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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 14
BETRAGTNING 24

24) Det er vigtigt at sikre, at mekanismerne 
for lægemiddelovervågning tilpasses de 
særlige krav til indsamling af data om 
sikkerheden ved anvendelse hos den 
pædiatriske befolkningsgruppe, herunder 
data om mulige langtidsvirkninger. Med 
hensyn til virkning hos den pædiatriske 
befolkningsgruppe kan det også være
nødvendigt med yderligere undersøgelser 
efter godkendelsen. Derfor bør der indføres 
et yderligere krav om, at ansøgeren i en an 
søgning om en markedsføringstilladelse, der 
indeholder resultaterne af undersøgelser, 
som er gennemført i overensstemmelse med 
en godkendt pædiatrisk undersøgelsesplan, 
skal angive, hvordan opfølgningen af 
lægemidlets eventuelle bivirkninger og 
virkninger i den pædiatriske 

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

befolkningsgruppe kan sikres på længere 
sigt. Hvor der er særlig grund til 
agtpågivenhed, forelægger og iværksætter 
ansøgeren et risikostyringssystem, og/eller 
han udfører særlige undersøgelser efter 
markedsføringen som en betingelse for 
markedsføringstilladelsen.

Or. fr

Begrundelse

Hvor der er særlig grund til agtpågivenhed, bør ansøgeren være forpligtet til at forelægge en 
passende risikostyringsplan. Erstatter ændringsforslag 4.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 15
BETRAGTNING 27

27) En ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat i 
henhold til denne forordning bør kun 
imødekommes, hvis certifikatet er udstedt i 
henhold til forordning (EF) nr. 1768/92.

27) En ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat i 
henhold til denne forordning bør kun 
imødekommes, hvis certifikatet er udstedt i 
henhold til forordning (EØF) nr. 1768/92. 
Hvis der ikke foreligger et certifikat, fordi
gyldighedsperioden er forkortet med fem 
år, jf. artikel 13, stk. 1, i sidstnævnte
forordning, bør belønningen gives i form af 
et seks måneders supplerende 
beskyttelsescertifikat. 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 52, nr. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Jolanta Dičkutė

Ændringsforslag 16
BETRAGTNING 27

27) En ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat i 

27) En ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et certifikat i 
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henhold til denne forordning bør kun 
imødekommes, hvis certifikatet er udstedt i 
henhold til forordning (EF) nr. 1768/92.

henhold til denne forordning bør kun 
imødekommes, hvis certifikatet er udstedt i 
henhold til forordning (EØF) nr. 1768/92. 
Hvis der ikke foreligger et certifikat, fordi
gyldighedsperioden er forkortet med fem 
år, jf. artikel 13, stk. 1, i sidstnævnte
forordning, bør belønningen gives i form af 
et seks måneders supplerende 
beskyttelsescertifikat.

Or. en

Begrundelse

Forlængelse af gyldighedsperioden for et supplerende beskyttelsescertifikat er en mulighed, 
der står åben for alle nye lægemidler eller produktlinjer, som stadig er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat eller et patent, der opfylder kravene for at opnå et 
supplerende beskyttelsescertifikat. Forlængelsen vedrører den gyldighedsperiode, der er 
fastsat i henhold til artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 1768/92 om indførelse af et 
supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler. I henhold til artikel 13, stk. 1, svarer det 
supplerende beskyttelsescertifikats gyldighedsperiode til det tidsrum, der er forløbet mellem 
datoen for indleveringen af ansøgningen om grundpatentet og datoen for meddelelsen af den 
første tilladelse til markedsføring i Fællesskabet, minus fem år. Følgelig har det supplerende 
beskyttelsescertifikat en gyldighedsperiode på 0 for nye lægemidler, der er blevet udviklet og 
godkendt på under fem år. Det er indlysende, at lægemidler, som stadig er omfattet af et 
patent, der opfylder kravene for at opnå et supplerende beskyttelsescertifikat, men som kun vil 
kunne opnå et supplerende beskyttelsescertifikat med en gyldighedsperiode på 0 i henhold til 
artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1768/92, også bør have mulighed for forlængelse af 
gyldighedsperioden, hvis der udføres pædiatrisk forskning. Artikel 52 i den fælles holdning, 
som ændrer forordning (EØF) nr. 1768/92 om indførelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat for lægemidler, tager ikke klart stilling til dette spørgsmål og bør derfor 
ændres for at præcisere, at der kan bevilges en forlængelse af gyldighedsperioden for det
supplerende beskyttelsescertifikat, uanset hvilken reel gyldighedsperiode det supplerende 
beskyttelsescertifikat har - altså også i forbindelse med en gyldighedsperiode på 0 - således at 
man undgår diskussion fremover.  

