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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 27
SKÄL 3

(3) Till de problem som uppstått till följd av 
frånvaron av läkemedel som på ett lämpligt 
sätt har anpassats för barn hör otillräckliga 
doseringsinstruktioner som leder till ökad 
risk för biverkningar, där det kan röra sig om 
allt från att barnet avlider till att 
behandlingen blir ineffektiv till följd av 
underdosering, att barnet inte kan 
tillgodogöra sig de terapeutiska fördelarna 
och att man vid behandling av barn använder 
sig av ex tempore-beredningar som kanske 
är av dålig kvalitet.

(3) Till de problem som uppstått till följd av 
frånvaron av läkemedel som på ett lämpligt 
sätt har anpassats för barn hör otillräckliga 
doseringsinstruktioner som leder till ökad 
risk för biverkningar, där det kan röra sig om 
allt från att barnet avlider till att 
behandlingen blir ineffektiv till följd av 
underdosering, att barnet inte kan 
tillgodogöra sig de terapeutiska fördelarna, 
att beredningarna har en viss form eller 
skall ges på ett särskilt sätt och att man vid 
behandling av barn använder sig av 
ex tempore-beredningar som kanske är av 
dålig kvalitet.

Or. el
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Motivering

I samband med pediatrisk användning är beredningarnas form och tillförselsätt av betydelse.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 28
SKÄL 4

(4) Denna förordning syftar till att påskynda
utvecklingen av läkemedel avsedda för 
behandling av barn, att säkerställa att 
läkemedel avsedda för behandling av barn 
håller hög kvalitet, är föremål för etisk 
forskning och på ett lämpligt sätt godkänns 
för användning på barn, och att förbättra den 
information som finns tillgänglig om 
användning av läkemedel i olika pediatriska 
populationer. Dessa mål bör uppnås utan att 
barn utsätts för onödiga kliniska prövningar 
och utan att godkännandet av läkemedel för 
andra målgrupper fördröjs.

(4) Denna förordning syftar till att 
underlätta utvecklingen och 
tillgängligheten av läkemedel avsedda för 
behandling av barn, att säkerställa att 
läkemedel avsedda för behandling av barn 
där så anges håller hög kvalitet, är föremål 
för etisk forskning och på ett lämpligt sätt 
godkänns för användning på barn, och att 
förbättra den information som finns 
tillgänglig om användning av läkemedel i 
olika pediatriska populationer. Dessa mål 
bör uppnås utan att barn utsätts för onödiga 
kliniska prövningar och utan att 
godkännandet av läkemedel för andra 
åldersgrupper fördröjs.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 29
SKÄL 4A (nytt)

(4a) En förteckning över barns 
terapeutiska behov bör upprättas av 
Pediatriska kommittén efter samråd med 
kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter, och bör uppdateras 
regelbundet. Förteckningen bör innehålla 
uppgifter om befintliga läkemedel som 
används vid behandling av barn och belysa 
barns terapeutiska behov och vilka 
prioriteringar som bör göras inom 
forskning och utveckling. På så sätt bör 
företagen lätt kunna finna möjligheter till 
företagsutveckling. Pediatriska kommittén 
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bör bättre kunna uppskatta behovet av 
läkemedel och studier vid sin bedömning av 
utkast till pediatriska prövningsprogram, 
undantag och uppskov, och vårdpersonal 
och patienter bör få tillgång till en 
informationskälla till stöd för sina beslut 
om val av läkemedel.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag återger texten i skäl 29. Bestämmelserna är så viktiga att detta skäl bör 
vara ett av de första i lagstiftningsinitiativet.

Ändringsförslaget skapar överensstämmelse med ändringsförslagen till kapitel 2a och 
artikel 2a - 2d.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 30
SKÄL 5

(5) Samtidigt som hänsyn tas till att varje 
bestämmelse om läkemedel måste ha som 
grundläggande syfte att värna om folkhälsan, 
måste detta mål uppnås med medel som inte 
hindrar den fria rörligheten för läkemedel i 
gemenskapen. Skillnader i nationella lagar, 
förordningar och administrativa 
bestämmelser om läkemedel har en tendens 
att försvåra handeln inom gemenskapen och 
därför direkt påverka den inre marknadens 
funktion. Varje åtgärd för att främja 
utvecklingen och godkännandet av 
läkemedel för pediatrisk användning är 
således motiverad med hänsyn till behovet 
att förebygga eller undanröja dessa hinder. 
Artikel 95 i fördraget är därför den rätta 
rättsliga grunden.

(5) Samtidigt som hänsyn tas till att varje 
bestämmelse om läkemedel måste ha som 
grundläggande syfte att värna om folkhälsan, 
måste detta mål uppnås med medel som inte 
hindrar den fria rörligheten för säkra 
läkemedel i gemenskapen. Skillnader i 
nationella lagar, förordningar och 
administrativa bestämmelser om läkemedel 
har en tendens att försvåra handeln inom 
gemenskapen och därför direkt påverka den 
inre marknadens funktion. Varje åtgärd för 
att främja utvecklingen och godkännandet av 
läkemedel för pediatrisk användning är 
således motiverad med hänsyn till behovet 
att förebygga eller undanröja dessa hinder. 
Artikel 95 i fördraget är därför den rätta 
rättsliga grunden.

Or. en
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 31
SKÄL 6

(6) Det har visat sig nödvändigt att inrätta ett 
system som innefattar såväl skyldigheter 
som belöningar och incitament för att nå 
dessa mål. Den exakta utformningen av 
dessa skyldigheter, belöningar och 
incitament måste grunda sig på varje enskilt 
läkemedels ställning. Denna förordning bör 
kunna tillämpas på alla läkemedel som kan 
komma att efterfrågas för behandling av 
barn, och därför bör dess 
tillämpningsområde omfatta produkter som 
är under utveckling och ännu inte har 
godkänts, godkända produkter som 
fortfarande omfattas av immateriella 
rättigheter och godkända produkter som inte 
längre omfattas av immateriella rättigheter.

(6) Det har visat sig nödvändigt att inrätta ett 
system som innefattar såväl skyldigheter 
som belöningar och incitament för att nå 
dessa mål. Den exakta utformningen av 
dessa skyldigheter, belöningar och 
incitament måste grunda sig på varje enskilt 
läkemedels ställning och den specifika arten 
av de olika parallella typerna av skydd för 
läkemedel. Denna förordning bör kunna 
tillämpas på alla läkemedel som kan komma 
att efterfrågas för behandling av barn, och 
därför bör dess tillämpningsområde omfatta 
produkter som är under utveckling och ännu 
inte har godkänts, godkända produkter som 
fortfarande omfattas av immateriella 
rättigheter och godkända produkter som inte 
längre omfattas av immateriella rättigheter.

Or. en

Motivering

Läkemedel omfattas av patent eller tilläggsskydd och stadgat uppgiftsskydd. 
Patent/tilläggsskydd och stadgat uppgiftsskydd är inte kumulativa sinsemellan utan tvärtom 
parallella till varandra. I de flesta fall, men inte alla, löper rätten till tilläggsskydd ut efter det 
stadgade uppgiftsskyddet. Men det förekommer fall där det inte finns något tilläggsskydd utan 
bara ett patent eller att uppgiftsskyddet är det sista som löper ut. För att vara fullt effektivt 
bör det föreslagna pediatriska incitamentet bestå av en förlängning av samtliga befintliga 
immaterialrätter för en viss produkt för att behandla ovanstående fall. Därför inrättas en 
specifik rätt, pediatriska förlängningsskyddet, vilket fungerar på samma sätt som ett 
traditionellt tilläggsskydd. För de produkter som inte skyddas av ett patent eller tilläggsskydd 
kommer det enda incitamentet att vara i form av en förlängning av det stadgade 
uppgiftsskyddet. Förlängningen av samtliga befintliga former av skydd tillsammans innebär 
inte dubbelt skydd utan endast parallellt skydd och är nödvändigt för att pediatriska 
förordningen skall bli helt effektiv. Annars utesluts alltför många produkter från fördelarna 
med det pediatriska incitamentet.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 32
SKÄL 6

(6) Det har visat sig nödvändigt att inrätta ett 
system som innefattar såväl skyldigheter 
som belöningar och incitament för att nå 
dessa mål. Den exakta utformningen av 
dessa skyldigheter, belöningar och 
incitament måste grunda sig på varje enskilt 
läkemedels ställning. Denna förordning bör 
kunna tillämpas på alla läkemedel som kan 
komma att efterfrågas för behandling av 
barn, och därför bör dess 
tillämpningsområde omfatta produkter som 
är under utveckling och ännu inte har 
godkänts, godkända produkter som 
fortfarande omfattas av immateriella 
rättigheter och godkända produkter som inte 
längre omfattas av immateriella rättigheter.

(6) Det har visat sig nödvändigt att inrätta ett 
system som innefattar såväl skyldigheter 
som belöningar och incitament för att nå 
dessa mål. Den exakta utformningen av 
dessa skyldigheter, belöningar och 
incitament måste grunda sig på varje enskilt 
läkemedels ställning och den specifika arten 
av de olika parallella typerna av skydd för 
läkemedel. Denna förordning bör kunna 
tillämpas på alla läkemedel som kan komma 
att efterfrågas för behandling av barn, och 
därför bör dess tillämpningsområde omfatta 
produkter som är under utveckling och ännu 
inte har godkänts, godkända produkter som 
fortfarande omfattas av immateriella 
rättigheter och godkända produkter som inte 
längre omfattas av immateriella rättigheter.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för artikel 36.1.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 33
SKÄL 6

(6) Det har visat sig nödvändigt att inrätta ett 
system som innefattar såväl skyldigheter 
som belöningar och incitament för att nå 
dessa mål. Den exakta utformningen av 
dessa skyldigheter, belöningar och 
incitament måste grunda sig på varje enskilt 
läkemedels ställning. Denna förordning bör 
kunna tillämpas på alla läkemedel som kan 
komma att efterfrågas för behandling av 
barn, och därför bör dess 
tillämpningsområde omfatta produkter som 
är under utveckling och ännu inte har 

(6) Det har visat sig nödvändigt att inrätta ett 
system som innefattar såväl skyldigheter 
som proportionella belöningar och 
incitament för att nå dessa mål. Den exakta 
utformningen av dessa skyldigheter, 
belöningar och incitament måste grunda sig 
på varje enskilt läkemedels ställning. Denna 
förordning bör kunna tillämpas på alla 
läkemedel som kan komma att efterfrågas 
för behandling av barn, och därför bör dess 
tillämpningsområde omfatta produkter som 
är under utveckling och ännu inte har 
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godkänts, godkända produkter som 
fortfarande omfattas av immateriella 
rättigheter och godkända produkter som inte 
längre omfattas av immateriella rättigheter.

godkänts, godkända produkter som 
fortfarande omfattas av immateriella 
rättigheter och godkända produkter som inte 
längre omfattas av immateriella rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 34
SKÄL 7

(7) De invändningar som kan anföras mot att 
försök genomförs i den pediatriska 
populationen bör vägas mot de etiska 
invändningarna mot att läkemedel ges till en 
målgrupp där de inte har testats. Det hot mot 
folkhälsan som det skulle innebära att 
använda oprövade läkemedel på barn kan på 
ett säkert sätt avvärjas genom forskning om 
läkemedel för barn, som kontrolleras och 
övervakas noggrant med hjälp av de 
specifika krav till skydd för barn som deltar i 
kliniska prövningar inom gemenskapen som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar rörande tillämpning av 
god klinisk sed vid kliniska prövningar av 
humanläkemedel.

(7) De invändningar som kan anföras mot att 
försök genomförs i den pediatriska 
populationen bör vägas mot de etiska 
invändningarna mot att läkemedel ges till en 
målgrupp där de inte har testats på ett 
lämpligt sätt. Det hot mot folkhälsan som 
det skulle innebära att använda oprövade 
läkemedel på barn kan på ett säkert sätt 
avvärjas genom forskning om läkemedel för 
barn, som kontrolleras och övervakas 
noggrant med hjälp av de specifika krav till 
skydd för barn som deltar i kliniska 
prövningar inom gemenskapen som fastställs 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/20/EG av den 4 april 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar rörande tillämpning av 
god klinisk sed vid kliniska prövningar av 
humanläkemedel.

Or. en

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 35
SKÄL 8

(8) Det är lämpligt att inrätta en vetenskaplig 
kommitté, Pediatriska kommittén inom den 
europeiska läkemedelsmyndigheten, nedan 
kallad ”myndigheten”, som besitter expertis 
och kompetens i utveckling och utvärdering 

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 36
SKÄL 8

(8) Det är lämpligt att inrätta en vetenskaplig 
kommitté, Pediatriska kommittén inom den 
europeiska läkemedelsmyndigheten, nedan 
kallad ”myndigheten”, som besitter expertis 
och kompetens i utveckling och utvärdering 
av alla aspekter av läkemedel avsedda att 
behandla pediatriska målgrupper. Pediatriska 
kommittén bör ha ett förstahandsansvar för 
utvärdering och godkännande av pediatriska 
prövningsprogram och för systemet för 
undantag och uppskov i samband med dessa, 
och den bör också spela en central roll när 
det gäller de olika stödåtgärder som 
föreskrivs i denna förordning. I sitt arbete 
bör Pediatriska kommittén överväga om 
studier på barn innebär betydande potentiella 

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

läkemedel som innebär betydande 
terapeutiska fördelar jämfört med befintlig 
behandling av pediatripatienter innebär 
betydande potentiella terapeutiska fördelar 
och den bör ta hänsyn till att onödiga studier 
bör undvikas. Den bör följa befintliga 
gemenskapskrav, däribland direktiv 
2001/20/EG och Internationella 
harmoniseringskonferensens (ICH) 
riktlinje E11 om utveckling av läkemedel för 
barn, och den bör undvika varje dröjsmål i 
godkännandet av läkemedel för andra 
målgrupper till följd av de krav som ställs på 
studier på barn.

Or. en

Motivering

Kopplad till ändringsförslaget för artikel 36.1 av samma författare.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 37
SKÄL 8

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

(8) Det är lämpligt att inrätta en vetenskaplig 
kommitté, Pediatriska kommittén inom den 
europeiska läkemedelsmyndigheten, nedan 
kallad ”myndigheten”, som besitter expertis 
och kompetens i utveckling och utvärdering 
av alla aspekter av läkemedel avsedda att 
behandla pediatriska målgrupper. Pediatriska 
kommittén bör ha ett förstahandsansvar för 
utvärdering och godkännande av pediatriska 
prövningsprogram och för systemet för 
undantag och uppskov i samband med dessa, 
och den bör också spela en central roll när 
det gäller de olika stödåtgärder som 
föreskrivs i denna förordning. I sitt arbete 
bör Pediatriska kommittén garantera att 
studier på barn har betydande potentiella 
terapeutiska fördelar för de 
pediatripatienter som ingår i studierna. De 
potentiella fördelarna måste vägas mot de 
kortsiktiga och långsiktiga riskerna med att 
delta i kliniska studier för att undvika
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harmoniseringskonferensens (ICH) 
riktlinje E11 om utveckling av läkemedel för 
barn, och den bör undvika varje dröjsmål i 
godkännandet av läkemedel för andra 
målgrupper till följd av de krav som ställs på 
studier på barn.

onödiga studier. Pediatriska kommittén bör 
följa befintliga gemenskapskrav, däribland 
direktiv 2001/20/EG och Internationella 
harmoniseringskonferensens (ICH) 
riktlinje E11 om utveckling av läkemedel för 
barn, och den bör undvika varje dröjsmål i 
godkännandet av läkemedel för andra 
målgrupper till följd av de krav som ställs på 
studier på barn.

Or. en

Motivering

Onödiga studier på barn bör undvikas och oron för långsiktiga potentiella effekter av vissa 
läkemedel på växten och utvecklingen för pediatriska patienter uttryckas.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 38
SKÄL 9

(9) Det bör fastställas förfaranden enligt 
vilka myndigheten godtar eller ändrar ett 
pediatriskt prövningsprogram, det dokument 
på vilket utvecklandet och godkännandet av 
läkemedel för barn bör grunda sig. Det 
pediatriska prövningsprogrammet bör 
innehålla noggranna uppgifter om tidtabellen 
och de åtgärder som föreslås för att påvisa 
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt i 
den pediatriska populationen. Eftersom den 
pediatriska populationen i verkligheten 
består av ett antal undergrupper, bör det i det 
pediatriska prövningsprogrammet anges 
vilka pediatriska undergrupper som behöver 
undersökas, med vilka medel det bör göras 
och vid vilken tidpunkt det senast bör ske.

(9) Det bör fastställas förfaranden enligt 
vilka myndigheten godtar eller ändrar ett
pediatriskt prövningsprogram, det dokument 
på vilket utvecklandet och godkännandet av 
läkemedel för barn bör grunda sig. Det 
pediatriska prövningsprogrammet bör 
innehålla noggranna uppgifter om tidtabellen 
och de åtgärder som föreslås för att påvisa 
läkemedlets betydande terapeutiska 
fördelar och kvalitet, säkerhet och effekt i 
den pediatriska populationen. Eftersom den 
pediatriska populationen i verkligheten 
består av ett antal undergrupper, bör det i det 
pediatriska prövningsprogrammet anges 
vilka pediatriska undergrupper som behöver 
undersökas, med vilka medel det bör göras 
och vid vilken tidpunkt det senast bör ske.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma konsekvens med bestämmelserna i artikel 12.
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Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 39
SKÄL 10

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 40
SKÄL 10

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

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för artikel 17.
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 41
SKÄL 10

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

(10) Införandet av det pediatriska 
prövningsprogrammet i den rättsliga ramen 
för humanläkemedel syftar till att säkerställa 
att utvecklingen av läkemedel för barn blir 
en integrerad del av all 
läkemedelsutveckling genom att den 
införlivas med utvecklingsprogrammet för 
vuxna. Pediatriska prövningsprogram bör 
därför lämnas in i ett så tidigt skede som 
möjligt av produktutvecklingen.

Or. de

Motivering

Det pediatriska prövningsprogrammet samt ansökan om godkännande bör lämnas in tidigast 
efter att de farmakokinetiska humanstudierna slutförts i enlighet med del I., avsnitt 5.2.3. i 
bilagan till direktiv 2001/83/EG.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 42
SKÄL 11

(11) Det är nödvändigt att införa ett krav på 
att det för nya läkemedel och godkända 
läkemedel som omfattas av ett patent eller 
ett kompletterande tilläggsskydd läggs fram 
resultat av studier på barn i enlighet med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
innan en ansökan om godkännande för 
försäljning eller en ansökan om en ny 
indikation, en ny läkemedelsform eller en ny 
administreringsväg får anses giltig.

(11) Det är nödvändigt att införa ett krav på 
att det för nya läkemedel och godkända 
läkemedel som omfattas av ett patent eller 
ett kompletterande tilläggsskydd läggs fram 
tillgängliga resultat av studier på barn i 
enlighet med ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram som sammanställs 
samtidigt som en ansökan om godkännande 
för försäljning eller en ansökan om en ny 
indikation, en ny läkemedelsform eller en ny 
administreringsväg lämnas in.
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Or. en

Motivering

Principen att kräva att samtliga pediatriska resultat läggs fram tillsammans med resultat för 
vuxna strider mot dagens vetenskapliga och etiska normer. Detta kan leda till förhastade och 
omotiverade undersökningar av barn och försena införandet av nya mediciner för vuxna. 
Rekrytering av barn i pediatriska protokoll går ofta mycket långsamt och är svårt och studier 
kan ta längre tid än först planerat.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 43
SKÄL 11

(11) Det är nödvändigt att införa ett krav på 
att det för nya läkemedel och godkända 
läkemedel som omfattas av ett patent eller 
ett kompletterande tilläggsskydd läggs fram 
resultat av studier på barn i enlighet med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
innan en ansökan om godkännande för 
försäljning eller en ansökan om en ny 
indikation, en ny läkemedelsform eller en ny 
administreringsväg får anses giltig.

(11) Det är nödvändigt att införa ett krav på
att det för nya läkemedel och godkända 
läkemedel som omfattas av ett patent eller 
ett kompletterande tilläggsskydd läggs fram 
tillgängliga resultat av studier på barn i 
enlighet med ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram som sammanställs 
samtidigt som en ansökan om godkännande 
för försäljning eller en ansökan om en ny 
indikation, en ny läkemedelsform eller en ny 
administreringsväg lämnas in.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för artikel 8.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 44
SKÄL 12

(12) För säkerställande av att forskning på 
barn endast utförs i syfte att tillgodose deras 
terapeutiska behov är det nödvändigt att 
fastställa förfaranden genom vilket 
myndigheten kan medge undantag från detta 
krav för enstaka produkter eller för 
kategorier eller delar av kategorier av 

(12) För säkerställande av att forskning på 
barn endast utförs i syfte att tillgodose deras
absoluta terapeutiska behov måste man
fastställa förfaranden genom vilket 
myndigheten kan medge undantag från ett 
sådant krav för enstaka produkter eller för 
kategorier eller delar av kategorier av 
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läkemedel, och sådana undantag bör 
offentliggöras av myndigheten. Eftersom det 
vetenskapliga och medicinska kunnandet 
ständigt utvecklas bör det finnas möjlighet 
att göra ändringar i förteckningen över 
undantag. Om ett undantag återtas bör kravet 
inte gälla under en viss period, så att det 
åtminstone blir tid att få ett pediatriskt 
prövningsprogram godtaget och inleda 
försök på barn innan ansökan görs om 
godkännande för försäljning.

läkemedel. Samtliga undantag skall
offentliggöras av myndigheten så snart som 
möjligt. Eftersom det vetenskapliga och 
medicinska kunnandet ständigt utvecklas bör 
det finnas möjlighet att göra ändringar i 
förteckningen över undantag. Om ett 
undantag återtas bör kravet inte gälla under 
en viss kortare period, så att det åtminstone 
blir tid att få ett pediatriskt 
prövningsprogram godtaget och inleda 
försök på barn innan ansökan görs om 
godkännande för försäljning.

Or. en

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 45
SKÄL 13

(13) I vissa fall bör myndigheten skjuta upp 
inledandet eller slutförandet av vissa eller 
alla åtgärder som ingår i ett pediatriskt 
prövningsprogram i syfte att säkerställa att 
forskning utförs endast när det är säkert och 
etiskt att göra detta, och att kravet på 
forskningsuppgifter om barn inte blockerar 
eller fördröjer godkännandet av läkemedel 
avsedda för andra populationer.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. el

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 46
SKÄL 14A (nytt)

(14a) Kommissionen bör stödja inrättandet 
av ett program för pediatriska studier –
studier om läkemedel för Europas barn, 
MICE - för att främja studier av pediatrisk 
användning av läkemedel som inte täcks av 
patent eller tilläggsskydd.
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Or. en

Motivering

Detta skulle bidra till att garantera säkerheten för hälsan hos de barn som genomgår 
medicinsk behandling med mediciner som inte täcks av patent eller tilläggsskydd. Kopplad till 
ändringsförslaget för artikel 39a (ny).

