking bij de 
beoordeling van aanvragen voor 
vrijstellingen en opschortingen, en de 
bevoegde autoriteiten houden daarmee 
rekening bij de beoordeling van
overeenkomstig artikel 8, 9 of 31 ingediende 
aanvragen.

Or. en

Motivering

De ontwerpverordening mag op korte termijn geen ontmoedigend effect hebben op het uitvoeren 
van pediatrisch onderzoek. Dit amendement is bedoeld om duidelijk te maken dat pediatrisch 
onderzoek dat vóór de inwerkingtreding van deze verordening is gestart en niet voor beoordeling 
in een derde land is ingediend, beschouwd zal worden als onderdeel van een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek, zodra de verordening is aangenomen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 258
ARTIKEL 47

De in artikel 67 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
bijdrage van de Gemeenschap dekt de kosten 

De in artikel 67 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 bedoelde 
bijdrage van de Gemeenschap dekt de kosten 
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van alle aspecten van de werkzaamheden 
van het Comité kindergeneeskunde, inclusief 
de wetenschappelijke ondersteuning door 
deskundigen, en van het bureau, inclusief de 
beoordeling van plannen voor pediatrisch 
onderzoek, het wetenschappelijk advies en 
de in deze verordening genoemde 
vrijstellingen van vergoedingen en dient ook 
ter financiering van de activiteiten van het 
bureau uit hoofde van de artikelen 40 en 43 
van deze verordening.

van de aspecten van de werkzaamheden van 
het Comité kindergeneeskunde, inclusief de 
wetenschappelijke ondersteuning door 
deskundigen, en van het bureau, inclusief de 
beoordeling van plannen voor pediatrisch 
onderzoek, het wetenschappelijk advies en 
de in deze verordening genoemde 
vrijstellingen van vergoedingen en dient ook 
ter financiering van de activiteiten van het 
bureau uit hoofde van de artikelen 40 en 43 
van deze verordening.

Daarnaast wordt een speciaal pediatrisch 
studieprogramma voor onderzoek naar 
octrooivrije geneesmiddelen met de fondsen 
van het gezondheidsbeleid in het leven 
geroepen.

Or. de

Motivering

Financiële stimulansen en steun aan de onderzoeksactiviteiten op octrooivrije geneesmiddelen 
zijn vooral op het gebied van kindergeneesmiddelen essentieel. Daarom is het niet voldoende om 
een initiatief uitsluitend in het kader van het 7e kaderprogramma voor onderzoek te starten.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 259
ARTIKEL 47 BIS (nieuw)

Artikel 47 bis
De bijdrage van de Gemeenschap bestaat er 
ook in onderzoeken te ondersteunen die in 
het kader van het MICE-programma 
worden verricht en waarbij academisch 
onderzoek een essentiële rol te vervullen 
heeft.

Or. en

Motivering

In weerwil van de beschikbare knowhow lijkt het steeds moeilijker te zijn om de middelen te  
vinden die nodig zijn voor het opzetten van de gezamenlijke internationale onderzoeken die zijn 
vereist voor het beoordelen van nieuwe therapieën. Wij zijn van mening dat er behoefte is aan 
een veel krachtdadiger beleid met betrekking tot de positie van geneesmiddelen waarvoor geen 
vergunning is verstrekt of die niet meer onder een octrooi vallen. Ook zijn wij van mening dat er 
behoefte is aan een coherent programma ter verbetering van het pediatrisch onderzoek in 
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Europa, dat veel verder gaat dan de financiering van de coördinerende rol van het 
Geneesmiddelenbureau en dat het niet aangaat deze aspecten maar door te schuiven naar een 
nog nader te bepalen "toekomstige wet- en regelgeving". Wij vinden het verontrustend dat  het 
onderhavige voorstel alleen maar de pediatrische ontwikkeling van nieuwe en/of nog onder 
octrooibescherming staande geneesmiddelen zou bevorderen, zonder dat de positie van 
geneesmiddelen zonder vergunning of die niet meer onder octrooi- of aanvullende bescherming 
staan er veel door zou veranderen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 260
ARTIKEL 49, LID 2

2. Binnen zes jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening publiceert de 
Commissie een algemeen verslag over de 
ervaringen met de toepassing van de 
verordening, waarbij in het bijzonder een 
uitvoerig overzicht wordt gegeven van alle 
geneesmiddelen die sinds de 
inwerkingtreding voor pediatrisch gebruik 
zijn toegelaten.