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 17
BETRAGTNING 35 A (ny)

35a) Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 
1976 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes administrativt eller ved 
lov fastsatte bestemmelser om begrænsning 
af markedsføring og anvendelse af visse 
farlige stoffer og præparater1 indeholder et 
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forbud mod markedsføring til privat brug 
af stoffer eller præparater, der er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1 eller 2, jf. Rådets direktiv 
67/548/EØF af 27. juni 1967 om 
tilnærmelse af lovgivning om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer2.
___________________
1 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 1. Direktivet
som senest ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/90/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 28).
2 EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Direktivet 
som senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/73/EF (EUT L 152 af 
30.4.2004, s. 2).

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag for at tage hensyn til et nyt forhold (jf. forretningsordenens artikel 62, 
stk. 2, litra d). Nye forskningsresultater fra Tyskland har vist, at et stof, der er klassificeret 
som reproduktionstoksisk, anvendes som hjælpestof i over 50 forskellige receptpligtige og 
ikke-receptpligtige lægemidler. I fællesskabsretten er det en anerkendt standard, at der ikke 
må sælges stoffer eller præparater, der er kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, til privat brug. Det er lykkedes at eliminere en undtagelse fra denne 
regel for kosmetiske produkters vedkommende, men lægemidler er fortsat undtaget. Det kan 
være berettiget at anvende sådanne stoffer som aktive stoffer i særlige tilfælde, men der er 
ingen gyldig grund til at anvende dem som hjælpestof - og slet ikke når man tager i 
betragtning af, at der findes alternativer.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 18
BETRAGTNING 35 B (ny)

35b) Stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 og 3, 
jf. direktiv 67/548/EØF, kan indebære 
særlige risici for menneskers sundhed, og 
derfor bør det være forbudt at anvende 
disse stoffer i lægemidler som bestanddele 
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af hjælpestoffer eller som bestanddele af 
den ydre skal. Et stof, der er klassificeret i 
kategori 3, kan anvendes som bestanddel i 
hjælpestoffer eller som bestanddel i den
ydre skal i lægemidler, hvis stoffet er blevet 
evalueret af Udvalget for 
Humanmedicinske Lægemidler og er blevet 
accepteret til brug i lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag for at tage hensyn til et nyt forhold (jf. forretningsordenens artikel 62, 
stk. 2, litra d). Nye forskningsresultater fra Tyskland har vist, at et stof, der er klassificeret 
som reproduktionstoksisk, anvendes som hjælpestof i over 50 forskellige receptpligtige og 
ikke-receptpligtige lægemidler. Det har medført en meget høj eksponering for dette stof. Dette 
er særlig problematisk for gravide kvinder, eftersom eksponeringen kan bidrage til at øge 
antallet af genitale deformiteter, der konstateres hos nyfødte drenge. Det bør være forbudt at 
anvende CMR-stoffer i kategori 1 og 2 i hjælpestoffer eller i lægemidlers ydre skal. I analogi 
med kosmetiklovgivningen bør det kun være tilladt at anvende CMR-stoffer i kategori 3, hvis 
de er blevet vurderet til at være sikre. 