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 47
SKÄL 18

(18) För att skapa incitament för godkända 
produkter som inte längre omfattas av 
immateriella rättigheter är det nödvändigt att 
inrätta ett nytt slags godkännande: ett 
godkännande för försäljning för pediatrisk 
användning. Ett godkännande för försäljning 
för pediatrisk användning bör beviljas 
genom befintliga förfaranden för 
godkännande för försäljning, men bör gälla 
specifikt för läkemedel som utvecklats 
uteslutande för användning vid behandling 
av barn. Det bör vara möjligt att i namnet på 
det läkemedel för vilket ett godkännande för 
försäljning för pediatrisk användning 
beviljats använda det befintliga 
varumärkesnamnet på motsvarande produkt 
som godkänts för vuxna, så att 
igenkännandet av ett befintligt varumärke 
kan utnyttjas, samtidigt som man drar nytta 
av de uppgifter som uteslutande hänför sig 
till ett nytt godkännande för försäljning.

(18) För att skapa incitament för godkända 
produkter som inte längre omfattas av 
immateriella rättigheter är det nödvändigt att 
inrätta ett nytt slags godkännande: ett 
godkännande för försäljning för pediatrisk 
användning. Ett godkännande för försäljning 
för pediatrisk användning bör beviljas 
genom befintliga förfaranden för 
godkännande för försäljning, men bör gälla 
specifikt för läkemedel som utvecklats 
uteslutande för användning vid behandling 
av barn. Det bör vara möjligt att i namnet på 
det läkemedel för vilket ett godkännande för 
försäljning för pediatrisk användning 
beviljats använda det befintliga 
varumärkesnamnet på motsvarande produkt 
som godkänts för vuxna, så att 
igenkännandet av ett befintligt varumärke 
kan utnyttjas, samtidigt som man drar nytta 
av de uppgifter som uteslutande hänför sig 
till ett nytt godkännande för försäljning. De 
uppgifter som uteslutande tillämpas när det 
gäller godkännande av produkter för vuxna 
bör inte beröras.

Or. en
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 48
SKÄL 21

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

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

Or. en

Motivering

Förslaget till förordning avses främja utvecklingen av läkemedelsprodukter som uppfyller 
tidigare otillfredsställda medicinska behov hos barn. Därför framstår det som 
kontraproduktivt att ge företag två år för att marknadsföra ett läkemedel när dess pediatriska 
indikation väl har godkänts.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 49
SKÄL 21

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

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

godkänts genom ett godkännande för 
försäljning för pediatrisk användning. I 
undantagsfall får den behöriga 
myndigheten ge ett välmotiverat undantag 
från denna tidsfrist.

Or. en

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 50
SKÄL 21

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

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

Or. de

Motivering

Förbättring av läkemedelssäkerheten för barn är av högsta vikt. Därför bör tidsfristen endast 
vara ett år.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 51
SKÄL 23

(23) Det är av största vikt att säkerställa att 
metoderna för biverkningsbevakning, också 
benämnt säkerhetsövervakning, anpassas till 
de särskilda behov som följer av att 
säkerhetsuppgifter insamlas bland barn, 
däribland uppgifter om långtidseffekter. 

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

Effekten vid användning på barn kan också 
behöva studeras särskilt efter godkännandet. 
Därför bör det också krävas av en sådan 
ansökan om godkännande för försäljning 
som innehåller resultat av studier som 
genomförts i enlighet med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram att sökanden 
visar hur han avser att på lång sikt följa upp 
eventuella biverkningar av läkemedlet och 
läkemedlets effekt i den pediatriska 
populationen. I de fall där det finns särskilda 
orsaker till oro bör det finnas möjlighet att 
kräva att sökanden lägger fram ett särskilt 
system för riskhantering för myndigheten 
och, efter myndighetens medgivande, 
tillämpar detsamma och/eller genomför 
särskilda studier efter godkännandet för 
försäljning, som villkor för att ett 
godkännande för försäljning skall beviljas.

Or. el

Motivering

Det efterlyses en kontrollmekanism som skall säkra patientskyddet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 52
SKÄL 24

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets förordning 
(EEG) nr 1768/92.

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten lämnats in för godkännande i 
alla medlemsstater i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 2004/27/EG och 
godkänts i minst 15 medlemsstater och om 
relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets förordning 
(EEG) nr 1768/92.
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Or. el

Motivering

Det är viktigt att främja godkännandet av nya läkemedel och att inte hindra utvecklingen och 
försäljningen av läkemedel som godkänts i åtminstone 15 medlemsstater, dvs. i en majoritet 
av EU:s länder.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 53
SKÄL 24

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning 
med sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92.

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av ett pediatriskt 
förlängningsskydd på sex månader liknande
det tilläggsskydd som inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller en sex 
månaders förlängning av perioderna för 
uppgifts- och marknadsskydd som 
tillhandahålls genom artikel 10 i 
direktiv 2001/83/EG och artikel 14.11 i 
förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget för artikel 36.1.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 54
SKÄL 24

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
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produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92.

produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av ett pediatriskt 
förlängningsskydd på 12 månader liknande
det tilläggsskydd som inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller en 
sex månaders förlängning av perioderna 
för uppgifts- och marknadsskydd som 
tillhandahålls genom artikel 10 i 
direktiv 2001/83/EG och artikel 14.11 i 
förordning (EG) nr 726/2004..

Or. en

Motivering

Läkemedel omfattas av patent eller tilläggsskydd och stadgat uppgiftsskydd. 
Patent/tilläggsskydd och stadgat uppgiftsskydd är inte kumulativa sinsemellan utan tvärtom 
parallella till varandra. I de flesta fall, men inte alla, löper rätten till tilläggsskydd ut efter det 
stadgade uppgiftsskyddet. Men det förekommer fall där det inte finns något tilläggsskydd utan 
bara ett patent eller att uppgiftsskyddet är det sista som löper ut. För att vara fullt effektivt 
bör det föreslagna pediatriska incitamentet bestå av en förlängning av samtliga befintliga 
immaterialrätter för en viss produkt för att behandla ovanstående fall. Därför inrättas en 
specifik rätt, pediatriska förlängningsskyddet, vilket fungerar på samma sätt som ett 
traditionellt tilläggsskydd. För de produkter som inte skyddas av ett patent eller tilläggsskydd 
kommer det enda incitamentet att vara i form av en förlängning av det stadgade 
uppgiftsskyddet. Förlängningen av samtliga befintliga former av skydd tillsammans innebär 
inte dubbelt skydd utan endast parallellt skydd och är nödvändigt för att pediatriska 
förordningen skall bli helt effektiv. Annars utesluts alltför många produkter från fördelarna 
med det pediatriska incitamentet.

En 12-månadersperiod istället för de föreslagna sex månaderna skulle sända ett starkare 
budskap till stöd för konkurrenskraftig forskning och utveckling på det pediatriska området 
och ta hänsyn till de särskilda förutsättningarna i den europeiska miljön. En sådan 
incitamentperiod på 12 månader skulle även göra det möjligt för EU att ta itu med 
förseningarna i antagandet av åtgärder om pediatriska läkemedel. Detta är i linje med EU:s 
åtagande inom ramen för Lissabon- och Barcelona-agendan om konkurrensfrågor samtidigt 
som man ökar utvecklingen av bättre läkemedel för barn i Europa.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 55
SKÄL 24

(24) För produkter som omfattas av kravet (24) För produkter som omfattas av kravet 
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på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets förordning 
(EEG) nr 1768/92.

på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
fem månader med möjlighet till en 
förlängning på ytterligare fem månader av 
det tilläggsskydd som inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92.

Or. de

Motivering

Kommissionens föreslagna sexmånaders förlängning av tilläggsskyddet förefaller något 
överdrivet. En standardförlängning på fem månader av tilläggsskyddet skulle räcka för att 
fördröja konkurrens av kopior och generera försäljning för att kompensera för kostnaderna 
för pediatriska studier. Men för produkter med låg årsförsäljning (mindre än 100 miljoner 
EUR enligt IMS statistik för Europa), bör en tydlig förlängning på 10 månader göras.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 56
SKÄL 24

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater
och om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92.

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits och om 
relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92.

Or. en

Motivering

Vissa medicinska villkor finns bara i vissa medlemsstater. I dessa fall vore det orimligt att 
kräva att en produkt måste godkännas i samtliga medlemsstater och därför bör förlängningen 
gälla de stater där produkten är godkänd.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 57
SKÄL 24

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92.

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits och 
forskningen görs inom det 
prövningsprogram som ingår i den kliniska 
forskningen, om produkten godkänts i alla 
medlemsstater och om relevanta uppgifter 
om resultaten av studierna ingår i 
produktinformationen, en belöning utges i 
form av en förlängning med sex månader av 
det tilläggsskydd som inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92.

Or. en

Motivering

Om den privata sektorn belönas för sina investeringar i utvecklingen av pediatriska 
läkemedel bör belöningar endast ges när en särskilt viktig investering gjorts, exempelvis i 
klinisk forskning. Om belöningar ges för alla pediatriska studier kan det leda till oönskade 
effekter som att bolag snarare söker efter pediatriska indikationer för läkemedel med höga 
försäljningssiffror än läkemedel som verkligen behövs för barn.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 58
SKÄL 24

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges i form av en förlängning med 
sex månader av det tilläggsskydd som 

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater och 
om relevanta uppgifter om resultaten av 
studierna ingår i produktinformationen, en 
belöning utges under vissa förutsättningar i 
form av en förlängning med maximalt 
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inrättats genom rådets förordning 
(EEG) nr 1768/92.

sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget skapar överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 36.1.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 59
SKÄL 25

(25) Eftersom belöningen avser studier på 
barn och inte påvisande av att en produkt är 
säker och effektiv vid behandling av barn,
bör belöningen utges även om en pediatrisk 
indikation inte skulle godkännas. För att 
den information som finns tillgänglig om 
användning av läkemedel i den pediatriska 
populationen skall förbättras bör relevanta 
uppgifter om användning i pediatriska 
populationer ingå i produktinformationen 
om godkända produkter.

(25) Eftersom belöningen avser 
framgångsrika studier på barn och inte 
påvisande av att en produkt är säker och 
effektiv vid behandling av barn, bör 
belöningen endast utges om den leder till 
godkännande av en pediatrisk indikation . 
För att den information som finns tillgänglig 
om användning av läkemedel i den 
pediatriska populationen skall förbättras bör 
relevanta uppgifter om användning i 
pediatriska populationer ingå i 
produktinformationen om godkända 
produkter.

Or. en

Motivering

Om den privata sektorn belönas för sina investeringar i utvecklingen av pediatriska 
läkemedel bör belöningar endast ges när en särskilt viktig investering gjorts, exempelvis i 
klinisk forskning. Om belöningar ges för alla pediatriska studier kan det leda till oönskade 
effekter som att bolag snarare söker efter pediatriska indikationer för läkemedel med höga 
försäljningssiffror än läkemedel som verkligen behövs för barn.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 60
SKÄL 26

(26) Enligt Europaparlamentets och rådets (26) Enligt Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 141/2000 av den 
16 december 1999 om särläkemedel skall 
läkemedel som klassificerats som 
särläkemedel ha ensamrätt på marknaden 
under tio år efter det att de har godkänts för 
försäljning med en indikation som avser en 
sällsynt sjukdom. Eftersom sådana produkter 
ofta inte är patentskyddade kan den belöning 
som består i en förlängning av 
tilläggsskyddet inte användas, och i de fall 
där de är patentskyddade skulle en sådan 
förlängning innebära ett dubbelt incitament. 
För särläkemedel bör därför en förlängning 
av tilläggsskyddet ersättas av att ensamrätten 
på marknaden förlängs till att omfatta tolv 
år, om kravet på uppgifter om användning 
för behandling av barn uppfylls helt.

förordning (EG) nr 141/2000 av den 
16 december 1999 om särläkemedel skall 
läkemedel som klassificerats som 
särläkemedel ha ensamrätt på marknaden 
under tio år efter det att de har godkänts för 
försäljning med en indikation som avser en 
sällsynt sjukdom. Eftersom sådana produkter 
ofta inte är patentskyddade kan den belöning 
som består i en förlängning av 
tilläggsskyddet inte användas, och i de fall 
där de är patentskyddade skulle en sådan 
förlängning innebära ett dubbelt incitament. 
För särläkemedel bör därför en förlängning
av tilläggsskyddet ersättas av att ensamrätten 
på marknaden förlängs till att omfatta tio år 
och sex månader, om kravet på uppgifter 
om användning för behandling av barn 
uppfylls helt.

Or. en

Motivering

Den tioåriga ensamrätt på marknaden som ges i EU för särläkemedel är redan idag längst i 
världen. Incitamenten för pediatriska indikationer är ofta omfattande, eftersom många 
särläkemedel riktas mot ämnesomsättningssjukdomar som börjar i barndomen. Dessutom är 
särläkemedel mycket dyra och ofta mycket lönsamma. Därför bör ensamrätten på marknaden 
minskas till sex månader.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 61
SKÄL 28

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

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

Or. en

Motivering

Onödiga studier på barn bör undvikas och man bör därför inte upprepa studier på 
pediatripatienter som redan genomförts i tredjeländer.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 62
SKÄL 29

(29) En förteckning över barns terapeutiska 
behov bör upprättas av Pediatriska 
kommittén efter samråd med kommissionen, 
medlemsstaterna och berörda parter, och bör 
uppdateras regelbundet. Förteckningen bör 
innehålla uppgifter om befintliga läkemedel 
som används vid behandling av barn och 
belysa barns terapeutiska behov och vilka 
prioriteringar som bör göras inom forskning 
och utveckling. På så sätt bör företagen lätt 
kunna finna möjligheter till 
företagsutveckling, Pediatriska kommittén 
bör bättre kunna uppskatta behovet av 
läkemedel och studier vid sin bedömning av 
utkast till pediatriska prövningsprogram, 
undantag och uppskov, och vårdpersonal och 
patienter bör få tillgång till en 
informationskälla till stöd för sina beslut om 
val av läkemedel.

(29) En förteckning över barns terapeutiska 
behov bör upprättas av Pediatriska 
kommittén efter samråd med kommissionen, 
medlemsstaterna och berörda parter, och bör 
uppdateras regelbundet. Förteckningen bör 
innehålla uppgifter om befintliga läkemedel 
som används vid behandling av barn och 
belysa barns terapeutiska behov och vilka 
prioriteringar som bör göras inom forskning 
och utveckling. På så sätt bör företagen lätt 
kunna finna möjligheter till 
företagsutveckling, Pediatriska kommittén 
bör bättre kunna uppskatta behovet av 
läkemedel och studier vid sin bedömning av 
utkast till pediatriska prövningsprogram, 
undantag och uppskov, och vårdpersonal och 
patienter bör få tillgång till en tillförlitlig 
informationskälla till stöd för sina beslut om 
val av läkemedel.

Or. el

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 63
SKÄL 30

(30) Kliniska prövningar i den pediatriska 
populationen kan kräva särskild sakkunskap, 
särskilda metoder och i vissa fall särskilda 
faciliteter och bör utföras av forskare med 
lämpliga kvalifikationer. Ett nätverk som 

(30) Kliniska prövningar i den pediatriska 
populationen kan kräva särskild sakkunskap, 
särskilda metoder och i vissa fall särskilda 
faciliteter och bör utföras av forskare med 
lämpliga kvalifikationer. Ett nätverk som 
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sammanlänkar befintliga nationella och 
europeiska initiativ samt forskningscentra 
för att bygga upp den nödvändiga 
kompetensen på EU-nivå skulle bidra till att 
underlätta samarbetet och undvika att 
samma studier genomförs mer än en gång. 
Detta nätverk bör bidra till arbetet med att 
stärka grunderna för det europeiska området 
för forskningsverksamhet i anslutning till 
gemenskapens ramprogram för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration, gynna 
den pediatriska populationen och fungera 
som en källa för information och sakkunskap 
för branschen.

sammanlänkar befintliga nationella och 
europeiska initiativ samt forskningscentra 
och som tar hänsyn till internationella data
för att bygga upp den nödvändiga 
kompetensen på EU-nivå skulle bidra till att 
underlätta samarbetet och undvika att 
samma studier genomförs mer än en gång. 
Detta nätverk bör bidra till arbetet med att 
stärka grunderna för det europeiska området 
för forskningsverksamhet i anslutning till 
gemenskapens ramprogram för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration, gynna 
den pediatriska populationen och fungera 
som en källa för information och sakkunskap 
för branschen.

Or. el

Motivering

Det är nödvändigt att bygga upp en så stor databas som möjligt och att erfarenheter från 
internationell forskning tas till vara.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 1

I denna förordning fastställs bestämmelser 
för utveckling av humanläkemedel i syfte att 
tillgodose den pediatriska populationens 
särskilda terapeutiska behov utan att barn 
utsätts för onödiga kliniska prövningar och i 
överensstämmelse med direktiv 2001/20/EG.

I denna förordning fastställs bestämmelser 
för utveckling av humanläkemedel i syfte att 
tillgodose den pediatriska populationens 
särskilda terapeutiska behov utan att barn 
utsätts för onödiga kliniska prövningar, i 
synnerhet för läkemedelsprodukter som 
redan används i pediatriska populationer 
med sällsynta medfödda sjukdomstillstånd,
och i överensstämmelse med 
direktiv 2001/20/EG.

Or. fr

Motivering

Genom detta ändringsförslag kan man undvika att bestämmelserna strider mot andra 
befintliga lagar och förordningar vilka redan kräver kliniska uppgifter för de pediatriska 



PE 357.553v02-00 26/1 AM\568363SV.doc

SV

populationerna, inte minst för de produkter som redan visat sin nytta i de pediatriska 
populationer som lider av sällsynta medfödda sjukdomar såsom blödarsjuka.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 65
ARTIKEL 1

I denna förordning fastställs bestämmelser 
för utveckling av humanläkemedel i syfte att 
tillgodose den pediatriska populationens 
särskilda terapeutiska behov utan att barn 
utsätts för onödiga kliniska prövningar och i 
överensstämmelse med direktiv 2001/20/EG.

I denna förordning fastställs bestämmelser 
för utveckling av humanläkemedel i syfte att 
tillgodose den pediatriska populationens 
särskilda terapeutiska behov utan att barn 
utsätts för onödiga kliniska eller andra 
prövningar och i överensstämmelse med 
direktiv 2001/20/EG.

Or. el

Motivering

Det handlar inte bara om kliniska prövningar utan även om laboratorieförsök och annat.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 2, LED 1

1. den pediatriska populationen: den del av 
befolkningen som är mellan 0 och 18 år.

1. den pediatriska populationen: den del av 
befolkningen som är mellan 0 och 16 år.

Or. en

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 2A (ny)

Artikel 2a 
Medlemsstaterna skall samla in tillgängliga 
uppgifter om all nuvarande och nödvändig 
användning av läkemedel i den pediatriska 
populationen och skall, senast 1 år efter det 
att denna förordning träder i kraft, 
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meddela dessa uppgifter till myndigheten.
Pediatriska kommittén skall ge vägledning 
om innehållet i och formatet på de 
uppgifter som skall insamlas.

Or. en

Motivering

Små förändringar i uttryck och ordalydelse, men den viktigaste skillnaden är platsen där 
artikeln förs in. Huvudsyftet med förordningen är att främja utvecklingen av läkemedel vars 
syfte är att tillgodose den ”pediatriska populationens särskilda terapeutiska behov”. 
Artiklarna 41-43 som delvis behandlar denna förutsättning måste flyttas från slutet av 
förordningen till inledningspunkterna.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 2A (ny)

Artikel 2a 
Medlemsstaterna skall samla in alla 
tillgängliga uppgifter om all nuvarande och 
nödvändig användning av läkemedel i den 
pediatriska populationen och skall, senast 
2 år efter det att denna förordning träder i 
kraft, meddela dessa uppgifter till 
myndigheten.
Pediatriska kommittén skall ge vägledning 
om innehållet i och formatet på de 
uppgifter som skall insamlas.

Or. fr

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 2 B (ny)

Artikel 2b
1. På grundval av bedömningen enligt 
artikel 2a, och efter samråd med 
kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter, skall Pediatriska kommittén 
upprätta en förteckning över terapeutiska 
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behov.
Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 2 år efter det att 
denna förordning träder i kraft och skall 
uppdatera den regelbundet.
2. Pediatriska kommittén skall fastställa 
prioriteringar för forskningen på grundval 
av den förteckning som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Små förändringar i uttryck och ordalydelse, men den viktigaste skillnaden är platsen där 
artikeln förs in. Huvudsyftet med förordningen är att främja utvecklingen av läkemedel vars 
syfte är att tillgodose den ”pediatriska populationens särskilda terapeutiska behov”. 
Artiklarna 41-43 som delvis behandlar denna förutsättning måste flyttas från slutet av 
förordningen till inledningspunkterna.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 2B (ny)

Artikel 2b 
1. På grundval av bedömningen enligt 
artikel 2a, och efter samråd med 
kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter, skall Pediatriska kommittén 
upprätta en förteckning över terapeutiska 
behov.
Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 2 år efter det att 
denna förordning träder i kraft och skall 
uppdatera den regelbundet.
2. Pediatriska kommittén skall fastställa 
prioriteringar för forskningen på grundval 
av den förteckning som avses i artikel 2b.1.

Or. fr
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Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 2C (ny)

Artikel 2c 
1. Myndigheten skall, med vetenskapligt 
stöd från Pediatriska kommittén, upprätta 
ett europeiskt nätverk av befintliga 
nationella nätverk, forskare och center med 
specifik sakkunskap i att genomföra studier 
i den pediatriska populationen.
2. Syftet med det europeiska nätverket skall 
bland annat vara att samordna studier som 
gäller pediatriska läkemedel, bygga upp 
den nödvändiga vetenskapliga och 
administrativa kompetensen på europeisk 
nivå och undvika att samma studier och 
test på barn utförs mer än en gång.
Nätverket skall även se till att medlen 
används på bästa möjliga sätt: att studierna 
genomförs till bästa kostnad (mänsklig och 
ekonomisk) och att protokollen är lämpade 
att svara så snabbt och så enkelt som 
möjligt på de kliniska frågor som ställs.
3.Senast ett år efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
myndighetens styrelse på förslag av dess 
verkställande direktör och efter samråd 
med kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter anta en 
genomförandestrategi för att lansera och få 
igång det europeiska nätverket. Detta 
nätverk skall när så är erforderligt vara 
förenligt med arbetet med att stärka 
grunderna för det europeiska området för 
forskningsverksamhet i anslutning till 
gemenskapens ramprogram för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration.