2. Binnen acht jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening publiceert de 
Commissie een algemeen verslag over de 
ervaringen met de toepassing van de 
bepalingen van de verordening, waarbij in 
het bijzonder een uitvoerig overzicht wordt 
gegeven van alle geneesmiddelen die sinds 
de inwerkingtreding voor pediatrisch 
gebruik zijn toegelaten.

Or. fr

Motivering

Een effectieve evaluatie van de toepassing van deze wetgeving vereist dat voldoende afstand 
wordt genomen om de gevolgen ervan te kunnen beoordelen en eventuele aanpassingen voor te 
stellen. 

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 261
ARTIKEL 49, LID 2

2. Binnen zes jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening publiceert de 
Commissie een algemeen verslag over de 
ervaringen met de toepassing van de 
verordening, waarbij in het bijzonder een 
uitvoerig overzicht wordt gegeven van alle 
geneesmiddelen die sinds de 
inwerkingtreding voor pediatrisch gebruik 
zijn toegelaten.

2. Binnen zes jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening publiceert de 
Commissie een algemeen verslag over de 
ervaringen met de toepassing van de 
verordening, waarbij in het bijzonder een 
uitvoerig overzicht wordt gegeven van alle 
geneesmiddelen die sinds de 
inwerkingtreding voor pediatrisch gebruik 
zijn toegelaten. In het bijzonder voert de 
Commissie een analyse door van het stelsel 
van beloningen en stimulansen als bedoeld 
in de artikelen 36 en 37, vergezeld van een 
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financiële evaluatie van de kosten van de 
onderzoeken en van het voordeel dat de 
stimulansen hebben opgeleverd. Indien 
deze analyse een incongruentie aan het 
licht brengt tussen het bedoelde 
mechanisme en de bereikte of na te streven 
resultaten, worden de artikelen in kwestie 
gewijzigd overeenkomstig de procedure van 
artikel 50.

Or. fr

Motivering

Het is van belang over een afspraakclausule te beschikken om het effect en de rechtvaardigheid 
van het stelsel van beloningen en stimulansen dat krachtens Titel V is ingesteld, te evalueren. De 
periode van 6 jaar die in het Commissievoorstel wordt voorgesteld lijkt gerechtvaardigd om te 
kunnen beschikken over de nodige afstand voor de toepassing van deze verordening. 

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 262
ARTIKEL 49, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Binnen 5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
verslag uit over de ervaringen die zijn 
opgedaan met de toepassing van de 
artikelen 36 t/m 38, waarbij zij zich tevens 
uitspreekt over de effectiviteit van de 
beloningen en stimulansen, een en ander 
met het oog op de formulering van 
eventuele wijzigingsvoorstellen die nodig 
zouden kunnen zijn in het licht van de 
economische uitwerking van deze artikelen. 
Tevens dient het verslag een analyse te 
omvatten van de verwachte positieve 
gezondheidseffecten die zich voordoen als 
gevolg van de toepassing van de 
verordening.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt de verordening na 5 jaar te herzien, met name in het licht van de effectiviteit 
van de artikelen 36 t/m 38. Dit wordt noodzakelijk geacht omdat er enige bezorgdheid heerst 
omtrent de billijkheid van de door de verordening geboden financiële stimulansen en van de 
gevolgen daarvan voor de gezondheidsbudgetten van de lidstaten. Uit het brede scala aan 
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economische effectbeoordelingsevaluaties die tot dusverre zijn opgemaakt, blijkt overigens 
duidelijk dat de kosten en baten moeilijk precies te voorspellen zijn.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 263
ARTIKEL 52, PUNT -1 (nieuw)

