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neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi 
lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, 
direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta

Neuvoston yhteinen kanta (15763/3/05 – C6-0057/2006 – 2004/0217(COD) – muutossäädös)

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

24) Lääketurvatoimintaa on muokattava 
niiden erityishaasteiden mukaiseksi, jotka 
liittyvät lapsia koskevien turvallisuustietojen 
keräämiseen; näitä tietoja ovat muun muassa 
tiedot mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista. 
Myös lääkkeen tehoa lapsilla voi olla 
tarpeen selvittää lisätutkimuksin 
myyntiluvan saamisen jälkeen. Sen vuoksi
olisi sellaisen myyntilupahakemuksen 
yhteydessä, joka sisältää hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
mukaisesti toteutettujen tutkimusten 
tulokset, velvoitettava hakija ilmoittamaan, 
miten hän aikoo järjestää 
pitkäaikaisseurannan, joka koskee lääkkeen 
käyttöön liittyviä mahdollisia 
haittavaikutuksia ja lääkkeen tehoa lapsilla. 

24) Lääketurvatoimintaa on muokattava 
niiden erityishaasteiden mukaiseksi, jotka 
liittyvät lapsia koskevien turvallisuustietojen 
keräämiseen; näitä tietoja ovat muun muassa 
tiedot mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista. 
Myös lääkkeen tehoa lapsilla voi olla 
tarpeen selvittää lisätutkimuksin 
myyntiluvan saamisen jälkeen. Sen vuoksi 
olisi sellaisen myyntilupahakemuksen 
yhteydessä, joka sisältää hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
mukaisesti toteutettujen tutkimusten 
tulokset, velvoitettava hakija ilmoittamaan, 
miten hän aikoo järjestää 
pitkäaikaisseurannan, joka koskee lääkkeen 
käyttöön liittyviä mahdollisia 
haittavaikutuksia ja lääkkeen tehoa lapsilla. 
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Jos on aihetta erityiseen huoleen, 
myyntiluvan myöntämisen ehtona olisi 
lisäksi voitava vaatia, että hakija toimittaa
riskinhallintajärjestelmää koskevan 
suunnitelman ja huolehtii sen 
täytäntöönpanosta ja/tai toteuttaa erityisiä 
markkinoinnin aloittamisen jälkeen tehtäviä 
tutkimuksia.

Jos on aihetta erityiseen huoleen, hakijan on 
esiteltävä ja pantava täytäntöön
myyntiluvan myöntämisen ehtona 
riskinhallintajärjestelmää koskeva 
suunnitelma ja/tai toteutettava erityisiä 
markkinoinnin aloittamisen jälkeen tehtäviä
tutkimuksia.

Or. fr

Perustelu

Jos on aihetta erityiseen huoleen, hakija on velvoitettava toimittamaan asianmukainen 
riskinhallintajärjestelmää koskeva suunnitelma. Tarkistus korvaa tarkistuksen 4.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 15
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

27) Hakemus, joka koskee todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista tämän asetuksen 
nojalla, olisi otettava käsiteltäväksi vain 
silloin, kun todistus on myönnetty asetuksen 
(ETA) N:o 1768/92 mukaisesti.

27) Hakemus, joka koskee todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista tämän asetuksen 
nojalla, olisi otettava käsiteltäväksi vain 
silloin, kun todistus on myönnetty asetuksen 
(ETA) N:o 1768/92 mukaisesti. Jos 
todistusta ei kuitenkaan ole saatavilla siksi, 
että voimassaolo vähenee viidellä vuodella 
kyseisen asetuksen 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, palkkio pitäisi myöntää kuuden 
kuukauden lisäsuojatodistuksen muodossa.

Or. en

Perustelu

Ks. saman tekijän 52 artiklan 1 kohtaan tekemä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jolanta Dičkutė

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 27 KAPPALE

27) Hakemus, joka koskee todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista tämän asetuksen 
nojalla, olisi otettava käsiteltäväksi vain 

27) Hakemus, joka koskee todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista tämän asetuksen 
nojalla, olisi otettava käsiteltäväksi vain 
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silloin, kun todistus on myönnetty
asetuksen (ETA) N:o 1768/92 mukaisesti.

silloin, kun todistus on myönnetty 
asetuksen (ETA) N:o 1768/92 mukaisesti. 
Jos todistusta ei kuitenkaan ole saatavilla 
siksi, että voimassaolo vähenee viidellä 
vuodella kyseisen asetuksen 13 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, palkkio pitäisi 
myöntää kuuden kuukauden 
lisäsuojatodistuksen muodossa.