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 5, STK. 1

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

1. Under udarbejdelsen af sine udtalelser gør 
Det Pædiatriske Udvalg sit yderste for at nå 
til enighed på et videnskabeligt grundlag. 
Hvis der ikke kan opnås enighed, vedtager 
Det Pædiatriske Udvalg en udtalelse på 
grundlag af flertallet af medlemmernes 
holdning. I udtalelsen redegøres der for de 
afvigende holdninger og begrundelserne 
herfor. Udtalelsen offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 22 fra førstebehandlingen, der blev vedtaget den 
7. september 2005. Det er vigtigt at sikre, at Det Pædiatriske Udvalgs holdning bliver 
offentliggjort.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 5 A (ny)

Artikel 5a
Medlemmerne af Det Pædiatriske Udvalg 
og dettes eksperter forpligter sig til at 
handle uafhængigt og i offentlighedens 
interesse. De må ikke have finansielle eller 
andre interesser i medicinalindustrien, der 
kan påvirke deres uvildighed.
Alle direkte eller indirekte interesser, der 
kan have relation til medicinalindustrien, 
optegnes i et register, der føres af 
agenturet, og som offentligheden har 
adgang til. Dette register ajourføres årligt.
Medlemmerne af Det Pædiatriske Udvalg 
og dettes eksperter afgiver på hvert møde 
erklæring om særlige interesser, der kan 
anses for at kompromittere deres 
uafhængighed i forhold til 
dagsordenspunkterne.
Medlemmerne af Det Pædiatriske Udvalg 
og dettes eksperter er forpligtede til, selv 
efter at deres hverv er ophørt, ikke at 
videregive oplysninger om forhold, der er 
omfattet af tavshedspligten.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 5 fra Kommissionens forslag som ændret ved ændringsforslag 24 fra 
førstebehandlingen, der blev vedtaget den 7. september 2005. Det er bydende nødvendigt 
udtrykkeligt at understrege, at medlemmerne af Det Pædiatriske Udvalg skal handle i 
offentlighedens interesse og skal afgive erklæring om alle direkte eller indirekte interesser, 
der kan have relation til medicinalindustrien.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 23, STK. 1, AFSNIT 1 A (nyt)

Den pågældende medlemsstat anerkender 
automatisk en positiv udtalelse om 
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overensstemmelse inden for en frist af 30 
dage.

Or. xm

Begrundelse

Af hensyn til direktivets praktiske anvendelse er det hensigtsmæssigt at fastsætte en frist for 
medlemsstaternes godkendelse af pædiatriske undersøgelsesplaner.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 23, STK. 3 A (nyt)

3a. Ansøgeren kan også anmode om, at 
udtalelsen skal omfatte en erklæring om
overensstemmelse med den godkendte
pædiatriske undersøgelsesplan, og i givet 
fald finder proceduren efter artikel 25 
anvendelse, og afgørelsen er bindende for 
de ansvarlige myndigheder. Ansøgeren kan 
anmode om en dispensation fra den i 
artikel 25, stk. 4, omhandlede frist. 

Or. el

Begrundelse

Forslaget til forordning har bl.a. til formål at fremme videreudviklingen af lægemidler til 
pædiatrisk brug, navnlig ved at give passende incitamenter og ved at sikre forskning af høj 
kvalitet og passende godkendelsesprocedurer. Den vigtigste forudsætning for at fremme og 
udvikle lægemidler er, at man respekterer de generelle krav vedrørende
markedsføringstilladelsesprocedurer i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1. Hvad angår 
lægemidler, som der er udstedt markedsføringstilladelse for i henhold til proceduren med 
gensidig anerkendelse/den (decentraliserede) nationale godkendelsesprocedure, kræver
forslaget til forordning, at alle nationale myndigheder skal kontrollere, at der er 
overensstemmelse, uden at der imidlertid fastsættes frister for, hvornår der skal træffes en 
afgørelse. I dette tilfælde er Det Pædiatriske Udvalg det bedst egnede organ til at kontrollere 
overensstemmelsen med det pædiatriske forskningsprogram, og det vil være en bedre løsning 
at lade Det Europæiske Lægemiddelagentur godkende denne kontrol frem for at indhente 
afgørelser fra samtlige medlemsstater.

Ændringsforslaget er på linje med Rådets ændringer til artikel 52, stk. 1, i den fælles 
holdning og med EP-forretningsordenens artikel 62.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 23, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Ordføreren repræsenterer udvalget og holder det underrettet om kontakterne med ansøgeren 
(Genindsættelse af ændringsforslag 41, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 7. 
september 2005).