Artikel 7, lid 2 bis (nieuw) (verordening (EEG) nr. 1768/92)

-1. Aan artikel 7 wordt het volgende lid 2 
bis toegevoegd:
"2 bis. Producten die op het grondgebied 
van een lidstaat onder de bescherming 
vallen van een geldig basisoctrooi of 
aanvullend beschermingscertificaat dat 
overeenkomstig deze verordening is 
verleend en waarvoor overeenkomstig 
artikel 29, lid 3 van Verordening (EG) nr. 
.../... (pediatrische verordening) een 
verklaring is afgegeven dat de aanvraag 
aan het goedgekeurde voltooide plan voor 
pediatrisch onderzoek voldoet, geeft recht 
op een pediatrisch verlengingscertificaat".

Or. en

Motivering

Bij de hierboven beoogde wijzigingen op artikel 52 betreft het technische wijzigingsvoorstellen 
voor bepalingen ter voorziening in het specifieke recht, het pediatrisch verlengingscertificaat en 
de verlenging van gereglementeerde gegevensbescherming welke zijn ingesteld bij het 
geamendeerde artikel 36.
De termijn voor het aanvragen van een pediatrische verlenging als bedoeld in artikel 52, lid 1 
wordt gewijzigd om het mogelijk te maken daartoe uiterlijk zes maanden na het verstrijken van 
het basisoctrooi of het aanvullende beschermingscertificaat een aanvraag in te dienen (i.p.v. de 
meer restrictieve termijn van 24 maanden).
Met betrekking tot de aanpassingen in artikel 36 en artikel 52, lid 2 zij opgemerkt dat, aangezien 
de stimulerende maatregel van toepassing is omdat de aanvraag aan het goedgekeurde voltooide 
plan voor pediatrisch onderzoek voldoet, alleen de houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen van het product (d.w.z. de persoon die de klinische onderzoeken in de 
pediatrische populatie heeft verricht) voor verlenging van het onderzoeksplan en voor de 
gereglementeerde gegevens bescherming ten behoeve van het desbetreffende geneesmiddel in 
aanmerking komt. Het is mogelijk dat de vergunninghouder en de houder van het 
octrooi/aanvullend beschermingscertificaat niet een en dezelfde persoon zijn. In dergelijke 
gevallen moet de houder van het octrooi of van het aanvullend beschermingscertificaat aantonen 
dat de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het product toestemming 
heeft gegeven voor het aanvragen van een pediatrisch verlengingscertificaat.
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Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 264
ARTIKEL 52, PUNT 1

Artikel 7, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. Het verzoek om verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van deze 
verordening en artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
(pediatrische verordening)*] moet uiterlijk 
twee jaar voordat het certificaat vervalt 
worden ingediend.

"3. Het verzoek tot toekenning van een 
pediatrisch verlengingscertificaat
overeenkomstig lid 2 bis van dit artikel en 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
van het Europees Parlement en de Raad 
(pediatrische verordening)*] moet uiterlijk 
zes maanden voordat het basisoctrooi of het 
aanvullend beschermingscertificaat vervalt 
worden ingediend.

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, punt -1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 265
ARTIKEL 52, PUNT 1

Artikel 7, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. Het verzoek om verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van deze 
verordening en artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
(pediatrische verordening)*] moet uiterlijk 
twee jaar voordat het certificaat vervalt 
worden ingediend.

"3. Het verzoek om verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van deze 
verordening en artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
(pediatrische verordening)*] moet uiterlijk 
zes maanden voordat het certificaat vervalt 
worden ingediend.

Or. en

Motivering

Het heeft er alle schijn van dat de voorgestelde termijn van twee jaar voor de indiening van een
dergelijk verzoek te krap is.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 266
ARTIKEL 52, PUNT 1

Artikel 7, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)
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"3. Het verzoek om verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van deze 
verordening en artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
(pediatrische verordening)*] moet uiterlijk 
twee jaar voordat het certificaat vervalt 
worden ingediend.