Or. en

Perustelu

Lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkaminen on mahdollista kaikkien uusien lääkkeiden tai 
sellaisten lääkkeiden laajennusten tapauksessa, jotka on vielä suojattu lisäsuojatodistuksella 
tai joilla on lisäsuojatodistuksen myöntämisperusteet täyttävän patentin suoja. Jatkaminen 
koskee voimassaoloa, josta säädetään lisäsuojatodistuksia koskevan asetuksen (ETA) 
N:o 1768/92 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa. 13 artiklan 1 kohdan mukaan lisäsuojatodistus on 
voimassa ajan, joka vastaa peruspatenttihakemuksen hakemispäivän ja ensimmäisen 
yhteisössä myönnetyn myyntiluvan myöntämispäivän välillä kulunutta aikaa, vähennettynä 
viidellä vuodella. Näin ollen lisäsuojatodistuksen voimassaolo on 0 uusien lääkkeiden 
tapauksessa, jotka on kehitetty ja joille on myönnetty lupa alle viisi vuotta sitten. On selvää, 
että vielä lisäsuojatodistuksen myöntämisperusteet täyttävän patentin suojan alaisten 
lääkkeiden, mutta joiden tapauksessa lisäsuojatodistuksen voimassaolo on 0 asetuksen (ETA) 
N:o 1768/92 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti, pitäisi myös saada lisäsuojatodistuksen 
voimassaololle jatkoa, jos tehdään pediatrisia tutkimuksia. Lisäsuojatodistuksia koskevan 
asetuksen (ETA) N:o 1768/92 muuttamiseksi tehdyn yhteisen kannan 52 artiklassa ei käsitellä 
kyseistä asiaa selkeästi, ja näin ollen sitä pitäisi muuttaa sen selventämiseksi, että 
lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkaminen taataan lisäsuojatodistuksen tosiasiallisesta 
voimassaolosta riippumatta, vaikka se olisi 0, jotta voidaan välttää kyseistä asiaa koskevat 
keskustelut tulevaisuudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 35 A KAPPALE (uusi)

35 a) Tiettyjen vaarallisten aineiden ja 
valmisteiden markkinoille saattamisen ja 
käytön rajoituksia koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa 
neuvoston direktiivissä 76/769/ETY1

kielletään sellaisten aineiden tai 
valmisteiden markkinoille saattaminen 
myytäväksi kuluttajille, jotka sisältävät 
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syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi 
tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia 
aineita, jotka kuuluvat vaarallisten 
aineiden luokitusta, pakkaamista ja 
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun 
neuvoston direktiivin 67/548/ETY2

mukaisesti luokkaan 1 tai 2.
_______
1EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2005/90/EY (EYVL L 33, 
4.2.2006, s. 28).
2EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission direktiivillä 2004/73/EY 
(EYVL L 152, 30.4.2004, s. 1).

Or. en

Perustelu

Uudesta seikasta johtuva uusi tarkistus (työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta). 
Saksassa äskettäin tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tiettyä lisääntymiselle vaarallista 
ainetta käytetään täyteaineena yli 50 lääkkeessä, joista osa on reseptituotteita ja osa 
reseptivapaita tuotteita. Yhteisön oikeuden mukaisesti hyväksytty käytäntö on olla myymättä 
syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia
aineita sellaisinaan tai valmisteissa kuluttajien käyttöön. Vaikka tästä säännöksestä 
kosmetiikkatuotteiden tapauksessa myönnetty poikkeus on peruttu, poikkeus koskee yhä 
lääkkeitä. Vaikka joissakin tietyissä tapauksissa voikin olla perusteltua käyttää kyseisiä 
aineita vaikuttavina aineina, ei ole mitenkään perusteltua käyttää niitä täyteaineina 
varsinkaan, kun on vaihtoehtojakin on saatavilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 18
JOHDANTO-OSAN 35 B KAPPALE (uusi)