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 28, STK. 1, AFSNIT 2

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

Når der udstedes en tilladelse, anføres
resultaterne af alle de pågældende 
undersøgelser i produktresuméet for 
lægemidlet og resumeres på indlægssedlen 
for produktet, hvis den kompetente 
myndighed skønner, at oplysningerne er 
nødvendige for patienten, uanset om alle de 
berørte pædiatriske indikationer er blevet 
godkendt af den kompetente myndighed 
eller ej. Det skal tydeligt fremgå, hvilke 
pædiatriske indikationer der er godkendt, 
og hvilke der ikke er godkendt.

Or. fr
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Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 43, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 7. 
september 2005.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 28, STK. 1, AFSNIT 2

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

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af alle de pågældende 
undersøgelser i produktresuméet for 
lægemidlet og resumeres på indlægssedlen 
for lægemidlet, hvis den kompetente 
myndighed skønner, at oplysningerne er 
nødvendige for patienten, uanset om alle de 
berørte pædiatriske indikationer er blevet 
godkendt af den kompetente myndighed 
eller ej. Det skal tydeligt fremgå, hvilke 
pædiatriske indikationer der er godkendt, 
og hvilke der ikke er godkendt.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 28, STK. 1, AFSNIT 2

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

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af alle de pågældende 
undersøgelser i produktresuméet for 
lægemidlet og, hvis det er relevant, på 
indlægssedlen for lægemidlet, hvis den 
kompetente myndighed skønner, at 
oplysningerne er nødvendige for patienten, 
uanset om alle de berørte pædiatriske 
indikationer er blevet godkendt af den 
kompetente myndighed eller ej. Det skal 
tydeligt fremgå, hvilke pædiatriske 
indikationer der er godkendt, og hvilke der 
ikke er godkendt.

Or. en
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Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 43, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 
7. september 2005.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 33

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af en godkendt pædiatrisk 
undersøgelsesplan, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen markedsføre 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
senest to år efter godkendelsen af denne 
indikation. Der oprettes et register over disse 
frister, som gøres offentligt tilgængeligt og 
koordineres af agenturet.

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af en godkendt pædiatrisk 
undersøgelsesplan, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen markedsføre 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
senest seks måneder efter godkendelsen af 
denne indikation. Der oprettes et register 
over disse frister, som gøres offentligt 
tilgængeligt og koordineres af agenturet.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 33

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af en godkendt pædiatrisk 
undersøgelsesplan, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen markedsføre 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
senest to år efter godkendelsen af denne 
indikation. Der oprettes et register over disse 
frister, som gøres offentligt tilgængeligt og 
koordineres af agenturet.

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af en godkendt pædiatrisk 
undersøgelsesplan, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen markedsføre 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
så vidt muligt inden for et år efter 
godkendelsen af denne indikation. Der 
oprettes et register over disse frister, som
gøres offentligt tilgængeligt og koordineres 
af agenturet.

Or. fr
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Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 46, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 
7. september 2005.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 33

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af en godkendt pædiatrisk 
undersøgelsesplan, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, skal indehaveren af 
markedsføringstilladelsen markedsføre 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
senest to år efter godkendelsen af denne 
indikation. Der oprettes et register over disse 
frister, som gøres offentligt tilgængeligt og 
koordineres af agenturet.

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af en godkendt pædiatrisk 
undersøgelsesplan, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, skal indehaveren af
markedsføringstilladelsen markedsføre 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
så vidt muligt inden for et år efter 
godkendelsen af denne indikation og højst to 
år efter denne godkendelse. Der oprettes et 
register over disse frister, som gøres 
offentligt tilgængeligt og koordineres af 
agenturet.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 46, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 
7. september 2005. Der gives væsentlige incitamenter til industrien med henblik på 
gennemførelse af en pædiatrisk undersøgelsesplan, og derfor bør lægemidler, der er godkendt 
med en pædiatrisk indikation, markedsføres så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 34, STK. 2, AFSNIT 1

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

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

række aktiviteter og indgreb til 
lægemiddelovervågning, der har til formål at 
indkredse, karakterisere, forebygge eller 
minimere risiciene ved lægemidler, herunder 
evaluering af indgrebenes virkning.