"3. Het verzoek om verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van deze 
verordening en artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
(pediatrische verordening)*] moet uiterlijk 
zes maanden voordat het certificaat vervalt 
worden ingediend.

Or. fr

Motivering

De termijn voor het verzoek om verlenging van het aanvullende beschermingscertificaat, als 
bepaald in artikel 52, lid 1, moet worden beperkt van twee jaar tot 6 maanden voor de afloop 
van het oorspronkelijke certificaat. Er zijn nl. talloze gevallen waar klinische pediatrische 
proeven pas zeer laat in de levenscyclus van het product kunnen worden uitgevoerd.

In de meeste gevallen zou het ethisch onjuist zijn pediatrische onderzoeken uit te voeren zonder 
te beschikken over duidelijke en exacte informatie over de doeltreffendheid en veiligheid van het 
geneesmiddel voor volwassenen (bijwerkingen, contra-indicaties, wisselwerking tussen 
geneesmiddelen...) en het zou geen garantie bieden voor de veiligheid van kinderen die aan deze 
proeven willen deelnemen.

Dus lijkt het verstandig de termijn voor de indiening van een verlenging van het aanvullende 
beschermingscertificaat in te korten van 2 jaar tot 6 maanden teneinde de aanvrager te 
stimuleren zijn studies voort te zetten en tegelijkertijd de onderzoeksperiode te maximaliseren.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 267
ARTIKEL 52, PUNT 1

Artikel 7, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. Het verzoek om verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van deze 
verordening en artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
(pediatrische verordening)*] moet uiterlijk 
twee jaar voordat het certificaat vervalt 
worden ingediend.

"3. Het verzoek om verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van deze 
verordening en artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… van het 
Europees Parlement en de Raad 
(pediatrische verordening)*] moet uiterlijk 
één jaar voordat het certificaat vervalt 
worden ingediend.

Or. el
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Motivering

Het is belangrijk te ijveren voor de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen en dat is ook de 
reden dat de bepalingen met betrekking tot de indiening van verzoeken om verlenging van de 
duur van een reeds verleend certificaat niet restrictief moeten zijn. Een termijn van één jaar lijkt 
logisch in vergelijking met het voorstel van de Commissie van twee jaar, hetgeen overdreven 
lang is.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 268
ARTIKEL 52, PUNT 2, LETTER A)

Artikel 8, lid 1, letter d) (verordening (EEG) nr. 1768/92)

a) aan lid 1 wordt het volgende punt d) 
toegevoegd:

Schrappen

"d) indien de aanvraag voor een certificaat 
een verzoek om verlenging van de duur 
overeenkomstig artikel 13, lid 3, van deze 
verordening en artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. [.../... (pediatrische 
verordening)] omvat:
i) een afschrift van de verklaring dat wordt 
voldaan aan een goedgekeurd voltooid plan 
voor pediatrisch onderzoek als bedoeld in 
artikel 36, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. [.../... (pediatrische verordening)];
ii) zo nodig, naast het onder b) bedoelde 
afschrift van de vergunning voor het in de 
handel brengen, afschriften van de 
vergunningen om het product in alle 
andere lidstaten in de handel te brengen als 
bedoeld in artikel 36, lid 4, van 
Verordening (EG) nr. [.../... (pediatrische 
verordening)]."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, punt -1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 269
ARTIKEL 52, PUNT 2, LETTER B)

Artikel 8, lid 1 bis (verordening (EEG) nr. 1768/92)
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1 bis. Het verzoek om verlenging van de 
duur van een reeds verleend certificaat 
moet bevatten:

1 bis. Naast de in lid 1 bis, punten (i) t/m 
(iii) vermelde eisen waaraan het moet 
voldoen, dient het verzoek tot toekenning 
van een pediatrisch verlengingscertificaat 
tevens te bevatten:

a) een afschrift van het reeds afgegeven 
certificaat;

a) voorzover van toepassing, een afschrift 
van het reeds afgegeven aanvullend 
beschermingscertificaat;

b) een afschrift van de verklaring dat wordt 
voldaan aan een goedgekeurd voltooid plan 
voor pediatrisch onderzoek als bedoeld in 
artikel 36, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
[.../... (pediatrische verordening)];

b) een afschrift van de verklaring dat wordt 
voldaan aan een goedgekeurd voltooid plan 
voor pediatrisch onderzoek als bedoeld in 
artikel 36, lid 3, van Verordening (EG) 
nr. [.../... (pediatrische verordening)];

c) afschriften van de vergunningen voor 
het in de handel brengen in alle lidstaten."

c) voorzover de houder van het basisoctrooi 
of van het aanvullend 
beschermingscertificaat een andere 
persoon is dan de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
van het product, een verklaring waarbij de 
houder van deze vergunning erin toestemt 
dat er een pediatrisch verlengingscertificaat 
wordt aangevraagd, alsmede een 
conformiteitsverklaring als bedoeld in de 
bovenstaande letter b)."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, punt -1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 270
ARTIKEL 52, PUNT 2, LETTER C)

Artikel 8, lid 2 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat 
voor de aanvraag voor een certificaat en 
voor het verzoek om verlenging van de 
duur van een certificaat een taks wordt 
betaald."

2. De lidstaten kunnen voorschrijven dat 
voor de aanvraag voor een pediatrisch
verlengingscertificaat een taks wordt 
betaald."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, punt -1 van dezelfde 
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indiener.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 271
ARTIKEL 52, PUNT 3, LETTER A)

Artikel 9, lid 1, nieuwe alinea (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"Het verzoek om verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat moet 
worden ingediend bij de bevoegde dienst 
voor de industriële eigendom van de lidstaat 
die het certificaat heeft afgegeven."

"Het verzoek tot toekenning van een 
pediatrisch verlengingscertificaat moet 
worden ingediend bij de bevoegde dienst 
voor de industriële eigendom van de lidstaat 
die het aanvullend verlengingscertificaat 
overeenkomstig deze verordening dan wel 
conform het basisoctrooi heeft afgegeven of 
namens welke het is afgegeven."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, punt -1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 272
ARTIKEL 52, PUNT 3, LETTER B)

Artikel 9, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: Schrappen
"3. Lid 2 is van toepassing op de 
kennisgeving dat om verlenging van de 
duur van een reeds afgegeven certificaat is 
verzocht. De kennisgeving bevat bovendien 
het verzoek om verlenging van de duur van 
het certificaat overeenkomstig artikel 36 
van Verordening (EG) 
nr. […/… (pediatrische verordening)]."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, punt -1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 273
ARTIKEL 52, PUNT 4
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Artikel 11, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De leden 1 en 2 zijn van toepassing op de 
kennisgeving dat een verlenging van de 
duur van een reeds afgegeven certificaat is 
toegekend of afgewezen."

"3. De leden 1 en 2 zijn van toepassing op de 
kennisgeving dat een pediatrisch 
verlengingscertificaat is toegekend of 
afgewezen."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, punt -1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 274
ARTIKEL 52, PUNT 5, LETTER A) (nieuw)

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

Tenzij in onderhavige verordening anders 
is bepaald, gelden artikel 1, de artikelen 4 
t/m 6, artikel 9, lid 2, artikel 10, artikel 11, 
en de artikelen 14 t/m 18 van Verordening 
(EEG) nr. 1768/92 mutatis mutandis voor 
de toepassing van dit artikel. [Met name 
komt de omvang van de bescherming uit 
hoofde van een pediatrisch 
verlengingscertificaat overeen met het 
bepaalde in artikel 5 van Verordening 
(EEG) nr. 1768/92.]