Or. en

Motivering

Små förändringar i uttryck och ordalydelse, men den viktigaste skillnaden är platsen där 
artikeln förs in. Huvudsyftet med förordningen är att främja utvecklingen av läkemedel vars 
syfte är att tillgodose den ”pediatriska populationens särskilda terapeutiska behov”. 
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Artiklarna 41-43 som delvis behandlar denna förutsättning måste flyttas från slutet av 
förordningen till inledningspunkterna.
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Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 2C (ny)

Artikel 2c 
Senast ett år efter det att denna förordning 
börjat tillämpas skall medlemsstaterna 
inrätta ett EU-program för pediatrisk 
forskning avsett att finansiera studier i 
pediatrisk användning av läkemedel, 
särskilt sådana som inte omfattas av ett 
patent eller ett tilläggsskydd.
Programmet skall beakta de prioriteringar 
som avses i artikel 2b.2.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 73
KAPITEL 1A (nytt)

Kapitel 1a
Identifiering av behoven

Artikel 1
1. Medlemsstaterna skall samla in alla 
tillgängliga uppgifter om all nuvarande 
användning av läkemedel i den pediatriska 
populationen och upprätta en förteckning 
över ej tillgodosedda behov samt året efter 
det att denna förordning träder i kraft 
meddela dessa uppgifter till myndigheten.
Pediatriska kommittén skall ge vägledning 
om innehållet i och formatet på de 
uppgifter som skall insamlas.

Artikel 2
1. På grundval av bedömningen enligt 
artikel 2a, och efter samråd med 
kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter, skall Pediatriska kommittén 
upprätta en förteckning över terapeutiska 
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behov.
Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 2 år efter det att 
denna förordning träder i kraft och 
uppdatera den regelbundet, minst en gång 
om året.
2.Pediatriska kommittén skall fastställa 
prioriteringar för forskningen på grundval 
av den förteckning som avses i artikel 2b.1.
3. Vid upprättandet av förteckningen över 
terapeutiska behov skall hänsyn tas till 
prevalensen av sjukdomstillstånden i den 
pediatriska populationen, hur allvarliga de 
tillstånd som skall behandlas är, i vilken 
mån det finns tillgång till alternativa 
behandlingar för dessa tillstånd i den 
pediatriska populationen och hur lämpliga 
dessa behandlingar är med hänsyn bland 
annat till behandlingarnas effekt- och 
biverkningsprofil, inklusive eventuella 
specifikt pediatriska säkerhetsaspekter.

Artikel 3
1. Myndigheten skall, med vetenskapligt 
stöd från Pediatriska kommittén, upprätta 
ett europeiskt nätverk av befintliga 
nationella nätverk, forskare och center med 
specifik sakkunskap i att genomföra studier 
i den pediatriska populationen.
2. Syftet med det europeiska nätverket skall 
bland annat vara att samordna studier som 
gäller pediatriska läkemedel, bygga upp 
den nödvändiga vetenskapliga och 
administrativa kompetensen på europeisk 
nivå och undvika att samma studier och 
test på barn utförs mer än en gång. 
Nätverket skall även se till att medlen 
används på bästa möjliga sätt: att studierna 
genomförs till bästa kostnad (mänsklig och 
ekonomisk) och att protokollen är lämpade 
att svara så snabbt och så enkelt som 
möjligt på de kliniska frågor som ställs.
3.Senast ett år efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
myndighetens styrelse på förslag av dess 
verkställande direktör och efter samråd 
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med kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter anta en 
genomförandestrategi för att lansera och få 
igång det europeiska nätverket. Detta 
nätverk skall när så är erforderligt vara 
förenligt med arbetet med att stärka 
grunderna för det europeiska området för 
forskningsverksamhet i anslutning till 
gemenskapens ramprogram för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration.

Artikel 4
1. Senast ett år efter det att denna 
förordning börjat tillämpas skall 
medlemsstaterna inrätta ett EU-program 
för pediatrisk forskning avsett att 
finansiera studier i pediatrisk användning 
av läkemedel, särskilt sådana som inte 
omfattas av ett patent eller ett tilläggsskydd.
Programmet skall beakta de prioriteringar 
som avses i artikel 2b.2.

Or. fr

Motivering

Detta kapitel avser utveckling av läkemedel för mänskligt bruk i syfte att bättre svara mot de 
särskilda terapeutiska behoven i den pediatriska populationen, samtidigt som onödiga tester 
undviks och läkemedelsföretagen uppmuntras att bättre tillgodose dessa särskilda behov.

Texten i artiklarna återger i huvudsak artiklarna 41,42 och 43 i förslaget till förordning och 
avser utveckling av läkemedel för mänskligt bruk i syfte att bättre svara mot de särskilda 
terapeutiska behoven i den pediatriska populationen, samtidigt som onödiga tester undviks 
och läkemedelsföretagen uppmuntras att bättre tillgodose dessa särskilda behov.

För att göra detta bör såväl gemenskapens som medlemsstaternas offentliga myndigheter 
försäkra sig om att samtliga behov tillgodoses, oberoende av vilket intresse 
läkemedelsföretagen  visar för incitamentsystemet. Därför bör fastställande av de 
terapeutiska behoven inom pediatrin göras till ett prioriterat mål som också kan göra det 
lättare att bättre definiera prövningsprogrammen och deras prioriteringar.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 3, PUNKT 1, STYCKE 1
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1. Vid Europeiska läkemedelsmyndigheten, 
nedan kallad ”myndigheten”, som inrättades 
genom förordning (EG) nr 726/2004, skall 
det inrättas en pediatrisk kommitté.

1. Vid Europeiska läkemedelsmyndigheten, 
nedan kallad ”myndigheten”, som inrättades 
genom förordning (EG) nr 726/2004, skall 
det senast sex månader efter att denna 
förordning har trätt i kraft inrättas en 
pediatrisk kommitté.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av nya läkemedel får inte försenas. Europeiska läkemedelsmyndigheten förfogar 
redan över omfattande expertkunnande i den pediatriska sektorn. Därför borde det vara 
möjligt att starta pediatriska kommitténs arbete inom sex månader.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED C

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen.

c) tolv personer som sedan parlamentet 
hörts utnämns av kommissionen på grundval 
av en offentlig uppmaning till 
intresseanmälan, och som skall företräda 
pediatrikerna, allmänläkarna, specialisterna 
på läkemedels- och folkhälsokontroll, 
föräldraföreningarna och
socialförsäkringsorganen.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED C

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen.

c) tio personer som sedan parlamentet hörts
utnämns av kommissionen på grundval av en 
offentlig uppmaning till intresseanmälan, 
och som skall företräda pediatrikerna, 
allmänläkarna, specialisterna på 
läkemedels- och folkhälsokontroll, 
föräldraföreningarna och
socialförsäkringsorganen.
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Or. fr

Motivering

Pediatriska kommittén bör vara sammansatt av olika aktörer inom den pediatriska vården, så 
att kommittén kan bedöma situationen och de pediatriska behoven i deras helhet. Man bör 
även se till att det vid varje sammanträde finns ett tillräckligt stort antal personer som kan 
fatta de beslut som krävs.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED C 

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen.

c) sex personer som sedan parlamentet 
hörts utnämns av kommissionen på grundval 
av en offentlig uppmaning till 
intresseanmälan, och som skall företräda 
pediatrikerna, specialisterna på läkemedels-
och folkhälsokontroll och 
föräldraorganisationernas intressen.

Or. en

Motivering

Parlamentet bör höras om de sex ytterligare personer som skall utses. Snarare än att 
företräda patientföreningar som ofta i huvudsak finansieras av eller är kopplade till 
läkemedelsbolagen så är det lämpligare att dessa personer företräder de intressen som utöver 
pediatrikerna representeras av specialisterna på läkemedels- och folkhälsokontroll och 
föräldraorganisationerna.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED C

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen.

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen. En sjätte 
person som utses av kommissionen bör 
vara ledamot av Europeiska 
läkemedelsmyndighetens kommitté för 



PE 357.553v02-00 36/1 AM\568363SV.doc

SV

särläkemedel.

Or. en

Motivering

Barn drabbas också av ovanliga sjukdomar som behandlas med särläkemedel. Majoriteten 
(70-80 procent) av de ovanliga sjukdomarna är ärftliga vilket innebär att i synnerhet barn är 
i behov av behandling - många särläkemedel utvecklas eller behöver utvecklas för pediatriska 
indikationer. Europeiska kommissionens utnämning av en ledamot av Europeiska 
läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel kommer att göra Pediatriska kommittén 
mera representativ för att förstå och identifiera de särskilda behoven hos barn som drabbas 
av ovanliga sjukdomar.

Ändringsförslag från Karin Jöns

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED C

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen.

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna, andra 
specialistläkare som är specialiserade på 
behandling av barn och 
patientorganisationernas intressen.

Or. de

Motivering

Inte endast pediatriker utan även andra läkare som är specialiserade på att behandla barn 
(cancerläkare, hjärtläkare, etc.) bör ha möjlighet att delta i Pediatriska kommittén.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED C

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen.

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna, farmaceuterna
och patientorganisationernas intressen.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED C

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen.

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda farmaceuterna, pediatrikerna 
och patientorganisationernas intressen.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att Pediatriska kommittén även innehåller en ledamot som företräder 
farmaceuterna. Eftersom farmaceuter har en högre läkemedelsutbildning, arbetar direkt med 
tillhandahållande av läkemedel och kommer i kontakt med mottagarna av pediatriska 
läkemedel kan de på ett betydande sätt bidra till kommitténs arbete. Således bör deras 
deltagande inte uteslutas utan tas med explicit.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED C

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen.

c) sex personer som utnämns av 
kommissionen på grundval av en offentlig 
uppmaning till intresseanmälan, och som 
skall företräda pediatrikerna och 
patientorganisationernas intressen samt 

  
1 Directive 85/433/EC



PE 357.553v02-00 38/1 AM\568363SV.doc

SV

socialförsäkringsorganen och ömsesidiga 
bolag med ansvar eller medansvar för 
budgetförvaltningen; varje gång bör 
två personer ur dessa tre intressegrupper 
utnämnas.

Or. fr

Motivering

Förutom medicinska experter och företrädare för patienternas intressen, bör kommittén 
absolut innehålla nationella företrädare för sociala trygghetssystem eller 
socialförsäkringsorgan med ansvar för förvaltning av hälsovårdsbudgeten, så att de kan 
övervaka de budgetmässiga konsekvenserna av kommitténs beslut.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) två företrädare för branschen, som 
utses gemensamt av de berörda 
organisationerna.

Or. de

Motivering

Det är lämpligt att branschen som berörd part också har en plats och en röst i en sådan 
kommitté. Med endast två företrädare är det liten risk för favorisering av särintressen.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet bestå av den ståndpunkt som 
majoriteten av ledamöterna intar samt 
avvikande ståndpunkter med motiveringar.

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet bestå av

(a) den ståndpunkt som majoriteten av 
ledamöterna intar samt 
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(b) avvikande ståndpunkter 

med motiveringar för var och en av dem.

Yttrandet skall offentliggöras utan 
dröjsmål.

Or. en

Motivering

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

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

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet bestå av den ståndpunkt som 
majoriteten av ledamöterna intar samt
avvikande ståndpunkter med motiveringar.

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet vara det som majoriteten av 
ledamöterna antar. De avvikande 
ståndpunkterna med motiveringar skall 
omnämnas i yttrandet.
Yttrandet skall offentliggöras utan 
dröjsmål.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet bestå av den ståndpunkt som 
majoriteten av ledamöterna intar samt 

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet vara det som majoriteten av 
ledamöterna antar. De avvikande 
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avvikande ståndpunkter med motiveringar. ståndpunkterna med motiveringar skall 
omnämnas i yttrandet.

Yttrandet skall offentliggöras utan 
dröjsmål.

Or. fr

Motivering

Pediatriska kommittén bör fungera med total insyn. Detta insynskrav bör gälla 
beslutsprocessen, motiveringar av beslut och besluten i sig. Artikel 5 bör i detta hänseende 
preciseras.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet bestå av den ståndpunkt som 
majoriteten av ledamöterna intar samt 
avvikande ståndpunkter med motiveringar.

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet bestå av den ståndpunkt som 
majoriteten av ledamöterna intar. De
avvikande ståndpunkter med motiveringar 
skall omnämnas i yttrandet.
Yttrandet skall offentliggöras utan 
dröjsmål.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till ökad öppenhet.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall 
yttrandet bestå av den ståndpunkt som 
majoriteten av ledamöterna intar samt 

1. När Pediatriska kommittén förbereder sina 
yttranden skall den eftersträva vetenskaplig 
enighet. Om enighet inte kan nås skall
yttrandet bestå av den ståndpunkt som 
majoriteten av ledamöterna intar samt 
avvikande ståndpunkter med motiveringar. 
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avvikande ståndpunkter med motiveringar. Yttrandet skall offentliggöras utan 
dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 5, PUNKT 3

3. I alla möten i Pediatriska kommittén får 
kommissionens företrädare, myndighetens 
verkställande direktör eller dennes 
företrädare närvara.

3. I alla möten i Pediatriska kommittén får 
kommissionens två företrädare, 
myndighetens verkställande direktör eller 
dennes företrädare närvara.

Or. el

Motivering

Det gäller att ge kommissionen och myndigheten en korrekt institutionell representation.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 6, STYCKE 2

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

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

Or. el

Motivering

Ökar insynen.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED D
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d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt vid 
användning i den pediatriska populationen.

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt och 
terapeutiska fördel i jämförelse med redan 
befintliga medel för den berörda pediatriska 
populationen.

Or. fr

Motivering

Pediatriska kommitténs funktion bör inte begränsas till att bedöma insamlade uppgifter i 
enlighet med ett pediatriskt prövningsprogram och yttra sig om läkemedlets kvalitet, säkerhet 
och effekt. Man måste även ta hänsyn till den terapeutiska fördelen för barnen, i enlighet med 
vad som sägs i förordningens mål.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED D

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt vid 
användning i den pediatriska populationen.

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt och 
terapeutiska fördel i jämförelse med redan 
befintliga behandlingar vid användning i 
den pediatriska populationen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED D 

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt vid 
användning i den pediatriska populationen.

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt och 
terapeutiska fördel i jämförelse med redan 
befintliga medel vid användning i den 
pediatriska populationen.

Or. fr

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED D

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt vid 
användning i den pediatriska populationen.

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt och 
terapeutiskt mervärde (jämfört med redan 
befintliga behandlingar) vid användning i 
den pediatriska populationen.

Or. en

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED D

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt vid 

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt och 
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användning i den pediatriska populationen. terapeutiskt mervärde (jämfört med redan 
befintliga behandlingar) vid användning i 
den pediatriska populationen.

Or. en

Motivering

För att beakta begreppet terapeutiskt mervärde.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED D

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt vid 
användning i den pediatriska populationen.

d) På begäran av Kommittén för 
humanläkemedel eller en behörig myndighet 
bedöma varje uppgift som tagits fram i 
enlighet med ett pediatriskt 
prövningsprogram och yttra sig om 
läkemedlets kvalitet, säkerhet, effekt och 
terapeutiskt mervärde (jämfört med redan 
befintliga behandlingar) vid användning i 
den pediatriska populationen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED E 

e) Ge råd om innehållet i och formen för de 
uppgifter som skall insamlas för den översikt 
som avses i artikel 41 och upprätta en 
förteckning över terapeutiska behov i 
enlighet med artikel 42.

Ge råd om innehållet i och formen för de 
uppgifter som skall insamlas för den översikt 
som avses i artikel 41 och upprätta en 
förteckning över terapeutiska behov i 
enlighet med artikel 42 och läkemedlets 
terapeutiska fördel i jämförelse med redan 
befintliga medel.
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Or. fr

Motivering

Begreppet terapeutisk fördel är ett villkor då en pediatrisk indikation skall beviljas. Det bör 
dokumenteras och beaktas av Pediatriska kommittén.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Avgöra om ett läkemedel kan komma 
ifråga för en förlängning med sex månader 
av skyddsperioden, genom kontroll av 
läkemedlens försäljningsvärde utifrån en 
oberoende revision i enlighet med artikel 
36.1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Avgöra om ett läkemedel kan komma 
ifråga för en förlängning med sex månader 
av skyddsperioden, genom kontroll av 
läkemedlens försäljningsvärde utifrån en 
oberoende revision i enlighet med artikel 
36.1.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Avgöra om ett läkemedel kan komma 
ifråga för en förlängning med sex månader 
av skyddsperioden, genom kontroll av 
läkemedlens försäljningsvärde utifrån en 
oberoende revision i enlighet med 
artikel 36.1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Avgöra om ett läkemedel kan komma 
ifråga för en förlängning med sex månader 
av skyddsperioden, genom kontroll av 
läkemedlens försäljningsvärde utifrån en 
oberoende revision i enlighet med 
artikel 36.1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Avgöra om ett läkemedel kan komma 
ifråga för en förlängning med sex månader 
av skyddsperioden, genom kontroll av 
läkemedlens försäljningsvärde utifrån en 
oberoende revision i enlighet med artikel
36.1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 103
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Avgöra om ett läkemedel kan komma 
ifråga för en förlängning med sex månader 
av skyddsperioden, genom kontroll av 
läkemedlens försäljningsvärde utifrån en 
oberoende revision.

Or. pt

Motivering

Pediatriska kommittén skall kunna kontrollera läkemedlens försäljningsvärde och se om de 
har rätt till en förlängning med sex månader av skyddsperioden i stället för den normala 
tremånadersförlängningen.

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)
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ha) Kontrollera produktens 
försäljningssiffror, genom granskning vid 
en oberoende revision, för att avgöra om 
produkten kan beviljas en förlängning av 
tilläggsskyddet med sex månader i enlighet 
med artikel 36.1.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge Pediatriska kommittén behörighet att kontrollera de 
försäljningssiffror för en produkt som presenterats och som kan ge upphov till en förlängning 
av tilläggsskyddet med sex månader i stället för de normala tre.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Upprätta en särskild förteckning över 
behoven av pediatriska läkemedel i samråd 
med pediatriska specialister, och uppdatera 
förteckningen regelbundet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 7, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

Fall där sådant terapeutiskt mervärde inte 
kan förväntas omfattas av de undantag som 
omnämns i artikel 12.1 c.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 107
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Vid fullgörandet av sina uppgifter skall 
Pediatriska kommittén för varje föreslagen 
studie överväga om denna kan förväntas 
medföra betydande terapeutiska fördelar för 
den pediatriska populationen.

2. Vid fullgörandet av sina uppgifter skall 
Pediatriska kommittén för varje föreslagen 
studie om vissa läkemedel överväga om 
denna kan förväntas medföra betydande 
terapeutiska fördelar för den pediatriska 
populationen jämfört med befintliga 
behandlingar för pediatripatienter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Vid fullgörandet av sina uppgifter skall 
Pediatriska kommittén för varje föreslagen 
studie överväga om denna kan förväntas 
medföra betydande terapeutiska fördelar för 
den pediatriska populationen.

2. Vid fullgörandet av sina uppgifter skall 
Pediatriska kommittén för varje föreslagen 
studie överväga om denna kan förväntas 
medföra betydande terapeutiska fördelar för 
den pediatriska populationen. Den skall 
bland annat även beakta alla yttranden, 
beslut och råd som ges av behöriga 
myndigheter i tredje land.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Vid fullgörandet av sina uppgifter skall 
Pediatriska kommittén för varje föreslagen 
studie överväga om denna kan förväntas 
medföra betydande terapeutiska fördelar för 
den pediatriska populationen.

2. Vid fullgörandet av sina uppgifter skall 
Pediatriska kommittén för varje föreslagen 
studie främst överväga om denna kan 
förväntas medföra betydande terapeutiska 
fördelar för den pediatriska populationen.

Or. en

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 110
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. Jämförande studier som är utformade 
för att dokumentera ett terapeutiskt 
mervärde skall ingå i ansökan.

Or. en

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 111
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. Jämförande studier som är utformade 
för att dokumentera ett terapeutiskt 
mervärde skall ingå i ansökan.

Or. en

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 112
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. Jämförande studier som är utformade 
för att dokumentera ett terapeutiskt 
mervärde skall ingå i ansökan.
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Or. en

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 113
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. De fall för vilka dessa fördelar inte kan 
förväntas skall omfattas av undantagen i 
artikel 12.1 c.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 114
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. De fall för vilka dessa fördelar inte kan 
förväntas skall omfattas av undantagen i 
artikel 12.1 c.

Or. fr
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 115
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. De fall för vilka dessa fördelar inte kan 
förväntas skall omfattas av undantagen i 
artikel 12.1 c.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag gör förslaget till förordning mer konsekvent genom att tillåta en 
pediatrisk indikation i enlighet med artikel 12.1 c.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. De jämförande studier som syftar till att 
visa den terapeutiska fördelen bör finnas 
med i handlingarna i en ansökan om 
godkännande för försäljning.

Or. fr

Motivering

Begreppet terapeutisk fördel bör alltså vara ett villkor då en pediatrisk indikation skall 
beviljas, och bör därför dokumenteras i ansökningshandlingarna så att Pediatriska 
kommittén kan beakta det i enlighet med artikel 7.2.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 117
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. De jämförande studier som syftar till att 
visa den terapeutiska fördelen bör finnas 
med i handlingarna i en ansökan om 
godkännande för försäljning.

Or. fr
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 118
ARTIKEL 7A (ny)

Artikel 7a
En särskild förteckning över behoven av 
läkemedel för barn skall utarbetas, 
uppdateras regelbundet och göras 
tillgänglig för alla berörda parter 
(yrkesverksamma, företag, patienter).

Or. el

Motivering

Det är viktigt att det utarbetas en förteckning som ställs till berörda parters förfogande.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 8, PUNKT 1, LED A (nytt)

a) Resultat från alla genomförda studier
och detaljer från all information som 
samlas in för att dokumentera att ett visst 
läkemedel kan förväntas ha avsevärda 
terapeutiska fördelar för den pediatriska 
populationen jämfört med befintliga 
behandlingar för pediatripatienter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 120
ARTIKEL 8, PUNKT 1, LED A (nytt)

a) Resultat från genomförda pediatriska 
studier, en tidtabell för att komplettera 
pågående och planerade pediatriska studier 
och myndighetens yttrande på dessa 
punkter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 8, PUNKT 1, LED -A (nytt)

-a) Resultat från genomförda pediatriska 
studier, en tidtabell för att komplettera 
pågående och planerade pediatriska studier 
och myndighetens yttrande på dessa 
punkter.

Or. en

Motivering

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



AM\568363SV.doc 55/1 PE 357.553v02-00

SV

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 9, PUNKT 1A (ny)

Kommissionens förordning (EG) 
nr 1085/2003 om granskning av ändringar 
av villkoren för ett godkännande för 
försäljning av humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel skall 
tillämpas där det är lämpligt.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 9, PUNKT 1A (ny)

Det första stycket skall även tillämpas om 
sökanden påvisar att läkemedlet innebär en 
väsentlig terapeutisk, vetenskaplig eller 
teknisk innovation i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 726/2004, artikel 3.2 b. 