Or. fr

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 47, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 7. 
september 2005.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 34, STK. 2, AFSNIT 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 47, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 7. 
september 2005. Der bør altid foreligge et risikostyringssystem for lægemidler til pædiatrisk
brug.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 34, STK. 2 A (nyt)

2a. Ud over bestemmelserne i stk. 1 og 2 
finder bestemmelserne om 
lægemiddelovervågning som fastsat i 
forordning (EF) nr. 726/2004 og direktiv 
2001/83/EF anvendelse på 
markedsføringstilladelser for lægemidler 
med en pædiatrisk indikation.

Or. fr

Begrundelse

Som led i initiativet om bedre lovgivning er det vigtigt at henvise til de principper, der 
allerede er vedtaget i andre retsakter, og som bør finde anvendelse i denne forordning, 
navnlig hvad angår udvalgsmedlemmernes uafhængighed. Erstatter ændringsforslag 9.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 34, STK. 2 A (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 83rev, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 7. 
september 2005. Det er bydende nødvendigt, at oplysningerne om lægemiddelovervågning 
bliver samlet i et offentligt tilgængeligt register.

Ændringsforslag af Marios Matsakis

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 34 A (ny)

Artikel 34a
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Oplysninger om bivirkninger, der 
fremkommer i forbindelse med 
lægemiddelovervågning, og som indberettes 
før og efter markedsføring, samles i et 
offentligt tilgængeligt register.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

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

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

Or. fr

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 83, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 7. 
september 2005.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 36, STK. 2

2. Når en markedsføringstilladelse 
indeholder den i artikel 28, stk. 3, 
omhandlede erklæring, lægges denne til 
grund for anvendelsen af stk. 1 i nærværende 
artikel.

2. Når en markedsføringstilladelse 
indeholder den i artikel 28, stk. 3, 
omhandlede erklæring og den afgørelse, der 
er indeholdt i den i artikel 23, stk. 3a, 
omhandlede erklæring, lægges denne til 
grund for anvendelsen af stk. 1 i nærværende 
artikel.

Or. el

Begrundelse

Denne ændring følger af ændringsforslaget til artikel 23 (se tidligere ændringsforslag). 
Ændringsforslaget er på linje med Rådets ændringer til artikel 52, stk. 1, i den fælles 
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holdning og med EP-forretningsordenens artikel 62.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 36, STK. 4

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

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

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 52, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 7. 
september 2005. Det er unødvendigt at operere med en supplerende belønning efter artikel 
36, når de sekundære patenter vedrørende den samme pædiatriske brug eller formulering
allerede gør det muligt at opnå markedseneret.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 36, STK. 4

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

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

anvendelse på lægemidler, der er udpeget 
som lægemidler til sjældne sygdomme i 
henhold til forordning (EF) nr. 141/2000,
eller på lægemidler, for hvilke det aktive 
stof allerede er eller har været beskyttet af 
et patent, der dækker den samme 
pædiatriske brug eller formulering.

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at operere med en supplerende belønning efter artikel 36, når de 
sekundære patenter vedrørende den samme pædiatriske brug eller formulering allerede gør 
det muligt at opnå markedseneret. Hvis dette ændringsforslag ikke vedtages, betyder det, at 
grundproduktet opnår en unødvendig forlænget beskyttelse, hvilket vil øge de samlede 
udgifter til sundhedssektoren.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 36, STK. 4

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at operere med en supplerende belønning efter artikel 36, når de 
sekundære patenter vedrørende den samme pædiatriske brug eller formulering allerede gør 
det muligt at opnå markedseneret. Hvis dette ændringsforslag ikke vedtages, betyder det, at 
grundproduktet opnår en unødvendig forlænget beskyttelse, hvilket vil øge de samlede 
udgifter til sundhedssektoren.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 36, STK. 4

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

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

Or. fr

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændirngsforslag 52, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 
7. september 2005.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 45, STK. 3 A (nyt)

3a. Kommissionen udarbejder i samråd 
med agenturet retningslinjer for de 
kriterier, der anvendes til at vurdere de 
gennemførte undersøgelsers relevans i 
henhold til stk. 3. 