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, punt -1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 275
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met twaalf maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
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eenmaal worden verlengd." kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

Or. en

Motivering

Voorzover de bovenstaande amendementen betrekking hebben op de duur van de verlenging, 
wordt deze op twaalf maanden gebracht.

Amendement ingediend door Genowefa Grabowska

Amendement 276
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 
eenmaal worden verlengd.”

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met drie of zes maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd.”

Or. pl

Motivering

Zie motivering bij artikel 36, lid 1 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 277
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 
eenmaal worden verlengd."

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met drie of zes maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

Or. en
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Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 278
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 
eenmaal worden verlengd."

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met drie of zes maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

Or. en

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 279
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 
eenmaal worden verlengd."

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met drie of zes maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 280
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen "3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 



AM\568363NL.doc 147/158 PE 357.553v02-00

NL

worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 
eenmaal worden verlengd."

worden met drie of zes maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

Or. pt

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 281
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 
eenmaal worden verlengd."

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met drie of zes maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 282
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 
eenmaal worden verlengd."

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met vier of acht maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

Or. en
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Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 283
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met zes maanden verlengd indien 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. […/… 
(pediatrische verordening)] wordt toegepast. 
De duur van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde termijn kan in dat geval slechts 
eenmaal worden verlengd."

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde termijnen 
worden met vier of acht maanden verlengd 
indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 36, lid 1 van dezelfde 
indiener.

Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik

Amendement 284
ARTIKEL 52, PUNT 5

Artikel 13, lid 3 (verordening (EEG) nr. 1768/92)

"3. De in de leden 1 en 2 vermelde 
termijnen worden met zes maanden 
verlengd indien artikel 36 van 
Verordening (EG) nr. […/… (pediatrische 
verordening)] wordt toegepast. De duur van 
de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn 
kan in dat geval slechts eenmaal worden 
verlengd."

"3. Het pediatrisch verlengingscertificaat 
zal in werking treden na het verstrijken van 
de wettige duur van het basisoctrooi of, 
voor zover van toepassing, van het 
aanvullend beschermingscertificaat dat 
overeenkomstig deze verordening is 
toegekend voor een periode van zes 
maanden."

Or. en

Motivering

Verwezen wordt naar de motivering bij het amendement op artikel 52, lid -1 van dezelfde 
indiener.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 285
ARTIKEL 55

Het vereiste van artikel 8, lid 1, is niet van 
toepassing op geldige aanvragen die bij de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
behandeling zijn.

1. Het vereiste van artikel 8, lid 1, is niet van 
toepassing op geldige aanvragen die bij de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
behandeling zijn.

2. Pediatrische onderzoeken die voor de 
inwerkingtreding van deze verordening zijn 
gestart en waarvan de resultaten niet voor 
enige andere studie zijn gebruikt, komen in 
aanmerking voor opneming in een 
pediatrisch onderzoeksplan

Or. en

Motivering

Het mag niet zo zijn dat de verordening een rem zet op de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen. Pediatrische onderzoeken die voor de inwerkingtreding van de verordening zijn 
gestart en niet voor evaluatie in enigerlei andere context zijn gebruikt, zullen worden beschouwd 
als onderdeel van een erkend pediatrisch onderzoeksplan.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 286
ARTIKEL 56, LID 1

1. Deze verordening treedt in werking op de 
dertigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

1. Deze verordening treedt in werking op de 
dertigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Een verzoek dat wordt ingediend 
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 8 en 9, en dat de resultaten bevat 
van alle onderzoeken die zijn uitgevoerd 
overeenkomstig goedgekeurde plannen 
voor pediatrisch onderzoek die vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening bij 
het bureau zijn ingediend, moet worden 
behandeld als een verzoek onder deze 
verordening en het besluit betreffende dit 
verzoek wordt toegepast vanaf de datum 
van inwerkingtreding van de richtlijn.