Or. el

Motivering

Även godkännande av läkemedel som innebär en terapeutisk, vetenskaplig eller teknisk 
innovation måste tas med, i enlighet med artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 726/2004 om 
inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel 
och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet. Bestämmelsen främjar innovation på läkemedelsområdet.
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Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 14, PUNKT 2, STYCKE 1

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

2. Förutom i exceptionella omständigheter
skall Pediatriska kommittén, senast 
60 dagar från det att ansökan mottagits, 
genom att utse en föredragande anta ett 
yttrande om huruvida ett undantag för den 
enskilda produkten bör beviljas.

Or. en

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 14, PUNKT 3

3. Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas. Myndigheten skall utan 
dröjsmål underrätta sökanden om detta. 
Pediatriska kommitténs slutsats skall 
motiveras för sökanden.

3. Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas. Myndigheten skall utan 
dröjsmål och i vilket fall inom en period 
som inte överstiger 10 arbetsdagar 
underrätta sökanden om detta. Pediatriska 
kommitténs slutsats skall motiveras för 
sökanden.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 126
ARTIKEL 15, PUNKT 1A (ny)

1a. Denna förteckning skall uppdateras 
regelbundet (minst var sjätte månad) och 
offentliggöras utan dröjsmål.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 15, PUNKT 1

1. Myndigheten skall föra en förteckning 
över alla undantag.

1. Myndigheten skall föra en förteckning 
över alla undantag. Denna förteckning skall 
uppdateras regelbundet (minst en gång per 
år) och offentliggöras utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 128
ARTIKEL 15, PUNKT 1A (ny)

1a. Denna förteckning skall uppdateras 
minst en gång om året och offentliggöras 
utan dröjsmål.

Or. fr

Motivering

Pediatriska kommittén bör fungera med total insyn. Detta insynskrav bör gälla 
beslutsprocessen, motiveringar av beslut och besluten i sig. Artikel 15 bör preciseras i denna 
riktning genom att förteckningen över undantag görs offentlig.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 15, PUNKT 1A (ny)

1a. Denna förteckning skall regelbundet 
uppdateras och offentliggöras utan 
dröjsmål.

Or. fr
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 17, PUNKT 1

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 8 
och 9 skall det pediatriska 
prövningsprogrammet, om inte en annan 
tidsfrist är motiverad, inlämnas tillsammans 
med en begäran om godkännande senast 
efter slutförandet av de farmakokinetiska 
humanstudier som anges i avsnitt 5.2.3 i 
del I i bilaga I direktiv 2001/83/EG, för att 
säkerställa att ett yttrande om användning 
av ifrågavarande läkemedel i den 
pediatriska populationen kan avges vid den 
tidpunkt då prövningen av ansökan om 
godkännande för försäljning eller annan 
ansökan sker.

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 8 
och 9 skall det pediatriska 
prövningsprogrammet, om inte en annan 
tidsfrist är motiverad, inlämnas tillsammans 
med en begäran om godkännande tidigast 
efter slutförandet av fas II av de 
farmakokinetiska humanstudier som anges 
så att prövningsprogrammen kan utformas 
på ett konkret sätt och på så sätt uppfylla 
kraven på området för kliniska studier som 
innefattar barn.

Or. de

Motivering

Senast efter fas I visar sig omkring 90 procent av alla testade läkemedel vara olämpliga. Ett 
empiriskt beslut kan därför inte fattas förrän efter fas II.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 17, PUNKT 1

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 8 
och 9 skall det pediatriska 
prövningsprogrammet, om inte en annan 
tidsfrist är motiverad, inlämnas tillsammans 
med en begäran om godkännande senast 
efter slutförandet av de farmakokinetiska 
humanstudier som anges i avsnitt 5.2.3 i 
del I i bilaga I direktiv 2001/83/EG, för att 
säkerställa att ett yttrande om användning av 
ifrågavarande läkemedel i den pediatriska 
populationen kan avges vid den tidpunkt då 

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 8 
och 9 skall det pediatriska 
prövningsprogrammet, inklusive en 
sammanfattning, om inte en annan tidsfrist 
är motiverad, inlämnas tillsammans med en 
begäran om godkännande senast efter 
slutförandet av de farmakokinetiska 
humanstudier som anges i avsnitt 5.2.3 i 
del I i bilaga I direktiv 2001/83/EG, för att 
säkerställa att ett yttrande om användning av 
ifrågavarande läkemedel i den pediatriska 
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prövningen av ansökan om godkännande för 
försäljning eller annan ansökan sker.

populationen kan avges vid den tidpunkt då 
prövningen av ansökan om godkännande för 
försäljning eller annan ansökan sker.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 132
ARTIKEL 17, PUNKT 1

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 8 
och 9 skall det pediatriska 
prövningsprogrammet, om inte en annan 
tidsfrist är motiverad, inlämnas tillsammans 
med en begäran om godkännande senast 
efter slutförandet av de farmakokinetiska 
humanstudier som anges i avsnitt 5.2.3 i 
del I i bilaga I direktiv 2001/83/EG, för att 
säkerställa att ett yttrande om användning av 
ifrågavarande läkemedel i den pediatriska 
populationen kan avges vid den tidpunkt då 
prövningen av ansökan om godkännande för 
försäljning eller annan ansökan sker.

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 8 
och 9 får det pediatriska 
prövningsprogrammet inlämnas tillsammans 
med en begäran om godkännande efter 
slutförandet av de farmakokinetiska 
humanstudier som anges i avsnitt 5.2.3 i 
del I i bilaga I direktiv 2001/83/EG, för att 
säkerställa att ett yttrande om användning av 
ifrågavarande läkemedel i den pediatriska 
populationen kan avges vid den tidpunkt då 
prövningen av ansökan om godkännande för 
försäljning eller annan ansökan sker. Om en 
begäran om ett avtal för det pediatriska 
prövningsprogrammet lämnas in i ett 
senare skede skall den som lämnar in en 
ansökan i enlighet med artiklarna 8-9 
tillhandahålla resultat från fullgjorda 
pediatriska studier och en tidtabell för 
slutförande av pågående och planerade 
pediatriska studier. Den behöriga 
myndigheten skall se till att följa upp 
sökanden på dessa punkter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 133
ARTIKEL 17, PUNKT 2

2. Senast 30 dagar från det att den begäran 
som avses i punkt 1 har mottagits skall 
myndigheten kontrollera giltigheten av 
begäran och utarbeta en sammanfattande 
rapport till Pediatriska kommittén.

2. Senast 10 dagar från det att den begäran 
som avses i punkt 1 har mottagits skall 
myndigheten kontrollera giltigheten av 
begäran.

Or. en

Motivering

.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 17, PUNKT 3

3. Om så behövs får myndigheten begära 
ytterligare uppgifter och handlingar från 
sökanden, varvid tidsfristen på 30 dagar 
skall förlängas till den tidpunkt då den 
begärda kompletterande informationen har 
lagts fram.

3. Om så behövs får myndigheten begära 
ytterligare uppgifter och handlingar från 
sökanden, varvid tidsfristen på 10 dagar 
skall förlängas till den tidpunkt då den 
begärda kompletterande informationen har 
lagts fram

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 18, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Senast 60 dagar efter det att Pediatriska 1. Senast 60 dagar efter det att Pediatriska 
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kommittén har mottagit ett föreslaget 
pediatriskt prövningsprogram som är giltigt 
skall den anta ett yttrande om huruvida de 
föreslagna studierna garanterar att de 
uppgifter fås fram som är nödvändiga för att 
bestämma under vilka förhållanden 
läkemedlet får användas vid behandling av 
den pediatriska populationen eller 
undergrupper av denna, och huruvida de 
förväntade terapeutiska fördelarna 
rättfärdigar de studier som föreslås.

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

Or. en

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 136
ARTIKEL 18, PUNKT 2

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 

Om sökanden, i undantagsfall, sedan ett 
beslut tagits genom vilket det pediatriska 
prövningsprogrammet godtagits, stöter på 
sådana svårigheter med genomförandet av 
programmet att det är omöjligt att 
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detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

genomföra programmet eller om 
programmet inte längre kan anses lämpligt, 
får sökanden föreslå ändringar för 
Pediatriska kommittén eller begära uppskov 
eller undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och inom 30 
dagar anta ett yttrande i vilket den föreslår 
att ändringarna underkänns eller godkänns. 
Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall, vare sig yttrandet är positivt 
eller negativt, det förfarande som föreskrivs 
i kapitel 4 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 138
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och inom 30 
dagar anta ett yttrande i vilket den föreslår 
att ändringarna underkänns eller godkänns
samt, om den finner det lämpligt, föreslå en 
ny tidsfrist för när sökanden skall lämna in 
ett ändrat pediatriskt prövningsprogram. Så 
snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall, vare sig yttrandet är positivt 
eller negativt, det förfarande som föreskrivs 
i kapitel 4 tillämpas.

Or. el
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Motivering

Det är viktigt att de studier som företagits inte avbryts definitivt. Sökanden måste uppmuntras 
att planera för nya tidsfrister i sin forskning, och därför behövs konkreta tidtabeller.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och inom 
trettio dagar anta ett yttrande i vilket den 
föreslår att ändringarna underkänns eller 
godkänns. Så snart Pediatriska kommittén 
antar ett yttrande skall, vare sig yttrandet är 
positivt eller negativt, det förfarande som 
föreskrivs i kapitel 4 tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och inom 
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yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

trettio dagar anta ett yttrande i vilket den 
föreslår att ändringarna underkänns eller 
godkänns. Så snart Pediatriska kommittén 
antar ett yttrande skall, vare sig yttrandet är 
positivt eller negativt, det förfarande som 
föreskrivs i kapitel 4 tillämpas.

Or. fr

Motivering

I motsats till artikel 18 är den här artikeln alldeles för vag när det gäller tidsfristen för 
ändringar av ett prövningsprogram.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 141
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och, inom 30 
dagar, anta ett yttrande i vilket den föreslår 
att ändringarna underkänns eller godkänns. 
Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall, vare sig yttrandet är positivt 
eller negativt, det förfarande som föreskrivs 
i kapitel 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

För att systemet skall vara effektivt måste tidsfristerna för granskning av de pediatriska 
prövningsprogrammen och tidsfristerna för föreslagna ändringar vara exakta och inte alltför 
långa.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 142
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och, inom 30 
dagar, anta ett yttrande i vilket den föreslår 
att ändringarna underkänns eller godkänns. 
Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall, vare sig yttrandet är positivt 
eller negativt, det förfarande som föreskrivs 
i kapitel 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 143
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och, inom 30 
dagar, anta ett yttrande i vilket den föreslår 
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underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

att ändringarna underkänns eller godkänns. 
Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall, vare sig yttrandet är positivt 
eller negativt, det förfarande som föreskrivs 
i kapitel 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Milan Cabrnoch

Ändringsförslag 144
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar eller denna 
begäran om uppskov eller undantag, och 
anta ett yttrande i vilket den föreslår att 
ändringarna, uppskovet eller undantaget 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Or. cs
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Motivering

I enlighet med artikel 23 får sökanden begära att Pediatriska kommittén godkänner 
ändringar, och eventuellt begära uppskov eller undantag. Pediatriska kommittén tillåts 
granska såväl de föreslagna ändringarna som begäran om uppskov och undantag. Efter det 
att Pediatriska kommittén antagit sitt yttrande om de föreslagna ändringarna eller uppskovet 
eller undantaget, bör man följa artikel 26 (se kapitel 4) enligt vilket det är möjligt att begära 
omprövning av Pediatriska kommitténs nya yttrande, på grundval av en motiverad begäran. 
Under dessa förutsättningar tycks det inte lämpligt att Pediatriska kommittén upprättar 
någon tidsfrist, av vilken form det vara månde, för presentation av ett pediatriskt 
prövningsprogram. Om Pediatriska kommittén beslutar att inte godkänna ändringarna i det 
pediatriska prövningsprogrammet, är det klart att sökanden kommer att bli tvungen att 
genomföra en studie i enlighet med det pediatriska prövningsprogram som godtagits, det vill 
säga innan en begäran om ändring, uppskov eller undantag lämnades in.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och inom 30 
dagar anta ett yttrande i vilket den föreslår 
att ändringarna underkänns eller godkänns. 
Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall, vare sig yttrandet är positivt 
eller negativt, det förfarande som föreskrivs 
i kapitel 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

Some deadlines are not defined in the Draft Regulation, while others are too long. this 
amendment aims to clarify the situation.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 146
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att ändringarna 
underkänns eller godkänns. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Om sökanden, sedan ett beslut tagits genom 
vilket det pediatriska prövningsprogrammet 
godtagits, stöter på sådana svårigheter med 
genomförandet av programmet att det är 
omöjligt att genomföra programmet eller att 
detta inte längre kan anses lämpligt, får 
sökanden föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Inom 60 dagar skall 
Pediatriska kommittén granska dessa 
ändringar och anta ett yttrande i vilket den 
föreslår att ändringarna underkänns eller 
godkänns. Så snart Pediatriska kommittén 
antar ett yttrande skall, vare sig yttrandet är 
positivt eller negativt, det förfarande som 
föreskrivs i kapitel 4 tillämpas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 147
ARTIKEL 24, PUNKT 3

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

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

Or. en
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 26, PUNKT 2

2. Senast 30 dagar efter mottagandet av en 
begäran om omprövning enligt punkt 1 skall 
Pediatriska kommittén, sedan den utsett en 
ny rapportör, avge ett nytt yttrande där det 
tidigare yttrandet antingen bekräftas eller 
ändras. Yttrandet skall vara vederbörligen 
motiverat, och skälen till den slutsats som 
Pediatriska kommittén har kommit fram till 
skall bifogas det nya yttrandet, som skall 
vara slutgiltigt.

2. Senast 30 dagar efter mottagandet av en 
begäran om omprövning enligt punkt 1 skall 
Pediatriska kommittén, sedan den utsett en 
ny rapportör, som skall kunna ställa frågor 
direkt till sökanden, avge ett nytt yttrande 
där det tidigare yttrandet antingen bekräftas 
eller ändras. Sökanden kan även erbjuda 
sig att frågas ut. Föredraganden skall utan 
dröjsmål informera kommittén skriftligen 
och utförligt om kontakterna med 
sökanden. Yttrandet skall vara 
vederbörligen motiverat, och skälen till den 
slutsats som Pediatriska kommittén har 
kommit fram till skall bifogas det nya 
yttrandet, som skall vara slutgiltigt.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Milan Cabrnoch

Ändringsförslag 149
ARTIKEL 26, PUNKT 2

2. Senast 30 dagar efter mottagandet av en 
begäran om omprövning enligt punkt 1 skall 
Pediatriska kommittén, sedan den utsett en 
ny rapportör, avge ett nytt yttrande där det 
tidigare yttrandet antingen bekräftas eller 
ändras. Yttrandet skall vara vederbörligen 
motiverat, och skälen till den slutsats som 
Pediatriska kommittén har kommit fram till 
skall bifogas det nya yttrandet, som skall 
vara slutgiltigt.

2. Senast 30 dagar efter mottagandet av en 
begäran om omprövning enligt punkt 1 skall 
Pediatriska kommittén avge ett nytt yttrande 
som är oberoende av det tidigare yttrandet 
och som bekräftar eller ändrar det. 
Yttrandet skall vara vederbörligen motiverat, 
och skälen till den slutsats som Pediatriska 
kommittén har kommit fram till skall bifogas 
det nya yttrandet, som skall vara slutgiltigt.

Or. cs
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Motivering

I förordningens tidigare artiklar sägs ingenting om att en rapportör skall utses för att 
utarbeta Pediatriska kommitténs yttrande (procedurfrågorna regleras i Pediatriska 
kommitténs interna arbetsordning). Därför är det inte lämpligt att ange att kommittén skall 
utse en ny rapportör, men det är nödvändigt att betona att det nya yttrandet kommer att 
utarbetas oberoende av det tidigare yttrandet. Att endast utse en ny rapportör garanterar inte 
en oberoende analys av de nya faktorer på vilka Pediatriska kommittén grundar ett nytt 
yttrande eller bekräftar sitt tidigare yttrande. Likaså bör det sätt på vilket Pediatriska 
kommittén skall kommunicera med den som begärt en prövning anges i kommitténs interna 
arbetsordning.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 150
ARTIKEL 26, PUNKT 4

4. Myndigheten skall anta ett beslut utan 
dröjsmål. Detta beslut skall meddelas 
sökanden.

4. Myndigheten skall anta ett beslut inom 30 
dagar. Detta beslut skall meddelas sökanden
utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 151
ARTIKEL 26, PUNKT 4

4. Myndigheten skall anta ett beslut utan 
dröjsmål. Detta beslut skall meddelas 
sökanden.

4. Myndigheten skall anta ett beslut senast 
15 dagar efter att den tagit emot 
Pediatriska kommitténs slutliga yttrande. 
Detta beslut skall meddelas sökanden.

Or. el

Motivering

Precisering av tidsfristerna.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 152
ARTIKEL 26, PUNKT 4

4. Myndigheten skall anta ett beslut utan 4. Myndigheten skall anta ett beslut utan 
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dröjsmål. Detta beslut skall meddelas 
sökanden.

dröjsmål. Detta beslut skall meddelas 
sökanden skriftligt med utförlig motivering.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 153
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Ansökningar kan lämnas in i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artiklarna 5-15 
i förordning (EG) nr 726/2004 när de avser 
ett godkännande för försäljning enligt 
artikel 8.1 i denna förordning, omfattar en 
eller flera pediatriska indikationer och som 
valts ut på grundval av studier som har 
utförts i enlighet med ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram.

1. Ansökningar kan lämnas in i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artiklarna 5-15 
i förordning (EG) nr 726/2004 när de avser 
ett godkännande för försäljning enligt 
artikel 8.1 i denna förordning, omfattar en 
eller flera pediatriska indikationer med 
betydande terapeutiska fördelar jämfört 
med befintliga behandlingar av 
pediatripatienter , och som valts ut på 
grundval av studier som har utförts i enlighet 
med ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram.

Or. en

Motivering

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

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

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

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 154
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 2
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När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, oavsett om alla ifrågavarande 
pediatriska indikationer har godkänts eller 
inte.

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, oavsett om alla ifrågavarande 
pediatriska indikationer har godkänts eller 
inte.
De studier som inte medfört att någon 
pediatrisk indikation medgivits skall klart 
kunna identifieras och skiljas från de 
studier som medfört medgivande av en 
pediatrisk indikation.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 155
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 2

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets
bipacksedel, oavsett om alla ifrågavarande 
pediatriska indikationer har godkänts eller 
inte.

När ett godkännande för försäljning beviljas 
skall resultaten av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och i produktens bipacksedel, oavsett om 
alla ifrågavarande pediatriska indikationer 
har godkänts eller inte. De studier som inte 
medfört att någon pediatrisk indikation 
medgivits skall klart kunna identifieras och 
skiljas från de studier som medfört 
medgivande av en pediatrisk indikation.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 156
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 2

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 

När ett godkännande för försäljning beviljas 
skall resultaten av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
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och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, oavsett om alla ifrågavarande 
pediatriska indikationer har godkänts eller 
inte.

och i produktens bipacksedel, oavsett om 
alla ifrågavarande pediatriska indikationer 
har godkänts eller inte. De studier som inte 
medfört att någon pediatrisk indikation 
medgivits skall klart kunna identifieras och 
skiljas från de studier som medfört 
medgivande av en pediatrisk indikation.

Or. fr

Motivering

I artikel 29.1 sägs att resultaten av de studier som lett till att ett godkännande av den 
pediatriska indikationen beviljas, skall redovisas i sammanfattningen av produktens 
egenskaper. En sådan redovisning är välkommen, men böra vara generell, och inte bara 
finnas med ”i förekommande fall”. För att de som arbetar inom hälsovården och föräldrarna 
skall få klar och tydlig information bör dessutom de negativa studierna klart kunna 
identifieras och skiljas från de studier som medfört medgivande av en pediatrisk indikation.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 2

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, oavsett om alla ifrågavarande
pediatriska indikationer har godkänts eller 
inte.

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om den behöriga myndigheten anser 
informationen vara till nytta för patienten, i 
läkemedlets bipacksedel, avseende de 
pediatriska indikationer som verkligen har 
godkänts.

Or. fr

Motivering

För att undvika förvirring för patienten och för att öka begripligheten på bipacksedeln bör all 
onödig information strykas. Forskningsresultaten för dessa pediatriska indikationer bör 
endast omnämnas i texten när de godkänts.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 158
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 2
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När ett godkännande beviljas skall 
resultaten av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, oavsett om alla ifrågavarande 
pediatriska indikationer har godkänts eller 
inte.

När ett godkännande beviljas skall samtliga 
resultat av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, oavsett om alla ifrågavarande 
pediatriska indikationer har godkänts eller 
inte.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 159
ARTIKEL 33, PUNKT 1

När ett godkännande för försäljning för en 
pediatrisk indikation har beviljats för ett 
läkemedel på grundval av resultaten av 
studier som utförts i överensstämmelse med 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
skall etiketten ange namnet på läkemedlet 
följt av bokstaven P i blått i upphöjd skrift, 
omgiven av konturen av en stjärna, även 
den i blått, närhelst en pediatrisk 
användning avses.

När ett godkännande för försäljning för en 
pediatrisk indikation har beviljats för ett 
läkemedel på grundval av resultaten av 
studier som utförts i överensstämmelse med 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
skall etiketten ange namnet på läkemedlet 
och under detta skall EU:s logotyp finnas, 
närhelst en pediatrisk användning avses.

Logotypen skall väljas ut genom en 
EU-tävling för barn. Logon skall på ett 
symboliskt sätt visa hur läkemedlet kan 
förbättra hälsan.
De närmare villkoren för genomförandet 
av tävlingen bestäms av myndigheten.

Or. fr

Motivering

Denna lagstiftning är avsedd för barn. Tävlingen är ett tillfälle att synliggöra den europeiska 
läkemedelsmyndigheten och att betona dess arbete och även Europeiska unionens intresse för 
dessa frågor.
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Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 160
ARTIKEL 33, PUNKT 1, STYCKE 1

När ett godkännande för försäljning för en 
pediatrisk indikation har beviljats för ett 
läkemedel på grundval av resultaten av 
studier som utförts i överensstämmelse med 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
skall etiketten ange namnet på läkemedlet 
följt av bokstaven P i blått i upphöjd skrift, 
omgiven av konturen av en stjärna, även 
den i blått, närhelst en pediatrisk 
användning avses.