Or. fr

Begrundelse

I denne forbindelse er det Kommissionen, der under inddragelse af agenturets videnskabelige 
ekspertise tager stilling til, hvilke undersøgelser der anses for nødvendige og/eller relevante.
Erstatter ændringsforslag 12.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 52, NR. 1

Artikel 1, litra e (forordning (EØF) nr. 1768/92)

"e) "ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden": ansøgning om 
forlængelse af gyldighedsperioden for et 
certifikat, der allerede er udstedt i henhold til 
artikel 13, stk. 3, i denne forordning og 
artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. .../2006 af ... om 
lægemidler til pædiatrisk brug.

"e) "ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden": ansøgning om 
forlængelse af gyldighedsperioden for et 
certifikat, der allerede er udstedt i henhold til 
artikel 13, stk. 3, i denne forordning og 
artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. .../2006 af ... om 
lægemidler til pædiatrisk brug; hvis artikel 
13, stk. 1, i denne forordning ikke 
resulterer i en positiv periode, forstås ved
"ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden" en ansøgning om et 
certifikat, der er gyldigt i seks måneder.

Or. en

Begrundelse

Den foreliggende tekst accepterer kun en seks måneders forlængelse for produkter, som er 
beskyttet af et supplerende beskyttelsescertifikat. Mange lægemidler bliver godkendt på under 
fem år, fordi de har stor terapeutisk betydning, og nyder derfor ikke godt af en forlængelse af 
gyldighedsperioden for et supplerende beskyttelsescertifikat. I henhold til den foreliggende
tekst har de ikke adgang til en forlængelse til pædiatrisk brug. I praksis kan dette betyde, at 
der gennemføres færre pædiatriske kliniske forsøg for disse produkters vedkommende - et 
forbud mod at give forlænget beskyttelse til "fast track"-produkter kunne forsinke indførelsen 
af livsvigtig medicin. Dette ændringsforslag kan i høj grad fremme målsætningen for denne 
forordning ved at øge antallet af pædiatriske kliniske forsøg - særlig for livsvigtig medicins 
vedkommende.

Ændringsforslag af Jolanta Dičkutė

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 52, NR. 1

Artikel 1, litra e (forordning (EØF) nr. 1768/92)

"e) "ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden": ansøgning om 
forlængelse af gyldighedsperioden for et 
certifikat, der allerede er udstedt i henhold til 
artikel 13, stk. 3, i denne forordning og 

"e) "ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden": ansøgning om 
forlængelse af gyldighedsperioden for et 
certifikat, der allerede er udstedt i henhold til 
artikel 13, stk. 3, i denne forordning og 
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artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. .../2006 af ... om 
lægemidler til pædiatrisk brug.

artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. .../2006 af ... om 
lægemidler til pædiatrisk brug; hvis artikel 
13, stk. 1, i denne forordning ikke 
resulterer i en positiv periode, forstås ved 
"ansøgning om forlængelse af 
gyldighedsperioden" en ansøgning om et 
certifikat, der er gyldigt i seks måneder.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til betragtning 27 af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Holger Krahmer og Frédérique Ries

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 52, NR. 2

Artikel 7, stk. 4 (forordning (EØF) nr. 1768/92)

4. Ansøgningen om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et allerede udstedt 
certifikat indgives senest to år, inden 
certifikatet udløber.

4. Ansøgningen om forlængelse af 
gyldighedsperioden for et allerede udstedt 
certifikat indgives senest seks måneder, 
inden certifikatet udløber.

Or. en

Begrundelse

Tidsfristen for at ansøge om en forlængelse af gyldighedsperioden for et supplerende 
beskyttelsescertifikat som fastsat i artikel 52, nr. 2, bør sættes ned fra to år til seks måneder, 
inden certifikatet udløber: der forekommer mange tilfælde, hvor pædiatriske kliniske forsøg 
ikke kan afsluttes før en senere fase i et produkts livscyklus. I de fleste tilfælde ville det ikke 
være etisk forsvarligt at gennemføre pædiatriske undersøgelser uden klare og præcise 
oplysninger om et lægemiddels effektivitet og sikkerhed i forhold til voksne (bivirkninger, 
kontraindikationer og interaktion med andre lægemidler...), og det ville ikke være muligt at 
varetage sikkerhedshensynet i forhold til de børn, der skulle deltage i undersøgelserne, på en 
betryggende måde. Det er derfor hensigtsmæssigt at sætte tidsfristen for ansøgning om 
forlængelse af gyldighedsperioden for et supplerende beskyttelsescertifikat ned fra to år til 
seks måneder for at anspore ansøgeren til at fortsætte sine undersøgelser og samtidig 
maksimere forskningsperioden. 
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Ændringsforslag af Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 52, NR. 2