Or. el
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Motivering

Er moeten overgangsbepalingen worden vastgesteld voor situaties waarin alle onderzoeken 
overeenkomstig goedgekeurde plannen voor pediatrisch onderzoek reeds vóór de 
inwerkingtreding van de verordening zijn uitgevoerd en bij het bureau ingediend, omdat 
pediatrisch onderzoek anders zou worden ontmoedigd en er sprake zou zijn van een ongelijke 
behandeling van gevallen waarin reeds een begin is gemaakt met klinische proeven met het oog 
op vergunningverlening voor geneesmiddelen.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 287
ARTIKEL 56, LID 1

1. Deze verordening treedt in werking op de 
dertigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

1. Deze verordening treedt in werking op de 
dertigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Een overeenkomstig artikel 8 of artikel 9 
ingediende aanvraag waarin de resultaten 
zijn vervat van alle onderzoeken die in 
overeenstemming met een erkend 
pediatrisch onderzoeksplan dat na 1 
oktober 2005 en vóór de inwerkingtreding 
van deze verordening bij het Bureau wordt 
ingediend, zal worden gelijkgesteld met een 
uit hoofde van deze verordening ingediende 
aanvraag, en het naar aanleiding daarvan 
genomen besluit wordt van kracht op de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening

Or. en

Motivering

Volgens het huidige voorstel komen pediatrische onderzoeken die voor de inwerkingtreding van 
deze verordening zijn uitgevoerd en aan de bevoegde gezondheidsinstanties zijn voorgelegd niet 
in aanmerking voor enigerlei beloning of stimulans. Een en ander zou ertoe kunnen leiden dat 
toekomstige pediatrische onderzoeken in Europa hierdoor tijdelijk vertraging oplopen. Derhalve 
moet er een overgangsregeling komen. Het ontbreken van een overgangsregeling zou als een 
domper kunnen werken op ontwikkelingsprojecten van Europese bedrijven die op dit terrein 
werkzaam zijn en in pediatrisch onderzoek investeren voordat zij daartoe wettelijk worden 
verplicht. Met de invoering van een overgangsregeling zou dit probleem kunnen worden omzeild.
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Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 288
ARTIKEL 56, LID 2

2. Artikel 8 is van toepassing vanaf ... 
[18 maanden na de inwerkingtreding].

Schrappen

Artikel 9 is van toepassing vanaf ... 
[24 maanden na de inwerkingtreding].
De artikelen 31 en 32 zijn van toepassing 
vanaf ... [6 maanden na de 
inwerkingtreding].

Or. el

Motivering

Er moeten overgangsbepalingen worden vastgesteld voor situaties waarin alle onderzoeken 
overeenkomstig goedgekeurde plannen voor pediatrisch onderzoek reeds vóór de 
inwerkingtreding van de verordening zijn uitgevoerd en bij het bureau ingediend, omdat 
pediatrisch onderzoek anders zou worden ontmoedigd en er sprake zou zijn van een ongelijke 
behandeling van gevallen waarin reeds een begin is gemaakt met klinische proeven met het oog 
op vergunningverlening voor geneesmiddelen.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 289
ARTIKEL 56, LID 2

2. Artikel 8 is van toepassing vanaf ... 
[18 maanden na de inwerkingtreding].

2. Artikel 8 is van toepassing vanaf ... 
[12 maanden na de inwerkingtreding].

Artikel 9 is van toepassing vanaf ... 
[24 maanden na de inwerkingtreding].

Artikel 9 is van toepassing vanaf ... 
[18 maanden na de inwerkingtreding].

De artikelen 31 en 32 zijn van toepassing 
vanaf ... [6 maanden na de 
inwerkingtreding].

De artikelen 31 en 32 zijn van toepassing 
vanaf ... [6 maanden na de 
inwerkingtreding].

Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging van de artikelen 8 en 9 moet worden versneld. Indien de Commissie 
overeenkomstig artikel 11 kort na de inwerkingtreding van deze verordening een begin maakt 
met het voorbereidende werk, kunnen de termijnen worden ingekort.
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