När ett godkännande för försäljning för en 
pediatrisk indikation har beviljats för ett 
läkemedel skall etiketten ange orden 
”godkänd för pediatrisk användning 
(x-x år)”.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 161
ARTIKEL 34

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter fullföljande av ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 
redan har saluförts med andra indikationer, 
skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning inom två år efter det att den 

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

den pediatriska indikationen godkänts, 
släppa ut produkten på marknaden för 
saluförande med den pediatriska 
indikationen.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 162
ARTIKEL 34

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 34

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

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

Or. fr

Motivering

Förslaget till förordning syftar till förbättrad hälsa bland barn i Europa genom att stärka 
forskning, utveckling och användning av läkemedel avsedda för barn. Tidsfristen för 
försäljning av läkemedel för barn skall göra det möjligt att klara målet om förbättrad hälsa 
bland barnen i Europa. Då verkar det oproportionerligt att ge företaget en tidsfrist på två år 
för att sälja sitt läkemedel med den pediatriska indikation som medgivits och på så sätt 
beröva barnen ett läkemedel som ansetts viktigt.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 34

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 34

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter fullföljande av ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 

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

redan har saluförts med andra indikationer, 
skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning inom ett år efter det att den 
pediatriska indikationen godkänts, släppa ut 
produkten på marknaden för saluförande 
med den pediatriska indikationen.

Or. en

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 166
ARTIKEL 34

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 167
ARTIKEL 34

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

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

Motivering

Förbättring av läkemedelssäkerheten för barn är av högsta vikt. Därför bör tidsfristen endast 
vara ett år.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 168
ARTIKEL 35, PUNKT 2

2. Om det finns särskild anledning till oro 
får den behöriga myndigheten, som ett 
villkor för att godkännande för försäljning 
skall beviljas, kräva att ett
riskhanteringssystem inrättas eller att 
särskilda studier genomförs och lämnas in 
för granskning efter godkännandet för 
försäljning. Ett riskhanteringssystem skall 
bestå av en rad aktiviteter och ingripanden 
som utformats för att undanröja eller minska 
riskerna i samband med läkemedel, och skall 
även omfatta en bedömning av dessa 
ingripandens effektivitet.

2. Ett villkor för att godkännande för 
försäljning skall beviljas för en pediatrisk 
indikation skall vara att företaget inrättar
ett riskhanteringssystem. Dessutom får den 
behöriga myndigheten om det behövs kräva 
att särskilda studier genomförs. 
Ett riskhanteringssystem skall bestå av en 
rad aktiviteter och ingripanden som 
utformats för att undanröja eller minska 
riskerna i samband med läkemedel, och skall 
även omfatta en bedömning av dessa 
ingripandens effektivitet.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 169
ARTIKEL 35, PUNKT 2

2. Om det finns särskild anledning till oro 
får den behöriga myndigheten, som ett 
villkor för att godkännande för försäljning 
skall beviljas, kräva att ett 
riskhanteringssystem inrättas eller att 
särskilda studier genomförs och lämnas in 
för granskning efter godkännandet för 
försäljning. Ett riskhanteringssystem skall 
bestå av en rad aktiviteter och ingripanden 
som utformats för att undanröja eller minska 
riskerna i samband med läkemedel, och skall 
även omfatta en bedömning av dessa 

2. Ett villkor för att godkännande för 
försäljning skall beviljas för en pediatrisk 
indikation skall vara att företaget inrättar
ett riskhanteringssystem. Dessutom får den 
behöriga myndigheten om det behövs kräva 
att särskilda studier genomförs. Ett 
riskhanteringssystem skall bestå av en rad 
aktiviteter och ingripanden som utformats 
för att undanröja eller minska riskerna i 
samband med läkemedel, och skall även 
omfatta en bedömning av dessa ingripandens 
effektivitet.



PE 357.553v02-00 80/1 AM\568363SV.doc

SV

ingripandens effektivitet.

Or. fr

Motivering

Flera affärer som inträffat på senare tid gällande kontroll av läkemedel påminner oss om att 
användning av läkemedel aldrig bör banaliseras, i synnerhet inte när det gäller barn.

Förslaget till förordning är välkommet eftersom det syftar till att man ska studera 
läkemedlens inverkan på barn innan läkemedlen får försäljas, men texten är inte tillräckligt 
genomarbetad i den del som behandlar läkemedelskontrollen. I artikel 35 förskrivs knappast 
några nyheter jämfört med vad som redan finns för de läkemedel som är avsedda för vuxna. 
Sökande anmodas endast att ”ange de åtgärder som han avser att vidta för att säkerställa 
uppföljningen av effekten och av eventuella biverkningar vid en pediatrisk användning av 
läkemedlet” enligt artikel 35.1. Den behöriga myndigheten får begära särskilda studier eller 
”ett riskhanteringssystem” efter godkännandet för försäljning, men endast ”om det finns 
särskild anledning till oro” (enligt artikel 35.2). Ett riskhanteringssystem sådant det fastställs 
i artikel 35.4 bör generaliseras till att gälla alla barnläkemedel.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 170
ARTIKEL 35, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Om det finns särskild anledning till oro 
får den behöriga myndigheten, som ett 
villkor för att godkännande för försäljning 
skall beviljas, kräva att ett 
riskhanteringssystem inrättas eller att 
särskilda studier genomförs och lämnas in 
för granskning efter godkännandet för 
försäljning. Ett riskhanteringssystem skall 
bestå av en rad aktiviteter och ingripanden 
som utformats för att undanröja eller minska 
riskerna i samband med läkemedel, och skall 
även omfatta en bedömning av dessa 
ingripandens effektivitet.

2. Om det finns särskild anledning till oro 
skall den behöriga myndigheten, som ett 
villkor för att godkännande för försäljning 
skall beviljas, kräva att ett 
riskhanteringssystem inrättas och, om det 
bedöms som nödvändigt, att särskilda 
studier genomförs och lämnas in för 
granskning efter godkännandet för 
försäljning. Ett riskhanteringssystem skall 
bestå av en rad aktiviteter och ingripanden 
som utformats för att undanröja eller minska 
riskerna i samband med läkemedel, och skall 
även omfatta en bedömning av dessa 
ingripandens effektivitet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 171
ARTIKEL 35, PUNKT 2A (ny)

2a. Uppgifter om biverkningar som 
konstaterats före och efter försäljningen 
skall samlas i ett offentligt register.

Or. en

Motivering

Uppgifter om biverkningar bör offentliggöras.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 172
ARTIKEL 35, PUNKT 2B (ny)

2b. Då ett läkemedel har beviljats ett 
godkännande för försäljning med 
pediatrisk indikation, på grundval av 
resultatet av studier som genomförts enligt 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
skall förpackningens och bipacksedelns 
text tydligt ange de varningar och 
föreskrifter som gäller för läkemedlet, då 
användningen kan medföra allvarliga 
biverkningar.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 173
ARTIKEL 35, PUNKT 4A (ny)

4a. Uppgifter om biverkningar som 
konstaterats före och efter försäljningen 
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skall samlas i ett offentligt register.

Or. en

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 174
ARTIKEL 35, PUNKT 4A (ny)

4a. Om ett läkemedel har beviljats ett 
godkännande för pediatrisk indikation och 
innehavaren av försäljningsgodkännandet 
har dragit nytta av bestämmelserna i 
artiklarna 36, 37 eller 38, om innehavaren 
av försäljningsgodkännandet upphör med 
försäljningen av läkemedlet, skall 
innehavaren av försäljningsgodkännandet 
tillåta en tredje part att använda den 
läkemedels-, preklinisk och klinisk 
dokumentation i handlingarna om 
läkemedlet utifrån artikel 10c i direktiv 
2001/83/EG. Innehavaren av 
försäljningsgodkännandet skall informera 
myndigheten om sin avsikt att avbryta 
försäljningen och myndigheten skall 
offentliggöra detta faktum.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 175
ARTIKEL 35A (ny)

Artikel 35a
Uppgifter om biverkningar som 
konstaterats före och efter försäljning av ett 
läkemedel som godkänts för försäljning 
med en pediatrisk indikation skall samlas i 
ett offentligt register.

Or. fr

Motivering

Denna nya artikel visar på behovet av att göra de uppgifter som samlats in avseende 
läkemedelskontroll tillgängliga och offentliga.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 35A (ny)

Artikel 35a 
Uppgifter om biverkningar som 
konstaterats före och efter försäljningen 
skall samlas i ett offentligt register.

Or. fr

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 35A (ny)

Artikel 35a
Uppgifter om biverkningar som 
konstaterats före och efter försäljningen 
skall samlas i ett offentligt register.

Or. en
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Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 35B (ny)

Artikel 35b
Då ett läkemedel har beviljats ett 
godkännande för försäljning med 
pediatrisk indikation, på grundval av 
resultatet av studier som genomförts enligt 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
skall förpackningens och bipacksedelns 
text tydligt ange de varningar och 
föreskrifter som gäller för läkemedlet, då 
användningen kan medföra allvarliga 
biverkningar.

Or. fr

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 179
ARTIKEL 35B (ny)

Artikel 35 b
Då ett läkemedel har beviljats ett 
godkännande för försäljning med 
pediatrisk indikation, på grundval av 
resultatet av studier som genomförts enligt 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
skall förpackningens och bipacksedelns 
text tydligt ange de varningar och 
föreskrifter som gäller för läkemedlet, då 
användningen kan medföra allvarliga 
biverkningar.

Or. en
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 35B (ny)

Artikel 35b
Då ett läkemedel har beviljats ett 
godkännande för försäljning med 
pediatrisk indikation, på grundval av 
resultatet av studier som genomförts enligt 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram, 
skall förpackningens och bipacksedelns 
text tydligt ange de varningar och 
föreskrifter som gäller för läkemedlet, då 
användningen kan medföra allvarliga 
biverkningar.

Or. fr

Motivering

Biverkningarna bör klart anges för läkarnas, patienternas och deras anhörigas skull, och 
denna information bör även ges på förpackningen.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 181
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. När resultaten av alla studier som funnits 
överensstämma med ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram i enlighet med artikel 
29.3 lagts fram skall innehavaren av ett 
försäljningsgodkännande enligt artikel 8 
eller artikel 9 ha rätt till pediatriskt 
förlängningsskydd i enlighet med artikel 52 
i denna förordning och en förlängning med
tolv månader av de perioder som avses i 
artikel 10 i direktiv 2001/83/EG och artikel 
1414.11 i förordning (EG) nr 726/2004.

Or. en
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Motivering

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

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

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 182
ARTIKEL 36, PUNKT 1

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

Om en ansökan enligt artikel 8 eller artikel 9 
innehåller resultaten av alla studier som 
genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
sex månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning 
(EEG) nr 1768/92, under förutsättning att
- det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet medfört en 
pediatrisk indikation,
- sjukdomsförekomsten understiger 
10/1000.
När dessa kriterier inte är uppfyllda skall 
rätt till skatteavdrag beviljas för utgifterna 
för forskning inom det godtagna 
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pediatriska prövningsprogrammet.
Metoder för mottagande och källor för 
uppgifter om sjukdomsförekomst skall 
fastställas i riktlinjer.

Or. fr

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 183
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
sex månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning 
(EEG) nr 1768/92, när det rör sig om en 
pediatrisk indikation för en sjukdom vars 
förekomst understiger 10/1000. Om 
sjukdomen förekommer oftare skall 
tilläggsskyddet endast förlängas med 
tre månader.

Or. fr

Motivering

Att begränsa incitamenten för läkemedel med patent eller tilläggsskydd för sjukdomar med en
förekomst som understiger 10/1000, genom att minska perioden för ensamrätt på marknaden 
från sex till tre månader tycks mer proportionerligt i förhållande till syftet att kompensera 
godkända insatser. Dessutom motiveras en sådan begränsning även av det faktum att 
forskning om barnläkemedel i de flesta fall är mindre inriktad på grundforskning än på 
problem som är kopplade till dosering, farmaceutiska förberedelser och analys av 
biverkningar.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 184
ARTIKEL 36, PUNKT 1
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1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
sex månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92.

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
sex månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92, förutsatt att det 
forskningsarbete som bedrivits inom ramen 
för det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet lett till klinisk 
forskning.

Första stycket skall även gälla om 
slutförandet av det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet inte leder till 
godkännande av en pediatrisk indikation, 
men då de studier som genomförts 
redovisas i sammanfattningen av 
produktens egenskaper, och om så är 
lämpligt, i läkemedlets bipacksedel.

Den förlängning med sex månader som 
avses i första stycket skall inte beviljas om 
det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet endast lett till annan 
forskning än klinisk.

Or. fr

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 185
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

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

Dessutom skall en förlängning av denna 
period med ytterligare fyra månader ges för 
produkter med sammanlagd årlig 
försäljning i Europeiska unionen på 
mindre än 100 miljoner euro. 
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Försäljningen av produkten skall 
fastställas tre år före nuvarande 
tilläggsskydd löper ut och baseras på 
försäljningssiffror som reviderats av en 
oberoende instans och tillhandahålls av det 
berörda bolaget.

Or. de

Motivering

Kommissionens föreslagna sexmånaders förlängning av tilläggsskyddet förefaller något 
överdrivet. En standardförlängning på normativ femmånader av tilläggsskyddet skulle räcka 
för att fördröja konkurrens av läkemedelskopior och generera försäljning för att kompensera 
för kostnaderna för pediatriska studier. För produkter med låg årsförsäljning bör dock en 
tydlig förlängning göras.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 186
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
fyra månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Dessutom skall en förlängning 
av denna period med ytterligare fyra 
månader ges för produkter med 
sammanlagd årlig försäljning i Europeiska 
unionen på mindre än 100 miljoner EUR. 
Försäljningen av produkten skall 
fastställas tre år före nuvarande 
tilläggsskydd löper ut och baseras på 
försäljningssiffror som reviderats av en 
oberoende instans och tillhandahållas av 
det berörda bolaget.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
fyra månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Dessutom skall en förlängning 
av denna period med ytterligare fyra 
månader ges för produkter med 
sammanlagd årlig försäljning i Europeiska 
unionen på mindre än 100 miljoner EUR. 
Försäljningen av produkten skall 
fastställas tre år före nuvarande 
tilläggsskydd löper ut och baseras på 
försäljningssiffror som reviderats av en 
oberoende instans och tillhandahållas av 
det berörda bolaget.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
tre månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Dessutom skall en förlängning 
av denna period med ytterligare fyra 
månader ges för produkter med 
sammanlagd årlig försäljning i Europeiska 
unionen på mindre än 100 miljoner euro. 
Försäljningen av produkten skall 
fastställas tre år före nuvarande 
tilläggsskydd löper ut och baseras på 
försäljningssiffror som reviderats av en 
oberoende instans och tillhandahållas av 
det berörda bolaget.

Or. en

Motivering

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

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

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 189
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
tre månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Dessutom skall en förlängning 
av denna period med ytterligare fyra 
månader ges för produkter med 
sammanlagd årlig försäljning i Europeiska 
unionen på mindre än 100 miljoner euro. 
Försäljningen av produkten skall 
fastställas tre år före nuvarande 
tilläggsskydd löper ut och baseras på 
försäljningssiffror som reviderats av en 
oberoende instans och tillhandahållas av 
det berörda bolaget.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
tre månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Denna period skall dessutom 
kunna förlängas med ytterligare 
tre månader för produkter i fråga om vilka 
den sammanlagda omsättningen i 
Europeiska unionen uppgår till mindre än 
100 miljoner EUR per år. Omsättningen av 
produkten bestäms tre år innan det 
nuvarande tilläggsskyddet går ut och skall 
bygga på försäljningssiffror som ställts till 
förfogande av det berörda företaget och 
granskats av en oberoende instans.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om att tilläggsskyddet skall kunna förlängas med sex månader är 
överflödigt. Det skulle räcka med en schablonmässigt fastställd förlängning på tre månader 
för att fördröja konkurrensen från generiska läkemedel och åstadkomma en tillräckligt stor 
försäljningsvolym för att uppväga kostnaderna för det pediatriska prövningsprogrammet. 
Produkter med låga årliga försäljningsvolymer skulle komma i fråga för det nuvarande 
förslaget om sex månaders förlängning.
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Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
tre månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Denna period skall dessutom 
kunna förlängas med ytterligare tre 
månader för produkter i fråga om vilka den 
sammanlagda omsättningen i Europeiska 
unionen uppgår till mindre än 
100 miljoner EUR per år. Omsättningen av 
produkten bestäms tre år innan det 
nuvarande tilläggsskyddet går ut och skall 
bygga på försäljningssiffror som ställts till 
förfogande av det berörda företaget och 
granskats av en oberoende instans.

Or. en

Motivering

Proportionalitet

Kommissionens förslag om att tilläggsskyddet skall kunna förlängas med sex månader är 
överflödigt. Det skulle räcka med en schablonmässigt fastställd förlängning på tre månader 
för att Kommissionens förslag om att tilläggsskyddet skall kunna förlängas med sex månader 
är överflödigt. Det skulle räcka med en schablonmässigt fastställd förlängning på tre 
månader för att fördröja konkurrensen från generiska läkemedel och åstadkomma en 
tillräckligt stor försäljningsvolym för att uppväga kostnaderna för det pediatriska 
prövningsprogrammet. Produkter med låga årliga försäljningsvolymer skulle komma i fråga 
för det nuvarande förslaget om sex månaders förlängning.

från generiska läkemedel och åstadkomma en tillräckligt stor försäljningsvolym för att 
uppväga kostnaderna för det pediatriska prövningsprogrammet. Produkter med låga årliga 
försäljningsvolymer skulle komma i fråga för det nuvarande förslaget om sex månaders 
förlängning.
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I kommissionens konsekvensbedömning uppskattades kostnaderna för det pediatriska 
prövningsprogrammet till mellan 1 miljon och 4 miljoner EUR. Andra undersökningar har 
givit vid handen att kostnaderna skulle bli mindre. En tre månaders förlängning av 
tilläggsskyddet för produkter i fråga om vilka den sammanlagda omsättningen i Europeiska 
unionen uppgår till 100 miljoner EUR per år eller ännu mera skulle garantera ett minimum
på 25 miljoner EUR i ytterligare försäljning i utbyte mot en maximikostnad på 4 miljoner 
EUR för prövningsprogrammet. De produkter som har en omsättning på mindre än 100 
miljoner EUR per år kunde beviljas en ytterligare förlängning på tre månader för att 
kostnadstäckningen för prövningsprogrammet skall garanteras. Detta 3 + 3 program minskar 
risken för ökade hälsovårdskostnader till följd av dröjsmål innan konkurrerande generiska 
produkter till läkemedel med medelhöga till höga omsättningssiffror kommer in på 
marknaden.

Det här systemet är enkelt. Det enda som krävs är att ett bolag skall tillhandahålla granskade 
sifferuppgifter om omsättningen samt en verifikation av dessa från den pediatriska 
kommitténs sida. Till skillnad från vad fallet är i förordningen om särläkemedel behövs det 
ingen ingående vinstanalys av kostnaderna och omsättningen, något som kommissionen anser 
vara onödigt tungrott att förvalta och som läkemedelsindustrin också motsätter sig. Att 
sifferuppgifter om försäljningen skall tillhandahållas tre år innan tilläggsskyddet upphör att 
gälla är nödvändigt för att både det bolag som tillverkat det ursprungliga läkemedlet och de 
bolag som tillverkar generiska läkemedel skall kunna förutsäga utvecklingen i kommersiellt 
och juridiskt hänseende.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 192
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

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

Utöver denna period skall en 
tilläggsförlängning av skyddet med 
tre månader beviljas produkter som i 
Europeiska unionens samlade årliga 
försäljning har ett värde under hundra 
miljoner euro. Produktens 
försäljningssiffror skall bestämmas tre år 
innan det befintliga tilläggsskyddet löper ut 
och baseras på en oberoende revision.
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Or. pt

Motivering

Den föreslagna perioden med sex månaders förlängning av skyddsperioden är överdriven. En 
period på tre månader är tillräcklig för att ge tillräcklig försäljning som kompenserar 
kostnaderna för de kliniska prövningarna på barn. Läkemedel med liten årlig 
försäljningsvolym får en förlängning med sex månader.

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 193
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
tre månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Utöver denna period skall en 
tilläggsförlängning med tre månader 
beviljas produkter som i Europeiska 
unionens samlade årliga försäljning har ett 
värde som inte överstiger hundra miljoner 
euro. Produktens totala omsättning skall 
bestämmas tre år innan det befintliga 
tilläggsskyddet löper ut och baseras på de 
försäljningssiffror som det berörda 
företaget presenterat och som granskats 
genom en oberoende revision.

Or. pl

Motivering

Kommissionens förslag att förlänga tilläggsskyddet med sex månader innebär 
oproportionerliga förmåner i förhållande till kostnaderna. Att förlänga ensamrätten med tre 
extra månader för att kompensera kostnaderna är en tillräckligt lång period för att de 
konkurrerande generiska läkemedlen skall hindras från att komma in på marknaden, och det 
gör det möjligt att göra vinster som kompenserar kostnaderna för de kliniska prövningarna. 
Produkter vars årsomsättning understiger hundra miljoner euro kan få sin ensamrätt på 
marknaden förlängd upp till sex månader.
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Detta 3 + 3-system kommer att minska de eventuellt höga kostnader som bärs av olika 
hälsovårdsrelaterade budgetar och som används för att fördröja marknadstillträdet för 
konkurrerande generiska läkemedel vars omsättning är stor eller tillfredsställande.