Artikel 7, stk. 4 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 1768/92)

4a. Uanset stk. 4 indgives ansøgningen om 
forlængelse af gyldighedsperioden for et 
allerede udstedt certifikat senest seks 
måneder, inden certifikatet udløber, i fem 
år efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) 
nr. .../...+.

Or. xm

Begrundelse

Der findes lægemidler, hvis patentbeskyttelse vil udløbe inden for to år efter direktivets 
vedtagelse, og derfor skal det også være muligt at ansøge om at få forlænget 
gyldighedsperioden for patentbeskyttelsen af disse lægemidler.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 54, STK. 1 A (nyt)

Artikel 117, stk. 1, litra d a (nyt) (direktiv 2001/83/EF)

I artikel 117, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF 
tilføjes følgende litra:
"da) lægemidlet indeholder stoffer, der er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, jf. bilag I til direktiv 
67/548/EØF1, som bestanddele af 
hjælpestoffer eller som bestanddele af den
ydre skal.
___________________
1 EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Direktivet 
som senest ændret ved Kommissionens 
direktiv 2004/73/EF (EUT L 152 af 
30.4.2004, s. 1.)."

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag for at tage hensyn til et nyt forhold (jf. forretningsordenens artikel 62, 
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stk. 2, litra d). Nye forskningsresultater fra Tyskland har vist, at et stof, der er klassificeret 
som reproduktionstoksisk, anvendes som hjælpestof i over 50 forskellige receptpligtige og 
ikke-receptpligtige lægemidler. Lægemidler, der indeholder CMR-stoffer i hjælpestoffer eller 
i den ydre skal, bør trækkes tilbage fra markedet. Der findes alternative lægemidler til den 
samme behandling. Producenterne kan derefter ansøge om at få ændret godkendelsen, 
således at de kan fortsætte med at sælge et ændret lægemiddel, som ikke indeholder CMR-
stoffer i hjælpestofferne eller i den ydre skal. Alternative stoffer er bredt tilgængelige og i 
brug.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 54, NR. 1 B (nyt)

Bilag 1, punkt 3.2.2.4., litra a, afsnit 2a (direktiv 2001/83/EF)

I bilag I, punkt 3.2.2.4., litra a), i direktiv 
2001/83/EF tilføjes følgende afsnit:
"Stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3, 
jf. Rådets direktiv 67/548/EØF1, må ikke 
anvendes som bestanddele af hjælpestoffer 
eller bestanddele af lægemidlers ydre skal. 
Et stof, der er klassificeret i kategori 3, kan
anvendes, hvis stoffet er blevet evalueret af 
Udvalget for Humanmedicinske 
Lægemidler og er blevet accepteret til brug 
i lægemidler.
___________________
1 EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Direktivet 
som senest ændret ved Kommissionens 
direktiv (EUT L 152 af 30.4.2004, s. 1)."

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag for at tage hensyn til et nyt forhold (jf. forretningsordenens artikel 62, 
stk. 2, litra d). Nye forskningsresultater fra Tyskland har vist, at et stof, der er klassificeret 
som reproduktionstoksisk, anvendes som hjælpestof i over 50 forskellige receptpligtige og 
ikke-receptpligtige lægemidler. Det har medført en meget høj eksponering for dette stof. Dette 
er særlig problematisk for gravide kvinder, eftersom eksponeringen kan bidrage til at øge 
antallet af genitale deformiteter, der kan konstateres hos nyfødte drenge. Det er nødvendigt at 
undgå, at CMR-stoffer anvendes som hjælpestoffer eller i lægemidlers ydre skal fremover. I 
forbindelse med kontrollen af hjælpestoffer er det derfor nødvendigt at præcisere, at sådanne 
stoffer ikke må anvendes.
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