Det föreslagna systemet är öppet och enkelt. Det enda som krävs är att det finns uppgifter om 
omsättningen, granskade genom revision, och att Pediatriska kommittén kontrollerar 
siffrorna.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 194
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
sex månader av den period som avses i 
artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EEG) 
nr 1768/92. Denna period skall dessutom 
kunna förlängas med ytterligare 
tre månader för produkter i fråga om vilka 
den sammanlagda omsättningen i 
Europeiska unionen uppgår till mindre än 
100 miljoner EUR per år. Omsättningen av 
produkten bestäms tre år innan det 
nuvarande tilläggsskyddet går ut och skall 
bygga på försäljningssiffror som ställts till 
förfogande av det berörda företaget och 
granskats av en oberoende instans.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om att tilläggsskyddet skall kunna förlängas med sex månader är 
överflödigt. Om ensamrätten till saluföring av dyra patentläkemedel skulle utsträckas blev 
resultatet bara en dyrare hälsovård. Det skulle räcka med en schablonmässigt fastställd 
förlängning på tre månader för att fördröja konkurrensen från generiska läkemedel och 
åstadkomma en tillräckligt stor försäljningsvolym för att uppväga kostnaderna för det 
pediatriska prövningsprogrammet. Produkter med låga årliga försäljningsvolymer skulle 
komma i fråga för det nuvarande förslaget om sex månaders förlängning. Det enda som krävs 
är att ett bolag skall tillhandahålla granskade sifferuppgifter om omsättningen samt en 
verifikation av dessa från den pediatriska kommitténs sida
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Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Om en ansökan enligt artikel 8 eller 
artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett tillstånd till saluföring ha 
rätt till en pediatrisk förlängning i enlighet 
med artikel 52 i denna förordning eller till
en förlängning med sex månader av de 
perioder som avses i artikel 10 i 
direktiv 2001/83/EG eller artikel 14.11 i 
förordning (EG) nr 726/2004, beroende på 
vilken av dessa som först upphör att gälla. 
Information om detta skall utan dröjsmål 
göras tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Läkemedel brukar omfattas av patent eller tilläggsskydd och av lagstadgat uppgiftsskydd. 
Dessa fungerar inte kumulativt i relation till varandra. Tilläggsskyddet är oftast, men ändå 
inte alltid, det skydd som sist upphör att gälla och avsikten med det är att erbjuda stimulans 
till pediatrisk forskning. Det finns dock nyttiga läkemedel som inte kan komma i fråga för 
tilläggsskydd utan endast för det skydd som ett grundpatent erbjuder. I förordningen bör det 
föreskrivas att tilläggsskyddet för sådana läkemedel skall kunna förlängas, så att det erbjuds 
ett incitament till pediatrisk forskning. Det finns sedan andra läkemedel för vilka lagstadgat 
uppgiftsskydd är det enda skyddet som kommer i fråga eller det skydd som sist upphört att 
gälla. I dessa fall bör förordningen öppna möjligheter till en förlängning av det lagstadgade 
uppgiftsskyddet för att tjäna den pediatriska forskningens intressen. Annars kommer alltför 
många läkemedel i fråga om vilka det behövs sådan forskning inte att erbjuda någon 
stimulans därtill.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 1

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

artikel 9 innehåller resultaten av alla studier 
som genomförts i överensstämmelse med ett 
godtaget pediatriskt prövningsprogram, skall 
innehavaren av ett patent eller ett 
tilläggsskydd ha rätt till en förlängning med 
mellan en månad och sex månader av den 
period som avses i artikel 13.1 och 13.2 i 
förordning (EEG) nr 1768/92. Då längden 
på denna förlängning bestäms skall det tas 
hänsyn både till kostnaderna och nyttan 
(försäljningen). Inom sex månader efter att 
denna förordning antagits skall 
kommissionen anta de föreskrifter som 
behövs för genomförandet av denna punkt.
Föreskrifterna för hur längden på 
förlängningen skall bestämmas skall 
basera sig på artikel 2.2 i kommissionens 
förordning (EG) nr 847/2000.

Or. en

Motivering

1. Nyttan (förlängning av den period under vilken patentskyddet gäller) bör stå i proportion 
till kostnaderna. Starka skäl tyder på att en period på sex månader mer än väl uppväger 
kostnaderna i de allra flesta fall. Företagen bör få en rimlig utdelning på sina investeringar. I 
fråga om produkter som det säljs mycket av bör det räcka med en månad, medan det kan 
behövas sex månader för produkter som säljs i mindre mängder. De flesta produkter kommer 
att falla någonstans där emellan. Kommissionens förordning (EG) nr 847/2000, som kom 
efter förordningen om särläkemedel, ger ett bra exempel på hur kostnader och nytta kan 
beräknas.

2. Belöningen bör inte vara kumulativ.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 2

Första stycket skall även gälla om 
slutförandet av det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet inte leder till 
godkännande av en pediatrisk indikation, 
men då de studier som genomförts redovisas 
i sammanfattningen av produktens 

Första stycket skall endast gälla om 
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egenskaper, och om så är lämpligt, i 
läkemedlets bipacksedel.

(a) slutförandet av det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet leder till 
godkännande av en pediatrisk indikation, 
(b) den forskning som utförts inom ramen 
för det godtagna prövningsprogrammet 
innefattar kliniska studier och
(c) de studier som genomförts redovisas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, och om så är lämpligt, i 
läkemedlets bipacksedel.

Or. en

Motivering

Om det är så, att den privata sektorn skall belönas för vad den lagt ner på att utveckla 
pediatriska läkemedel, då bör sådana belöningar komma i fråga endast när forskningen givit 
resultat och betydande belopp investerats i den. Om det delas ut belöningar för vilka 
pediatriska undersökningar som helst, då kan det här leda till att företagen hellre försöker se 
sig om efter pediatriska indikationer för läkemedel på vilka omsättningen är stor än forska i 
läkemedel som barn verkligen behöver.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 198
ARTIKEL 36, PUNKT 1, STYCKE 2A (nytt)

Kommissionen skall i samråd med 
medlemsstaterna, myndigheten och berörda 
parter utarbeta riktlinjer för tillämpningen 
av denna artikel.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 199
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

Berör inte den svenska versionen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

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

Or. pl

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 av samma författare.
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Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

Berör inte den svenska versionen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

Berör inte den svenska versionen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

Berör inte den svenska versionen.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 205
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

Berör inte den svenska versionen.

Or. en

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

Berör inte den svenska versionen.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 36, PUNKT 3

3. Om de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG har tillämpats, skall den 
förlängning av perioden som avses i punkt 1 

Berör inte den svenska versionen.
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beviljas endast om produkten är godkänd i 
samtliga medlemsstater.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 av samme författare.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

3. Om de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG har tillämpats, skall den 
förlängning av perioden som avses i punkt 1 
beviljas i samtliga medlemsstater där 
produkten godkänts.

Or. en

Motivering

Somliga läkemedel behövs bara i vissa medlemsstater. I sådana fall vore det orimligt att 
kräva att en produkt skall godkännas i alla medlemsstater. Följaktligen bör förlängningen 
gälla i de medlemsstater där läkemedlet redan har godkänts.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 36, PUNKT 3

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

3. Om de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG har tillämpats, skall den 
förlängning av perioden som avses i punkt 1 
beviljas endast om produkten lämnats in för 
godkännande i samtliga medlemsstater i
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 2004/27/EG och godkänts i minst 
15 medlemsstater.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att främja godkännandet av nya läkemedel och att inte hindra utvecklingen och 
försäljningen av läkemedel som godkänts i åtminstone 15 medlemsstater, dvs. i en majoritet 
av EU:s länder.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 211
ARTIKEL 36, PUNKT 4

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000 och inte heller 
skall den förlängning som avses i punkt 1 
kunna sammanläggas, vare sig med 
patentskydd av annat slag eller med 
uppgiftsskydd eller ensamrätt till saluföring 
som hör samman med den pediatriska 
indikationen eller formuleringen enligt 
artikel 10.1 i direktiv 2004/27/EG och 
artikel 14.11 i förordning (EG) 
nr 726/2004.
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Or. en

Motivering

Systemet med belöningar får inte leda till att flera belöningar sammanförs på varandra. Det 
måste klart sägas ut i lagstiftningen att tilläggsskydd av ett slag som skall uppväga 
kostnaderna för pediatriska tester inte kommer att beviljas på nytt i form av något annat slags 
skydd för immateriella rättigheter. Likaså bör tilläggsskydd inte heller beviljas för produkter 
som redan är skyddade med hjälp av sekundärt patent eller ensamrätt till uppgifter för 
pediatriskt bruk.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 212
ARTIKEL 36, PUNKT 4

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000 eller på 
produkter vilkas verksamma beståndsdel 
redan åtnjutit skydd i fråga om den 
pediatriska användningen eller 
formuleringen eller som fått någon annan 
form av skydd för ensamrätten till uppgifter 
eller ensamrätten på marknaden i fråga om 
pediatrisk användning inom EU.

Likaså kan läkemedel som beviljats 
förlängning av tilläggsskyddet inte komma 
i fråga för någon annan form av skydd för 
immateriella rättigheter eller ensamrätt till 
uppgifter eller ensamrätt på marknaden i 
fråga om den pediatriska användningen 
eller formuleringen av sina verksamma 
beståndsdelar, vare sig enligt nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

Or. en
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Motivering

Det nya belöningssystemet får inte medföra en dubblering av tidigare belöningar och 
förlängning av tilläggsskyddet bör inte beviljas om det redan finns ett sekundärt patent för 
produkten för pediatrisk användning.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 213
ARTIKEL 36, PUNKT 4

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000 eller på 
produkter vilkas verksamma beståndsdelar 
redan åtnjutit skydd i fråga om den 
pediatriska användningen eller 
formuleringen eller som fått någon annan 
form av skydd för ensamrätten till uppgifter 
eller ensamrätten på marknaden i fråga om 
pediatrisk användning inom EU.

Likaså kan läkemedel som beviljats 
förlängning av tilläggsskyddet inte komma 
i fråga för någon annan form av skydd för 
immateriella rättigheter eller ensamrätt till 
uppgifter eller ensamrätt på marknaden i 
fråga om den pediatriska användningen 
eller formuleringen av sina verksamma 
beståndsdelar, vare sig enligt nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Icke kumulativt.
Systemet med belöningar får inte missbrukas genom att flera belöningar sammanförs på 
varandra. Det måste klart sägas ut i lagstiftningen att tilläggsskydd av ett slag som skall 
uppväga kostnaderna för pediatriska tester inte kommer att beviljas på nytt i form av något 
annat slags skydd för immateriella rättigheter. Likaså bör tilläggsskydd inte heller beviljas 
för produkter som redan är skyddade med hjälp av sekundärt patent eller ensamrätt till 
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uppgifter för pediatriskt bruk. De nationella patentverk som förlänger tilläggsskyddet bör 
anmoda patenthavaren att avge en förklaring om aktuella patenträttigheter i fråga om 
pediatrisk användning eller formulering innan tilläggsskyddet förlängs.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 214
ARTIKEL 36, PUNKT 4

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000 eller på 
produkter vilkas verksamma beståndsdelar 
redan åtnjutit skydd i fråga om den 
pediatriska användningen eller 
formuleringen eller som fått någon annan 
form av skydd för ensamrätten till uppgifter 
eller ensamrätten på marknaden i fråga om 
pediatrisk användning inom EU.

Likaså kan läkemedel som beviljats 
förlängning av tilläggsskyddet inte komma 
i fråga för någon annan form av skydd för 
immateriella rättigheter eller ensamrätt till 
uppgifter eller ensamrätt på marknaden i 
fråga om den pediatriska användningen 
eller formuleringen av sina verksamma 
beståndsdelar, vare sig enligt nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 215
ARTIKEL 36, PUNKT 4
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4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd.
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000 eller på 
produkter vilkas verksamma beståndsdelar 
redan åtnjutit skydd i fråga om den 
pediatriska användningen eller 
formuleringen eller som fått någon annan 
form av skydd för ensamrätten till uppgifter 
eller ensamrätten på marknaden i fråga om 
pediatrisk användning inom EU.

Likaså kan läkemedel som beviljats 
förlängning av tilläggsskyddet inte komma 
i fråga för någon annan form av skydd för 
immateriella rättigheter eller ensamrätt till 
uppgifter eller ensamrätt på marknaden i 
fråga om den pediatriska användningen 
eller formuleringen av sina verksamma 
beståndsdelar, vare sig enligt nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Icke kumulativt.
Systemet med belöningar får inte missbrukas genom att flera belöningar sammanförs på 
varandra. Det måste klart sägas ut i lagstiftningen att tilläggsskydd av ett slag som skall 
uppväga kostnaderna för pediatriska tester inte kommer att beviljas på nytt i form av något 
annat slags skydd för immateriella rättigheter. Likaså bör tilläggsskydd inte heller beviljas 
för produkter som redan är skyddade med hjälp av sekundärt patent eller ensamrätt till 
uppgifter för pediatriskt bruk. De nationella patentverk som förlänger tilläggsskyddet bör 
anmoda patenthavaren att avge en förklaring om aktuella patenträttigheter i fråga om 
pediatrisk användning eller formulering innan tilläggsskyddet förlängs.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 36, PUNKT 4
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4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000 eller på 
produkter vilkas verksamma beståndsdelar 
redan åtnjutit skydd i fråga om den 
pediatriska användningen eller 
formuleringen eller som fått någon annan 
form av skydd för ensamrätten till uppgifter 
eller ensamrätten på marknaden i fråga om 
pediatrisk användning inom EU.

Likaså kan läkemedel som beviljats 
förlängning av tilläggsskyddet inte komma 
i fråga för någon annan form av skydd för 
immateriella rättigheter eller ensamrätt till 
uppgifter eller ensamrätt på marknaden i 
fråga om den pediatriska användningen 
eller formuleringen av sina verksamma 
beståndsdelar, vare sig enligt nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Systemet med belöningar får inte missbrukas genom att flera belöningar sammanförs på 
varandra. Det måste klart sägas ut i lagstiftningen att tilläggsskydd av ett slag som skall 
uppväga kostnaderna för pediatriska tester inte kommer att beviljas på nytt i form av något 
annat slags skydd för immateriella rättigheter. Likaså bör tilläggsskydd inte heller beviljas 
för produkter som redan är skyddade med hjälp av sekundärt patent eller ensamrätt till 
uppgifter för pediatriskt bruk. De nationella patentverk som förlänger tilläggsskyddet bör 
anmoda patenthavaren att avge en förklaring om aktuella patenträttigheter i fråga om 
pediatrisk användning eller formulering innan tilläggsskyddet förlängs.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 36, PUNKT 4

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
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förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000 eller på 
produkter vilkas verksamma beståndsdelar 
redan åtnjutit skydd i fråga om den 
pediatriska användningen eller 
formuleringen eller som fått någon annan 
form av skydd för ensamrätten till uppgifter 
eller ensamrätten på marknaden i fråga om 
pediatrisk användning inom EU.

Likaså kan läkemedel som beviljats 
förlängning av tilläggsskyddet inte komma 
i fråga för någon annan form av skydd för 
immateriella rättigheter eller ensamrätt till 
uppgifter eller ensamrätt på marknaden i 
fråga om den pediatriska användningen 
eller formuleringen av sina verksamma 
beståndsdelar, vare sig enligt nationell 
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 218
ARTIKEL 36, PUNKT 4

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000, eller på 
läkemedel vars aktiva substans redan 
åtnjutit skydd i form av patent eller 
ensamrätt på marknaden för pediatrisk 
användning i EU.
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Or. pt

Motivering

Detta belöningssystem får inte missbrukas. Lagstiftningen bör klart fastställa att det nya belönings-
och tilläggsskyddet för kliniska pediatriska prövningar inte kommer att tilldelas på nytt genom 
någon annan form av försäljningsskydd.

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 219
ARTIKEL 36, PUNKT 4

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd. 
De skall inte tillämpas på läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel enligt 
förordning (EG) nr 141/2000, och inte 
heller på produkter för vilka den aktiva 
substansen redan skyddas eller har 
skyddats av ett patent som omfattar en 
pediatrisk användning eller pediatrisk 
sammansättning, eller som har åtnjutit 
något annat slags skydd, ensamrätt i fråga 
om uppgifter eller ensamrätt på 
marknaden, för pediatrisk användning i 
Europeiska unionen.

De läkemedel som beviljas förlängning av 
tilläggsskyddet får alltså inte erhålla någon 
annan form av nationellt eller 
gemenskapsbaserat immaterialrättsligt 
skydd, ensamrätt i fråga om uppgifter eller 
ensamrätt på marknaden för pediatrisk 
användning eller i form av aktiv substans.

Or. pl

Motivering

Det nya belöningssystem som föreslås i förordningen bör inte missbrukas genom en 
ackumulering av skydd. Därför bör de föreslagna juridiska bestämmelserna klart innebära att 
den nya formen av tilläggsskydd vars syfte är att kompensera kostnaderna för kliniska 
prövningar, inte dubbleras i form av ett annat handelsskydd gentemot konkurrenterna. Likaså 
bör en förlängning av tilläggsskyddet inte beviljas om produkten är skyddad av ett 
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tilläggspatent som täcker en pediatrisk användning eller av ett pediatriskt patent, eftersom 
skyddet mot marknadskonkurrenter  i dessa fall redan är garanterat. De nationella 
myndigheter som är behöriga att bevilja tilläggsskydd bör innan de meddelar sitt beslut om 
en eventuell förlängning av giltighetstiden för tilläggsskyddet, kräva att patentmottagaren 
visar upp en deklaration om läkemedlets pediatriska användning eller syfte, på grundval av 
gällande patenträtt.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 36, PUNKT 4 A (ny)

4a. Förlängning av det slag som avses i 
punkt 1 skall kunna komma i fråga bara en 
enda gång för varje enskilt läkemedel.

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att det klarläggs att belöningar och incitament inte är kumulativa.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 221
ARTIKEL 37

Artikel 37 utgår
Om en ansökan om godkännande för 
försäljning har ingetts för ett läkemedel 
som klassificerats som särläkemedel i 
enlighet med förordning (EG) nr 141/2000, 
och i denna ansökan redovisas resultaten 
av alla studier som genomförts i 
överensstämmelse med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram, och om det 
uttalande som avses i artikel 29.3 i denna 
förordning i efterhand införs i det beviljade 
godkännandet för försäljning, skall den 
period på tio år som avses i artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 141/2000 förlängas till 
att omfatta tolv år.
Första stycket skall även gälla om 
fullföljandet av det godtagna pediatriska 



AM\568363SV.doc 115/1 PE 357.553v02-00

SV

prövningsprogrammet inte leder till 
godkännande av en pediatrisk indikation, 
men resultaten av de genomförda 
underökningarna redovisas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, och, om så är lämpligt, i 
läkemedlets bipacksedel.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 37, STYCKE 1

Om en ansökan om godkännande för 
försäljning har ingetts för ett läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel i enlighet 
med förordning (EG) nr 141/2000, och i 
denna ansökan redovisas resultaten av alla 
studier som genomförts i överensstämmelse 
med ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram, och om det uttalande 
som avses i artikel 29.3 i denna förordning i 
efterhand införs i det beviljade 
godkännandet för försäljning, skall den 
period på tio år som avses i artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 141/2000 förlängas till 
att omfatta tolv år.

Om en ansökan om godkännande för 
försäljning har ingetts för ett läkemedel som 
klassificerats som särläkemedel i enlighet 
med förordning (EG) nr 141/2000, och i 
denna ansökan redovisas resultaten av alla 
studier som genomförts i överensstämmelse 
med ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram, och om det uttalande 
som avses i artikel 29.3 i denna förordning i 
efterhand införs i det beviljade 
godkännandet för försäljning, skall den 
period på tio år som avses i artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 141/2000 förlängas till 
att omfatta tio år och sex månader.

Or. en

Motivering

Den ensamrätt under tio år som särläkemedel beviljas i Europa är redan den längsta i hela 
världen. De incitament som ges då pediatriska indikationer föreligger är ofta överflödiga, 
eftersom många särläkemedel inriktar sig på ämnesomsättningssjukdomar som bryter ut 
redan i barndomen. Dessutom är särläkemedel mycket dyra och går ofta att sälja med god 
vinst. Därför bör förlängningen av ensamrätten på marknaden skäras ner till sex månader 
och den bör inte heller komma i fråga annat än när den pediatriska forskningen utförts med 
framgång och inkluderat kliniska studier.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 37, STYCKE 2

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

Första stycket skall endast gälla om 

(a) fullföljandet av det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet leder till 
godkännande av en pediatrisk indikation,
(b) den forskning som utförts inom ramen 
för det godtagna prövningsprogrammet 
innefattar kliniska studier och
(c) resultaten av de genomförda 
underökningarna redovisas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper, och, om så är lämpligt, i 
läkemedlets bipacksedel.

Or. en

Motivering

Den ensamrätt under tio år som särläkemedel beviljas i Europa är redan den längsta i hela 
världen. De incitament som ges då pediatriska indikationer föreligger är ofta överflödiga, 
eftersom många särläkemedel inriktar sig på ämnesomsättningssjukdomar som bryter ut 
redan i barndomen. Dessutom är särläkemedel mycket dyra och går ofta att sälja med god 
vinst. Därför bör förlängningen av ensamrätten på marknaden skäras ner till sex månader 
och den bör inte heller komma i fråga annat än när den pediatriska forskningen utförts med 
framgång och inkluderat kliniska studier.
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Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 224
ARTIKEL 38, PUNKT 1

1. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med artiklarna 5-15 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 14.11 av den 
förordningen tillämpas.

1. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med artiklarna 5-15 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 14.11 av den 
förordningen tillämpas, under förutsättning 
att sjukdomsförekomsten understiger 
10/1000.

När detta kriterium inte är uppfyllt eller 
när de studier som genomförts inom ramen 
för det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet inte lett till någon 
pediatrisk indikation, skall rätt till 
skatteavdrag beviljas för 
forskningsutgifterna.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 225
ARTIKEL 38, PUNKT 1

1. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med artiklarna 5-15 i förordning 
(EG) nr 726/2004 skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 14.11 av den 
förordningen tillämpas.

1. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med artiklarna 5-15 i förordning 
(EG) nr 726/2004 skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 14.11 av den 
förordningen tillämpas, förutsatt att 
förekomstfrekvensen för sjukdomen är 
mindre än 10/1 000.

Or. en

Motivering

Det förlängda skyddet för uppgifter och saluföring bör gälla endast för sådana läkemedel 
som är avsedda för behandling av sjukdomar som inte är särskilt vanliga.



PE 357.553v02-00 118/1 AM\568363SV.doc

SV

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 38, PUNKT 1

1. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med artiklarna 5-15 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 14.11 av den 
förordningen tillämpas.

1. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med artiklarna 5-15 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 14.11 av den 
förordningen tillämpas, under förutsättning
att sjukdomsförekomsten understiger 
10/1000.

Or. fr

Motivering

I praktiken gäller det att särskilja dels de fall då försäljningen av läkemedlet är tillräckligt 
lönsam eftersom den berörda pediatriska populationen är stor, dels de fall då antalet berörda 
barn är litet och särskilda incitament behövs. Precis som i förordningen om barnläkemedel är 
det klokt att besluta om en nivå för sjukdomsförekomsten under vilken incitamenten bör 
tillämpas. Kanske finns det inte exakta siffror för sjukdomsförekomsten i alla medlemsstater, 
men vissa medlemsstater har uppgifter som kan sammanställas så att man utifrån de siffrorna 
kan beräkna ett ungefärligt antal för hela unionen.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 227
ARTIKEL 38, PUNKT 1

1. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med artiklarna 5-15 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 14.11 av den 
förordningen tillämpas.

1. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med artiklarna 5-15 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall en period för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning på 5+2 år tillämpas.

Or. fr
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Motivering

För att undvika missbruk och kunna garantera tillgång till läkemedel, tycks det motiverat och 
rimligt att begränsa den skyddsperiod som anges i artikel 14.11 i förordning 726/2004 (8+2 
år) till ett skydd på 5+2 år. En sådan begränsning av incitamenten för läkemedel som inte 
längre har patent eller tilläggsskydd, tycks mer proportionerligt i förhållande till syftet att 
kompensera godkända insatser. Dessutom motiveras en sådan begränsning även av det 
faktum att forskning om barnläkemedel i de flesta fall är mindre inriktad på grundforskning 
än på problem som är kopplade till dosering, farmaceutiska förberedelser och analys av 
biverkningar.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 228
ARTIKEL 38, PUNKT 2

2. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 10.1 i det 
direktivet tillämpas.

2. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 10.1 i det 
direktivet tillämpas, under förutsättning att 
sjukdomsförekomsten understiger 10/1000.

När detta kriterium inte är uppfyllt eller 
när de studier som genomförts inom ramen 
för det godtagna pediatriska 
prövningsprogrammet inte lett till någon 
pediatrisk indikation, skall rätt till 
skatteavdrag beviljas för 
forskningsutgifterna.
Metoder för mottagande och källor för 
uppgifter om sjukdomsförekomst skall 
fastställas i riktlinjer.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 229
ARTIKEL 38, PUNKT 2

2. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 

2. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
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med de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 10.1 i det 
direktivet tillämpas.

med de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 10.1 i det 
direktivet tillämpas, förutsatt att 
förekomstfrekvensen för sjukdomen är 
mindre än 10/1 000.
Myndigheten skall utarbeta riktlinjer för att 
definiera källorna till och analysen av 
uppgifter om frekvensen.

Or. en

Motivering

Det förlängda skyddet för uppgifter och saluföring bör gälla endast för sådana läkemedel 
som är avsedda för behandling av sjukdomar som inte är särskilt vanliga.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 230
ARTIKEL 38, PUNKT 2

2. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 10.1 i det 
direktivet tillämpas.

2. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
med de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 10.1 i det 
direktivet tillämpas, under förutsättning att 
sjukdomsförekomsten understiger 10/1000.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 38.1 av samma författare.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 231
ARTIKEL 38, PUNKT 2

2. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 

2. Om ett godkännande för försäljning för 
pediatrisk användning beviljas i enlighet 
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med de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG skall de perioder för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning som avses i artikel 10.1 i det 
direktivet tillämpas.

med de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG skall en period för 
uppgiftsskydd och godkännande för 
försäljning på 5+2 år tillämpas.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 38.1 av samma författare.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 232
ARTIKEL 38, PUNKT 2A (ny)

2a. Metoder för mottagande och källor för 
uppgifter om sjukdomsförekomst skall 
fastställas i riktlinjer.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 38.1 av samma författare.

Ändringsförslag från Mia De Vits

Ändringsförslag 233
ARTIKEL 39, PUNKT 3

3. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning träder i kraft skall kommissionen 
offentliggöra en utförlig förteckning över 
alla incitament som erbjuds av gemenskapen 
och medlemsstaterna för att stödja 
forskningen om, utvecklingen av och 
tillgången till läkemedel för pediatrisk 
användning. Denna förteckning skall 
uppdateras regelbundet.

3. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning träder i kraft skall kommissionen 
offentliggöra en utförlig förteckning över 
alla incitament som erbjuds av gemenskapen 
och medlemsstaterna för att stödja 
forskningen om, utvecklingen av och 
tillgången till läkemedel för pediatrisk 
användning. Denna förteckning skall 
uppdateras regelbundet.

För att ett effektivt system för incitament 
skall upprättas, är det dock nödvändigt att 
kommissionen efter dessa 18 månader är 
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fortsatt ansvarig för bedömningen av de 
effekter som orsakats av de olika slags 
incitamenten, och om det behövs kan fatta 
beslut om att dra tillbaka de fördelar som 
beviljats.

Or. fr

Motivering

För att förverkliga incitamentsystemets mål, tycks det nödvändigt att kommissionen har kvar 
vissa befogenheter att kontrollera och utvärdera de stödmottagande företagen. För att 
undvika varje form av missbruk måste kommissionen kunna dra tillbaka de fördelar som 
beviljats läkemedelsföretagen och använda medlen för andra syften än forskning om 
barnläkemedel. Utan ett sådant system för kontroll och effektiv utvärdering riskerar man att 
ge fria händer åt läkemedelsföretagen.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 234
ARTIKEL 39A (ny)

Artikel 39a 
1.Inom sex månader från det att denna 
förordning antas skall ett särskilt 
europeiskt forskningsprogram för 
barnläkemedel inrättas för att 
tillhandahålla stöd till studier om befintliga 
farmaceutiska produkter eller befintliga 
substanser som inte täcks av ett patent eller 
ett tilläggsskydd.
2. Detta gemenskapsprogram skall gå 
under benämningen MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe -
studier om läkemedel för Europas barn).
3. I enlighet med fördraget skall 
Europaparlamentet och rådet fatta beslut 
om förslaget inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet.
4. Programmet skall förvaltas av 
myndigheten som i sin tur verkar under 
kommissionen och som skall utfärda 
särskilda förslag till beslut. Förslag till 
beslut skall när det är möjligt baseras på en 
finansieringsnivå som täcker samtliga eller 
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åtminstone en mycket stor del av de 
kostnader som genereras av de studier som 
begärs.

Or. de

Motivering

Syftet med förslaget till förordning, att förbättra läkemedelssäkerheten för barn, kommer inte 
att förverkligas enbart genom detta förslag. Det är viktigt att anta ett motsvarande 
gemenskapsprogram, MICE - studier om läkemedel för Europas barn. Ordalydelsen i 
ändringsförslaget bekräftar föredragandens strategi och tydliggör den.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 235
ARTIKEL 39A (ny)

Artikel 39a 
Ett gemenskapsprogram, (Studier om 
läkemedel för Europas barn, MICE), skall 
inrättas så snabbt som möjligt till stöd för 
undersökningar kring nuvarande 
läkemedel eller nuvarande verksamma 
beståndsdelar, vilka inte omfattas av något 
patent- eller tilläggsskydd.

Or. en

Motivering

Såsom det stod i ett av skälen i kommissionens förslag är ett gemenskapsprogram för att 
bekosta studier av sådana läkemedel som inte omfattas av patentskydd mycket viktiga med 
tanke på konkurrenskraften inom läkemedelsbranschen i Europa. Eftersom det saknas en
rättslig grund för ett sådant program kan tanken på ett program av detta slag snabbast och 
bäst förverkligas genom att programmet tas med i det sjunde ramprogrammet för forskning 
och teknisk utveckling.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 236
ARTIKEL 39A (ny)

Artikel 39a
Kommissionen skall stöda inrättandet av ett 
studieprogram (Studier om läkemedel för 



PE 357.553v02-00 124/1 AM\568363SV.doc

SV

Europas barn, MICE) för att främja studier 
av pediatrisk användning av läkemedel som 
inte omfattas av något patent- eller 
tilläggsskydd.

Or. en

Motivering

Detta skulle bidra till att garantera säkerheten för barns hälsa när barnen behandlas med 
läkemedel som inte omfattas av något patent- eller tilläggsskydd.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 237
ARTIKEL 40, PUNKT 1

1. Lämpliga uppgifter om prövningar som 
ingår i godtagna pediatriska 
prövningsprogram, inklusive de som 
genomförs i tredjeländer, skall föras in i den 
europeiska databas som inrättats genom 
artikel 11 i direktiv 2001/20/EG.

1. Lämpliga uppgifter om prövningar som 
ingår i godtagna pediatriska 
prövningsprogram, inklusive de som 
genomförs i tredjeländer, skall föras in i den 
europeiska databas som inrättats genom 
artikel 11 i direktiv 2001/20/EG. 
Myndigheten skall, genom undantag från 
denna bestämmelse, ordna så att delar av 
denna information görs tillgängliga för 
allmänheten.
Myndigheten skall offentliggöra uppgifter 
om resultaten av alla studier som utförts i 
enlighet med godtagna pediatriska 
prövningsprogram, oavsett om de avslutats 
i förtid eller inte, liksom också uppgifter om 
resultaten av alla studier som bekostats av 
gemenskapen och medlemsstaterna för att 
stöda forskning kring och utveckling av 
läkemedel för pediatrisk användning samt 
för att förbättra tillgången till dessa 
läkemedel. Hit hör också undersökningar 
som fått anslag ur programmet Studier om 
läkemedel för Europas barn (MICE). De 
uppgifter som skall offentliggöras skall i 
tillämpliga fall omfatta alla slutsatser som 
är av relevans för läkemedel i samma 
terapeutiska klass och hänför sig till 
samma föreslagna pediatriska användning.

Or. en
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Motivering

På senaste tiden har det förekommit ett antal fall där läkemedelsföretag undanhöll uppgifter 
från kliniska prövningar, eftersom det vid prövningarna inte framkommit någon effektivitet på 
försökspopulationen, men däremot nog en ökad risk för skadeverkningar. I samtliga dessa fall 
hade det förekommit kliniska prövningar på en pediatrisk population. De som arbetar inom 
hälsovården behöver kunna få tag på uppgifter från kliniska prövningar, framför allt 
prövningar som gjorts på barn, eftersom det råder brist på information om pediatrisk 
användning av läkemedel.

Det erkänns alltmer att databaser med resultaten från kliniska prövningar bör vara offentligt 
tillgängliga. Det finns åtminstone en medlemsstat, nämligen Spanien, där det är lag på att 
uppgifterna om alla kliniska prövningar som utförts i den medlemsstaten skall vara offentligt 
tillgängliga och Förenade kungariket har enligt egen utsago påtagit sig att utveckla en 
motsvarande lagstiftning. I Förenta staterna har det framlagts ett lagförslag (Fair Access to 
Clinical Trials Act of 2005, alltså Lagen om skälig tillgång till kliniska prövningar av 2005) 
som kommer att leda till att det inrättas en offentlig databas med alla kliniska prövningar som 
gjorts i det landet.

Rätteligen bör hela den databas om kliniska prövningar, vilken inrättats med stöd av direktiv 
2001/20/EG vara offentligt tillgänglig. Det här är något som inte kan genomföras med hjälp 
av denna förordning. Men förordningen kan och bör ta upp frågan om offentlig tillgänglighet 
för uppgifter om kliniska prövningar som hänför sig till pediatrisk användning.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 40, PUNKT 2

2. Kommissionen skall, på förslag av 
myndigheten och i samråd med 
medlemsstaterna och berörda parter, utarbeta 
riktlinjer om karaktären av den information 
som avses i punkt 1 och som skall föras in i 
den europeiska databas som inrättats enligt 
artikel 11 i direktiv 2001/20/EG.

2. Kommissionen skall, på förslag av 
myndigheten och i samråd med 
medlemsstaterna och berörda parter, utarbeta 
riktlinjer om karaktären av den information 
som avses i punkt 1 och som skall föras in i 
den europeiska databas som inrättats enligt 
artikel 11 i direktiv 2001/20/EG samt om 
vad som skall ingå i den information som 
skall göras tillgänglig för allmänheten 
enligt föregående punkt och denna punkt 
och om myndighetens ansvar och uppgifter 
i samband med detta.

Or. en

Motivering

Se samma ledamots motivering till ändringsförslaget till artikel 40.1.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 239
ARTIKEL 40, PUNKT 2A (ny)

2a. Kommissionen skall fastställa riktlinjer 
för när pediatriska kommittén eller 
utomstående sakkunniga (vetenskapliga 
samfund och patientorganisationer) skall 
beredas tillgång till de uppgifter som 
insamlats i enlighet med punkterna 1 och 2.

Or. en

Motivering

Både vetenskapsmän och patientorganisationer måste få nyttig information. Kommissionen 
bör i sina riktlinjer fastställa villkoren för detta med vederbörlig hänsyn tagen till 
immateriella rättigheter, enligt föreskrifterna i direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 240
ARTIKEL 41

Artikel 41 utgår
Medlemsstaterna skall samla in tillgängliga 
uppgifter om all nuvarande användning av 
läkemedel i den pediatriska populationen 
och skall, senast 2 år efter det att denna 
förordning träder i kraft, meddela dessa 
uppgifter till myndigheten.
Pediatriska kommittén skall ge vägledning 
om innehållet i och formatet på de 
uppgifter som skall insamlas.

Or. en
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Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 241
ARTIKEL 41

Artikel 41 utgår
Medlemsstaterna skall samla in tillgängliga 
uppgifter om all nuvarande användning av 
läkemedel i den pediatriska populationen 
och skall, senast 2 år efter det att denna 
förordning träder i kraft, meddela dessa 
uppgifter till myndigheten.
Pediatriska kommittén skall ge vägledning 
om innehållet i och formatet på de 
uppgifter som skall insamlas.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 242
ARTIKEL 41, STYCKE 1

Medlemsstaterna skall samla in tillgängliga 
uppgifter om all nuvarande användning av 
läkemedel i den pediatriska populationen 
och skall, senast 2 år efter det att denna 
förordning träder i kraft, meddela dessa 
uppgifter till myndigheten.

Medlemsstaterna skall samla in tillgängliga 
uppgifter om all nuvarande och nödvändig
användning av läkemedel i den pediatriska 
populationen och skall, senast ett år efter det 
att denna förordning träder i kraft, meddela 
dessa uppgifter till myndigheten.

Or. en

Motivering

Enligt definitionen i artikel 1 är huvudsyftet med denna förordning att främja utvecklingen av 
läkemedel för ”den pediatriska populationens särskilda terapeutiska behov”.

För att syftet med förordningen skall kunna nås måste man först göra klart för sig vilka 
behoven är samt fastställa vad som skall prioriteras.
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Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 243
ARTIKEL 41, STYCKE 1

Medlemsstaterna skall samla in tillgängliga 
uppgifter om all nuvarande användning av 
läkemedel i den pediatriska populationen 
och skall, senast 2 år efter det att denna 
förordning träder i kraft, meddela dessa 
uppgifter till myndigheten.

Medlemsstaterna skall samla in tillgängliga 
uppgifter om all nuvarande användning av 
läkemedel i den pediatriska populationen 
och skall, senast ett år efter det att denna 
förordning träder i kraft, meddela dessa 
uppgifter till myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 244
ARTIKEL 42, PUNKTERNA 1 OCH 2

Artikel 42 utgår

1. Myndigheten skall bedöma de uppgifter 
som avses i artikel 41, särskilt i syfte att 
ställa upp prioriteringar för forskningen.
2. På grundval av bedömningen enligt 
punkt 1 och annan tillgänglig information, 
och efter samråd med kommissionen, 
medlemsstaterna och berörda parter, skall 
Pediatriska kommittén upprätta en 
förteckning över terapeutiska behov.
Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 3 år efter det att 
denna förordning träder i kraft och skall 
uppdatera den regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 245
ARTIKEL 42, PUNKT 1 AND 2

1. Myndigheten skall bedöma de uppgifter 
som avses i artikel 41, särskilt i syfte att 

utgår
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ställa upp prioriteringar för forskningen..
2. På grundval av bedömningen enligt 
punkt 1 och annan tillgänglig information, 
och efter samråd med kommissionen, 
medlemsstaterna och berörda parter, skall 
Pediatriska kommittén upprätta en 
förteckning över terapeutiska behov.
Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 3 år efter det att 
denna förordning träder i kraft och skall 
uppdatera den regelbundet.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 246
ARTIKEL 42, PUNKT 1

1. Myndigheten skall bedöma de uppgifter 
som avses i artikel 41, särskilt i syfte att 
ställa upp prioriteringar för forskningen.

1. Myndigheten skall bedöma de uppgifter 
som avses i artikel 41, särskilt i syfte att 
inom två år efter denna förordnings 
ikraftträdande ställa upp prioriteringar för 
forskningen.

Or. en

Motivering

Läkemedelsmyndigheten bör få en klar tidsfrist för bedömningen av de uppgifter den kommer 
att få från medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 247
ARTIKEL 42, PUNKT 1

1. Myndigheten skall bedöma de uppgifter 
som avses i artikel 41, särskilt i syfte att 
ställa upp prioriteringar för forskningen.

1. Myndigheten skall bedöma de uppgifter 
som avses i artikel 41, även sådana 
uppgifter som härrör från prövningar i 
tredjeländer, särskilt i syfte att ställa upp 
prioriteringar för forskningen.

Or. el
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Motivering

Det är nödvändigt att de upplysningar och uppgifter som myndigheten skall inhämta 
angående undersökningar som gjorts inom ramen för pediatriska prövningsprogram även 
omfattar sådana upplysningar och uppgifter som härrör från prövningar i tredjeländer.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 248
ARTIKEL 42, PUNKT 2, STYCKE 1

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

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

Or. en

Motivering

Förteckningen över terapeutiska behov får inte vara enbart en uppräkning av hur läkemedel 
för närvarande används inom den pediatriska populationen, utan där bör också anges vad 
som skall prioriteras. Förteckningen bör offentliggöras inom två år.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 249
ARTIKEL 42, PUNKT 2, STYCKE 1

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

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

Or. el
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Motivering

Det räcker inte att bara upprätta en förteckning; de terapeutiska behoven måste dessutom 
indelas hierarkiskt.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 250
ARTIKEL 42, PUNKT 2, STYCKE 2

Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 3 år efter det att denna 
förordning träder i kraft och skall uppdatera 
den regelbundet.

Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast ett år efter det att 
denna förordning träder i kraft och skall 
uppdatera den regelbundet.

Or. en

Motivering

Den föreslagna förteckningen över terapeutiska behov hos barn bör sammanställas omgående 
av kommissionen, samt sakkunniga från EU och medlemsstaterna och inte först inom tre år 
efter att denna förordning trätt i kraft. Då kan de sakkunniga från pediatriska kommittén 
bättre ange vad som inom denna förteckning bör prioriteras inom forskningen.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 251
ARTIKEL 42, PUNKT 2, STYCKE 2

Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 3 år efter det att denna 
förordning träder i kraft och skall uppdatera 
den regelbundet.

Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 2 år efter det att denna 
förordning träder i kraft och skall uppdatera 
den regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 252
ARTIKEL 42, PUNKT 2, STYCKE 2

Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 3 år efter det att denna 
förordning träder i kraft och skall uppdatera 

Myndigheten skall offentliggöra 
förteckningen senast 2 år efter det att denna 
förordning träder i kraft och skall uppdatera 
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den regelbundet. den regelbundet.

Or. en

Motivering

Förteckningen över terapeutiska behov får inte vara enbart en uppräkning av hur läkemedel 
för närvarande används inom den pediatriska populationen, utan där bör också anges vad 
som skall prioriteras. Förteckningen bör offentliggöras inom två år.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 253
ARTIKEL 43

Artikel 43 utgår
1. Myndigheten skall, med vetenskapligt 
stöd från Pediatriska kommittén, upprätta 
ett europeiskt nätverk av befintliga 
nationella nätverk, forskare och center med 
specifik sakkunskap i att genomföra studier 
i den pediatriska populationen.
2. Syftet med det europeiska nätverket skall 
bland annat vara att samordna studier som 
gäller pediatriska läkemedel, bygga upp 
den nödvändiga vetenskapliga och 
administrativa kompetensen på europeisk 
nivå och undvika att samma studier och 
test på barn utförs mer än en gång.
3. Senast ett år efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
myndighetens styrelse på förslag av dess 
verkställande direktör och efter samråd 
med kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter anta en strategi för att 
genomföra inrättandet av och 
verksamheten i det europeiska nätverket. 
Detta nätverk skall när så är erforderligt 
vara förenligt med arbetet med att stärka 
grunderna för det europeiska området för 
forskningsverksamhet i anslutning till 
gemenskapens ramprogram för forskning, 
teknisk utveckling och demonstration.

Or. en
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Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 254
ARTIKEL 43, PUNKT 2

2. Syftet med det europeiska nätverket skall 
bland annat vara att samordna studier som 
gäller pediatriska läkemedel, bygga upp den 
nödvändiga vetenskapliga och 
administrativa kompetensen på europeisk 
nivå och undvika att samma studier och test 
på barn utförs mer än en gång.

2. Syftet med det europeiska nätverket skall 
bland annat vara att samordna studier som 
gäller pediatriska läkemedel, bygga upp den 
nödvändiga vetenskapliga och 
administrativa kompetensen på europeisk 
nivå och undvika att samma studier och test 
på barn utförs mer än en gång. Det 
europeiska nätverket skall genomgående 
sträva efter att trygga en så ändamålsenlig 
användning som möjligt av tillbudsstående 
resurser.

Or. en

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 255
ARTIKEL 43. PUNKT 2A (ny)

2a. Nätverket skall även se till att medlen 
används på bästa möjliga sätt: att studierna 
genomförs till bästa kostnad (mänsklig och 
ekonomisk) och att protokollen är lämpade 
att så snabbt och så enkelt som möjligt 
besvara de kliniska frågor som ställs.

Or. fr

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 256
ARTIKEL 43, PUNKT 2A (ny)

2a. Det europeiska nätverket skall också 
sträva efter att trygga en så ändamålsenlig 
användning som möjligt av tillbudsstående 
resurser, framför allt genom att verifiera 
att de studier som föreslagits går att 
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genomföra och är effektiva med hänsyn 
tagen till mänskliga och ekonomiska 
kostnader samt genom att säkerställa att 
undersökningsprotokollen kan ge klara 
svar på viktiga kliniska frågeställningar så 
snabbt som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 257
ARTIKEL 44, PUNKT 2

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

2. Alla befintliga pediatriska studier som 
avses i punkt 1 och alla pediatriska studier 
som inletts före denna förordnings 
ikraftträdande skall kunna tas med i ett 
pediatriskt prövningsprogram och skall 
beaktas av Pediatriska kommittén när den 
bedömer ansökningar om undantag och 
uppskov, och av behöriga myndigheter när 
dessa bedömer de ansökningar som ingetts i 
enlighet med artiklarna 8, 9 eller 31.

Or. en

Motivering

Förslaget får inte leda till att man inom forskningen på kort sikt avskräcks från att utföra 
pediatriska studier. En ändring av det här slaget skulle klarlägga att pediatriska studier som 
inletts före denna förordnings ikraftträdande och inte lagts fram för bedömning i något 
tredjeland skall anses ingå som ett led i ett godtaget pediatriskt prövningsprogram, när denna 
förordning en gång antagits.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 258
ARTIKEL 47

Det bistånd från gemenskapen som 
föreskrivs i artikel 67 i förordning (EG) 
nr 726/2004 skall täcka alla aspekter av 
Pediatriska kommitténs arbete, inklusive 
vetenskapligt stöd av sakkunniga, och av 

Det bistånd från gemenskapen som 
föreskrivs i artikel 67 i förordning (EG)
nr 726/2004 skall täcka alla aspekter av 
Pediatriska kommitténs arbete, inklusive 
vetenskapligt stöd av sakkunniga, och av 



AM\568363SV.doc 135/1 PE 357.553v02-00

SV

myndighetens arbete, inklusive bedömning 
av pediatriska prövningsprogram, 
vetenskaplig rådgivning och avgiftsfrihet i 
enlighet med denna förordning, och skall 
stödja myndighetens verksamhet enligt 
artiklarna 40 och 43 i denna förordning.

myndighetens arbete, inklusive bedömning 
av pediatriska prövningsprogram, 
vetenskaplig rådgivning och avgiftsfrihet i 
enlighet med denna förordning, och skall 
stödja myndighetens verksamhet enligt 
artiklarna 40 och 43 i denna förordning.

Dessutom skall ett särskilt pediatriskt 
studieprogram inrättas med hjälp av 
hälsopolitiska resurser för forskning om 
patentfria mediciner.

Or. de

Motivering

I synnerhet när det gäller pediatriska läkemedel är ekonomiska incitament och stöd till 
forskning på patentfria mediciner viktiga. Det är därför inte tillräckligt att dra igång ett 
initiativ endast inom det sjunde ramforskningsprogrammet.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 259
ARTIKEL 47A (ny)

Artikel 47a
Gemenskapens bidrag bör också gå till att 
stöda studier som görs inom ramen för 
programmet MICE, där den akademiska 
forskningen kommer att spela en väsentlig 
roll.

Or. en

Motivering

Trots tillgången till sakkunskap har det visat sig allt svårare att peka ut vilka resurser som 
behövs för att man i samverkan skall kunna genomföra de internationella studier som behövs 
för utvärdering av nya behandlingsformer. Vi anser att man måste ta ett mycket fastare grepp 
om problematiken med läkemedel som saknar tillstånd och för vilka patentskyddet löpt ut. Vi 
anser att en helhetsbetonad plan för bättre pediatrisk forskning i Europa måste handla om 
något mera än bara att stöda myndigheten i dess samordnande roll och att det inte går för sig 
att helt och hållet vältra över ansvaret för de här frågorna på framtida lagstiftning som man 
ännu inte vet någonting om. Vi tycker det är oroväckande att det nuvarande förslaget i 
huvudsak skulle stimulera pediatrisk utveckling av nya läkemedel och/eller fortfarande 
patentskyddade läkemedel och endast i obetydlig grad påverkar situationen för sådana 
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läkemedel för vilka det saknas tillstånd och som inte längre omfattas av patentskydd eller 
tilläggsskydd.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 260
ARTIKEL 49, PUNKT 2

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

2. Senast 8 år efter det att denna förordning 
träder i kraft skall kommissionen 
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts av tillämpningen av 
samtliga bestämmelser, där det särskilt skall 
ingå en utförlig förteckning över alla de 
läkemedel som har godkänts för pediatrisk 
användning sedan förordningen trädde i 
kraft.

Or. fr

Motivering

En ordentlig utvärdering av genomförandet av denna lagstiftning kräver tillräckligt lång tid 
av tillbakablickande så att man kan bedöma lagstiftningens effekter och föreslå eventuella 
ändringar.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 261
ARTIKEL 49, PUNKT 2

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

2. Senast 6 år efter det att denna förordning 
träder i kraft skall kommissionen 
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts av dess tillämpning, 
där det särskilt skall ingå en utförlig 
förteckning över alla de läkemedel som har 
godkänts för pediatrisk användning sedan 
förordningen trädde i kraft. Kommissionen 
skall särskilt utföra en analys av de 
incitament- och belöningsåtgärder som 
avses i artiklarna 36 och 37, med en 
ekonomisk beräkning av 
forskningskostnaderna och de vinster 
incitamenten lett till. Om analysen visar att 
mekanismen är dåligt anpassad i 
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förhållande till eftersträvade eller 
uppnådda resultat, skall en ändring av 
ovan nämnda artiklar föreslås enligt det 
förfarande som avses i artikel 50.

Or. fr

Motivering

Det tycks viktigt att stadga om en utvärderingsklausul för att bedöma effektiviteten och 
balansen i det system för belöningar och incitament som införs i avdelning V. Den period på 
sex år som föreslås i kommissionens förslag tycks motiverad, eftersom det behövs en 
tillräckligt lång tid för att kunna bedöma tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 262
ARTIKEL 49, PUNKT 2A (ny)

2a. Kommissionen skall inom fem år efter 
denna förordnings ikraftträdande lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om vilka rön som gjorts vid 
tillämpningen av artiklarna 36–38. I 
rapporten skall också ingå en analys av hur 
systemet med belöningar och incitament 
fungerat och syftet skall då vara att föreslå 
eventuella ändringar som kan behövas mot 
bakgrund av de ekonomiska konsekvenser 
som tillämpningen av dessa artiklar fört
med sig. Dessutom bör rapporten innefatta 
en analys av hur tillämpningen av 
förordningen kan uppskattas ha blivit till 
nytta för hälsan.

Or. en

Motivering

Här föreslås en översyn, som skall göras efter fem år och inrikta sig på hur artiklarna 36–38 
fungerat. Det här har ansetts nödvändigt, eftersom det råder vissa tvivel om hur rättvisa de 
ekonomiska incitamenten är som erbjuds av förordningen samt om vilken belastning de 
kommer att innebära för medlemsstaternas hälsovårdsbudgetar. Av de mångskiftande 
ekonomiska konsekvensbedömningar som hittills gjorts har det också framgått klart att det är 
mycket svårt att någotsånär exakt förutsäga kostnader och nytta.
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 263
ARTIKEL 52, LED -1 (nytt)

Artikel 7, punkt 2a (ny) (förordning (EEG) nr 1768/92)

-1. I artikel 7 skall följande punkt 2a läggas 
till:
”2a. Pediatrisk förlängning skall kunna 
beviljas för alla produkter som åtnjuter 
skydd enligt ett giltigt grundpatent eller 
tilläggsskydd som beviljats i enlighet med 
denna förordning inom någon 
medlemsstats territorium och för vilka det 
utfärdats ett uttalande om 
överensstämmelse med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram som 
genomförts i enlighet med artikel 29.3 i 
förordning (EG) nr ... / ... (pediatriska 
förordningen) .”

Or. en

Motivering

Ovannämnda förslag till ändringar i artikel 52 är tekniska ändringar avsedda att skapa 
föreskrifter för beviljandet av den särskilda rättigheten samt den pediatriska förlängningen 
och förlängningen av det lagstadgade uppgiftsskyddet, vilka införts med stöd av artikel 36 i 
dess ändrade lydelse.

Ansökningsfristen för pediatrisk förlängning, om vilken det stadgas i artikel 52.1, ändras för 
att det skall gå att ansöka senast sex månader innan grundpatentet eller tilläggsskyddet 
upphör att gälla (i stället för det mera restriktiva stadgandet om att en sådan ansökan måste 
göras senast 24 månader dessförinnan).

I fråga om ändringarna i artikel 36 och artikel 52.2 är att märka följande: Eftersom orsaken 
till att incitamentet ges är överensstämmelse med ett pediatriskt prövningsprogram är det 
endast innehavaren av tillståndet till saluföring (alltså den som utfört de kliniska studierna på 
den pediatriska populationen) som får komma i åtnjutande av att skyddet av 
prövningsprogrammet och det lagstadgade uppgiftsskyddet i fråga om läkemedlet förlängs. 
Det kan ju förekomma att innehavaren av tillståndet till saluföring respektive innehavaren av 
patentet eller tilläggsskyddet inte är en och samma person. I sådana fall måste innehavaren 
av patentet eller tilläggsskyddet kunna påvisa att innehavaren av tillståndet till saluföring 
givit sitt samtycke till ansökan om pediatrisk förlängning.
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 264
ARTIKEL 52, LED 1

Artikel 7, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats genom tillämpning av 
artikel 13.3 i denna förordning och 
artikel 36 i [Europaparlamentets och rådets] 
förordning (EG) nr […/… (pediatriska 
förordningen)*] skall inges senast två år
innan tilläggskyddets giltighetstid löper ut.

”3. Ansökan om pediatrisk förlängning av 
ett tilläggsskydd som har meddelats genom 
tillämpning av denna artikel och artikel 36 i 
[Europaparlamentets och rådets] förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)*] 
skall inges senast sex månader innan 
grundpatentets eller tilläggskyddets 
giltighetstid löper ut.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52 -1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 265
ARTIKEL 52, LED 1

Artikel 7, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats genom tillämpning av 
artikel 13.3 i denna förordning och artikel 36 
i [Europaparlamentets och rådets] förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)*] 
skall inges senast två år innan 
tilläggskyddets giltighetstid löper ut.

”3. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats genom tillämpning av 
artikel 13.3 i denna förordning och artikel 36 
i [Europaparlamentets och rådets] förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)*] 
skall inges senast sex månader innan 
tilläggskyddets giltighetstid löper ut.

Or. en

Motivering

Förslaget om att ansökan skall lämnas in två år på förhand förefaller alltför restriktivt.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 266
ARTIKEL 52, LED 1
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Artikel 7, punkt 3 (förordning 1768/92/EEG)

”3. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats genom tillämpning av 
artikel 13.3 i denna förordning och artikel 36 
i [Europaparlamentets och rådets] förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)*] 
skall inges senast två år innan 
tilläggskyddets giltighetstid löper ut.

”3. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats genom tillämpning av 
artikel 13.3 i denna förordning och artikel 36 
i [Europaparlamentets och rådets] förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)*] 
skall inges senast sex månader innan 
tilläggskyddets giltighetstid löper ut.

Or. fr

Motivering

Tidsfristen för att begära en förlängning av giltighetstiden för ett tilläggsskydd enligt artikel 
52.1 bör minskas från 2 år till 6 månader innan tilläggskyddets giltighetstid löper ut. Det 
finns många fall då de kliniska pediatriska prövningarna inte kan avslutas förrän sent i 
produktens livscykel.

I de flesta fall kan ett genomförande av pediatriska studier utan att man har klara och exakta 
uppgifter om läkemedlets effektivitet och säkerhet hos vuxna (biverkningar, motstridiga 
uppgifter, interaktion med andra läkemedel…) inte motiveras etiskt, och inte i tillräckligt hög 
grad garantera säkerheten för de barn som accepterar att medverka i studierna.

Det tycks alltså klokt att minska tidsfristen för att ansöka om förlängning av giltighetstiden 
för ett tilläggsskydd från 2 år till 6 månader, i syfte att stimulera den ansökande att fortsätta 
studierna och samtidigt maximera forskningsperioden.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 267
ARTIKEL 52, LED 1

Artikel 7, punkt 3 (förordning 1768/92/EEG)

”3. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats genom tillämpning av 
artikel 13.3 i denna förordning och artikel 36 
i [Europaparlamentets och rådets] förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)*] 
skall inges senast två år innan 
tilläggskyddets giltighetstid löper ut.

”3. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats genom tillämpning av 
artikel 13.3 i denna förordning och artikel 36 
i [Europaparlamentets och rådets] förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)*] 
skall inges senast ett år innan 
tilläggskyddets giltighetstid löper ut.

Or. el
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Motivering

Det är viktigt att främja godkännande av nya läkemedel, och därför får bestämmelserna om 
ansökningar om förlängning av tilläggsskyddets giltighetstid inte vara restriktiva. Att 
ansökningar om förlängning av giltighetstiden skall lämnas in ett år innan den löper ut verkar 
rimligare än kommissionens förslag på två år, vilket är alltför lång tid.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 268
ARTIKEL 52, LED 2, LED A

Artikel 8, punkt 1, led d (förordning (EEG) nr 1768/92)

a) I punkt 1 skall följande led d läggas till: utgår
”d) Om det i ansökan ingår en begäran om 
förlängd giltighetstid i enlighet med 
artikel 13.3 i denna förordning och 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)]
i) en kopia av det uttalande om 
överensstämmelse med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram som avses i 
artikel 36.3 i förordning (EG) 
nr […/…(pediatriska förordningen)],
ii) vid behov, förutom den kopia av 
godkännandet för saluförande av 
produkten som avses i artikel 8 b, kopior av 
de godkännanden för saluförande av 
produkten i alla andra medlemsstater som 
avses i artikel 36.4 i förordning (EG) 
nr […/… (pediatriska förordningen)].”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52 -1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 269
ARTIKEL 52, LED 2, LED B

Artikel 8, punkt 1a (förordning (EEG) nr 1768/92)
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”1a. Ansökan om en förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan meddelats skall innehålla

”1a. Ansökan om en pediatrisk förlängning 
av ett tilläggsskydd skall, förutom det som 
krävs i punkt 1 a i–iii, innehålla

a) en kopia av det redan meddelade 
tilläggsskyddet,

a) i tillämpliga fall en kopia av det redan 
meddelade tilläggsskyddet,

b) en kopia av det uttalande om 
överensstämmelse med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram som avses i 
artikel 36.3 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)],

b) en kopia av det uttalande om 
överensstämmelse med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram som avses i 
artikel 36.3 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)],

c) kopior av godkännandena för 
saluförande av produkten i alla 
medlemsstater.”

(c) i de fall då innehavaren av 
grundpatentet eller tilläggsskyddet är en 
annan person än innehavaren av tillståndet 
till saluföring med dithörande uttalande om 
överensstämmelse, av det slag som avses i 
led b ovan, en förklaring där innehavaren 
av tillståndet till saluföring samtycker till 
att det ansöks om pediatrisk förlängning.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52 -1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 270
ARTIKEL 52, LED 2, LED C

Artikel 8, punkt 2 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”2. Medlemsstaterna får föreskriva att en 
avgift skall betalas vid ansökan om 
tilläggsskydd och vid ansökan om förlängd 
giltighetstid för ett tilläggsskydd.”

”2. Medlemsstaterna får föreskriva att en 
avgift skall betalas vid ansökan om 
pediatrisk förlängning.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52 -1 från samma ledamot.
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 271
ARTIKEL 52, LED 3, LED A

Artikel 9, punkt 1, nytt stycke (förordning (EEG) nr 1768/92)

”Ansökan om förlängning av giltighetstiden 
för ett tilläggsskydd som redan har 
meddelats skall göras till den behöriga 
patentmyndigheten i den medlemsstat som 
meddelat tilläggskyddet.”

”Ansökan om pediatrisk förlängning skall 
göras till den behöriga patentmyndigheten i 
den medlemsstat som meddelat 
tilläggskyddet i enlighet med denna 
förordning eller grundpatentet eller på vars 
vägnar det beviljats.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52 -1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 272
ARTIKEL 52, LED 3, LED B

Artikel 9, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

b) Följande punkt 3 skall läggas till: utgår
”3. Punkt 2 skall tillämpas på en 
underrättelse om att en ansökan har 
ingivits om förlängning av giltighetstiden 
för ett tilläggsskydd som redan meddelats. 
Underrättelsen skall dessutom innehålla 
den begäran som ingivits om förlängning 
av giltighetstiden för tilläggsskyddet med 
tillämpning av artikel 36 i förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska 
förordningen)].”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52 -1 från samma ledamot.
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 273
ARTIKEL 52, LED 4

Artikel 11, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. Punkterna 1 och 2 skall tillämpas på en 
underrättelse om att en förlängning av 
giltighetstiden för ett redan tidigare 
meddelat tilläggsskydd har beviljats eller 
avslagits.”

”3. Punkterna 1 och 2 skall tillämpas på en 
underrättelse om att en pediatrisk
förlängning har beviljats eller avslagits.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52 -1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 274
ARTIKEL 52, LED 5 LED A (nytt)

Artikel 13, punkt 3 (förordning 1768/92/EEG)

Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning skall artiklarna 1 och 4–6, 
artikel 9.2 samt artiklarna 10, 11 och 14–18 
i förordning (EEG) nr 1768/92 i tillämpliga 
delar gälla för tillämpningen av denna 
artikel. (Framför allt skall omfattningen av 
det skydd som ges med hjälp av pediatrisk 
förlängning vara av det slag som fastställts 
i artikel 5 i förordning (EEG) nr 1768/92).

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52 -1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 275
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)
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”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med tolv månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

Or. en

Motivering

I de fall då de ovannämnda ändringsförslagen hänför sig till förlängningens längd skall 
denna ändras till tolv månader.

Ändringsförslag från Genowefa Grabowska

Ändringsförslag 276
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med tre eller 
sex månader när artikel 36 i förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)] 
skall tillämpas. I ett sådant fall får den 
period som fastställs i punkt 1 i denna artikel 
förlängas endast en gång.”

Or. pl

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 av samma författare.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 277
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med tre eller sex 
månader när artikel 36 i förordning (EG) 
nr […/… (pediatriska förordningen)] skall 
tillämpas. I ett sådant fall får den period som 
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punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

fastställs i punkt 1 i denna artikel förlängas 
endast en gång.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 278
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med tre eller sex 
månader när artikel 36 i förordning (EG) 
nr […/… (pediatriska förordningen)] skall 
tillämpas. I ett sådant fall får den period som 
fastställs i punkt 1 i denna artikel förlängas 
endast en gång.”

Or. en

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 279
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92) 

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med tre eller sex 
månader när artikel 36 i förordning (EG) 
nr […/… (pediatriska förordningen)] skall 
tillämpas. I ett sådant fall får den period som 
fastställs i punkt 1 i denna artikel förlängas 
endast en gång.”

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 280
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92) 

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med tre eller
sex månader när artikel 36 i förordning (EG) 
nr […/… (pediatriska förordningen)] skall 
tillämpas. I ett sådant fall får den period som 
fastställs i punkt 1 i denna artikel förlängas 
endast en gång.”

Or. pt

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 281
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med tre eller sex 
månader när artikel 36 i förordning (EG) 
nr […/… (pediatriska förordningen)] skall 
tillämpas. I ett sådant fall får den period som 
fastställs i punkt 1 i denna artikel förlängas 
endast en gång.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.
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Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 282
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med tre eller sex 
månader när artikel 36 i förordning (EG) 
nr […/… (pediatriska förordningen)] skall 
tillämpas. I ett sådant fall får den period som 
fastställs i punkt 1 i denna artikel förlängas 
endast en gång.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 283
ARTIKEL 52, LED 5 

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som fastställs i 
punkt 1 i denna artikel förlängas endast en 
gång.”

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med fyra eller 
åtta månader när artikel 36 i förordning 
(EG) nr […/… (pediatriska förordningen)] 
skall tillämpas. I ett sådant fall får den 
period som fastställs i punkt 1 i denna artikel 
förlängas endast en gång.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 36.1 från samma ledamot.
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Ändringsförslag från Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 284
ARTIKEL 52, LED 5

Artikel 13, punkt 3 (förordning (EEG) nr 1768/92)

”3. De perioder som fastställs i punkterna 1 
och 2 skall förlängas med sex månader när 
artikel 36 i förordning (EG) nr […/… 
(pediatriska förordningen)] skall tillämpas. 
I ett sådant fall får den period som 
fastställs i punkt 1 i denna artikel förlängas 
endast en gång.”

”3. Den pediatriska förlängningen skall 
träda i kraft när grundpatentet, eller, i 
tillämpliga fall, det tilläggsskydd som 
meddelats i enlighet med denna förordning, 
i laga ordning upphört att gälla och 
förlängningen skall vara i kraft i 
sex månader.”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 52.-1 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 285
ARTIKEL 55

Det krav som fastställs i artikel 8.1 skall inte 
gälla för giltiga ansökningar som fortfarande 
handläggs vid tidpunkten för denna 
förordnings ikraftträdande.

1. Det krav som fastställs i artikel 8.1 skall 
inte gälla för giltiga ansökningar som 
fortfarande handläggs vid tidpunkten för 
denna förordnings ikraftträdande.

2. Pediatriska studier som inletts före 
denna förordnings ikraftträdande och inte 
använts vid någon annan bedömning skall 
kunna tas med i ett pediatriskt 
prövningsprogram.

Or. en

Motivering

Förordningen får inte försena utvecklingen av nya läkemedel. Pediatriska studier som inletts 
före denna förordnings ikraftträdande och inte använts vid någon annan bedömning skall 
anses som led i ett giltigt pediatriskt prövningsprogram.
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 286
ARTIKEL 56, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

En ansökan som lämnats in i enlighet med 
artiklarna 8 och 9 och som innehåller 
resultat från fullständiga studier med 
godtagna pediatriska prövningsprogram 
som lämnats in till myndigheten innan 
denna förordning trätt i kraft skall 
behandlas som en ansökan som omfattas av 
förordningen, och det efterföljande beslutet 
skall gälla från och med den dag då 
direktivet träder i kraft.

Or. el

Motivering

Om fullständiga studier med godtagna pediatriska prövningsprogram redan företagits och 
lämnats in till myndigheten innan förordningen trätt i kraft måste övergångsbestämmelser 
införas så att man inte motarbetar pediatriska prövningar och förfördelar dem som redan 
gjort kliniska prövningar för att få läkemedel godkända.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 287
ARTIKEL 56, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

En ansökan enligt föreskrifterna i artikel 8 
eller 9, vilken åtföljts av resultaten av alla 
studier som gjorts i överensstämmelse med 
ett godkänt pediatriskt prövningsprogram 
som inlämnats till myndigheten efter den 1 
oktober 2005 och före denna förordnings 
ikraftträdande skall behandlas i samma 
ordning som en ansökan som inlämnats 
med stöd av denna förordning och det 
beslut som fattas i anledning av ansökan 
skall träda i kraft samma dag som 
förordningen träder i kraft.

Or. en
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Motivering

Sådant förslaget ser ut i dag skulle pediatriska studier som gjorts och lämnats in till de 
behöriga hälsovårdsmyndigheterna innan denna förordning trätt i kraft inte komma i fråga 
för belöningar och incitament. Följden kunde i så fall bli tillfälliga förseningar i det framtida 
arbetet med pediatrisk forskning i Europa. Nu behövs det bestämmelser om hur det skall 
förfaras under övergångstiden. Avsaknaden av sådana bestämmelser kunde leda till att 
företag som arbetar inom detta område i Europa blev ovilliga att vidareutveckla sina projekt 
och investera i pediatriska studier innan de blev skyldiga enligt lag att göra detta. Den här 
svårigheten kan man råda bot på om man inför ett system med övergångsbestämmelser.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 288
ARTIKEL 56, PUNKT 2

2. Artikel 8 skall tillämpas från och med… 
[18 månader efter ikraftträdandet].

utgår

Artikel 9 skall tillämpas från och med… 
[24 månader efter ikraftträdandet].
Artiklarna 31 och 32 skall tillämpas från 
och med … [6 månader efter 
ikraftträdandet].

Or. el

Motivering

Om fullständiga studier med godtagna pediatriska prövningsprogram redan företagits och 
lämnats in till myndigheten innan förordningen trätt i kraft måste övergångsbestämmelser 
införas så att man inte motarbetar pediatriska prövningar och förfördelar dem som redan 
gjort kliniska prövningar för att få läkemedel godkända.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 289
ARTIKEL 56, PUNKT 2

2. Artikel 8 skall tillämpas från och med… 
[18 månader efter ikraftträdandet].

2. Artikel 8 skall tillämpas från och med… 
[12 månader efter ikraftträdandet].

Artikel 9 skall tillämpas från och med… 
[24 månader efter ikraftträdandet].

Artikel 9 skall tillämpas från och med… 
[18 månader efter ikraftträdandet].

Artiklarna 31 och 32 skall tillämpas från och Artiklarna 31 och 32 skall tillämpas från och 
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med … [6 månader efter ikraftträdandet]. med … [6 månader efter ikraftträdandet].

Or. en

Motivering

Det är på sin plats att snabba på med genomförandet av artiklarna 8 och 9. Om 
kommissionen kör i gång med de förberedelser som behövs enligt artikel 11 kort efter att 
denna förordning trätt i kraft, då kan tidsfristerna skäras ned.
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