35 b) Ottaen huomioon erityisriskit, joita 
syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi 
tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat 
aineet, jotka luokitellaan 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 
luokkaan 1, 2 tai 3, saattavat aiheuttaa 
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ihmisten terveydelle, niiden käyttö 
lääkkeissä täyteaineiden osina tai ulomman 
kuoren osina pitäisi kieltää. Luokkaan 3 
kuuluvaksi luokiteltua ainetta voidaan 
käyttää lääkkeissä täyteaineiden osana tai 
ulomman kuoren osana, jos ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea
on arvioinut kyseisen aineen ja hyväksynyt 
sen käytön lääkkeissä.

Or. en

Perustelu

Uudesta seikasta johtuva uusi tarkistus (työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta). 
Saksassa äskettäin tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tiettyä lisääntymiselle 
vaaralliseksi luokiteltua ainetta käytetään täyteaineena yli 50 lääkkeessä, joista osa on 
reseptituotteita ja osa reseptivapaita tuotteita. Tämä on johtanut hyvin korkeaan 
altistumiseen kyseiselle aineelle. Tämä on erityisen ongelmallista raskaana olevien naisten 
tapauksessa, koska se saattaa vaikuttaa vastasyntyneillä poikalapsilla havaittavien 
sukuelinten epämuodostumien lisääntymiseen. Luokkaan 1 ja 2 kuuluvien syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden käyttö pitäisi 
kieltää lääkkeiden täyteaineissa tai ulommassa kuoressa. Samaan tapaan kuin on 
kosmetiikkaa koskevan lainsäädännön laita, luokkaan 3 kuuluvat syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokitellut aineet pitäisi sallia vain, 
jos niiden on todettu olevan turvallisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 19
5 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Valmistellessaan lausuntoaan 
lastenlääkekomitean on yritettävä kaikin 
tavoin päästä tieteelliseen yksimielisyyteen. 
Jos tällaista yksimielisyyttä ei voida 
saavuttaa, lastenlääkekomitea antaa 
lausunnon, jossa esitetään jäsenten 
enemmistön kanta. Lausunnossa mainitaan 
eriävät mielipiteet perusteluineen.

1. Valmistellessaan lausuntoaan 
lastenlääkekomitean on yritettävä kaikin 
tavoin päästä tieteelliseen yksimielisyyteen. 
Jos tällaista yksimielisyyttä ei voida 
saavuttaa, lastenlääkekomitea antaa 
lausunnon, jossa esitetään jäsenten 
enemmistön kanta. Lausunnossa mainitaan 
eriävät mielipiteet perusteluineen. Lausunto 
julkistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan osittain ensimmäisen käsittelyn tarkistus 22, joka hyväksyttiin 
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7. syyskuuta 2005. On tärkeää varmistaa, että pediatrian komitean kanta julkistetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 20
5 A ARTIKLA (uusi)

5 a artikla
Pediatrian komitean jäsenet ja asiantuntijat 
sitoutuvat toimimaan yleisen edun 
mukaisesti ja riippumattomalla tavalla. 
Heillä ei saa olla lääketeollisuuteen 
taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia, 
jotka voisivat asettaa heidän 
puolueettomuuteensa kyseenalaiseksi.
Kaikki lääketeollisuuteen liittyvät suorat tai 
epäsuorat sidonnaisuudet on ilmoitettava 
lääkeviraston ylläpitämään julkiseen 
rekisteriin. Rekisteri saatetaan ajan tasalle 
vuosittain.
Pediatrian komitean jäsenten ja 
asiantuntijoiden on ilmoitettava jokaisessa 
kokouksessa sellaisista esityslistalla oleviin 
asioihin liittyvistä erityisistä 
sidonnaisuuksista, joiden voidaan katsoa 
heikentävän heidän riippumattomuuttaan.
Pediatrian komitean jäsenet ja asiantuntijat 
eivät saa tehtäviensä päätyttyäkään ilmaista 
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia 
tietoja.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan komission ehdotuksen 5 artikla sellaisena, kuin sitä muutettiin 
tarkistuksella 24 ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005. On olennaisen tärkeää todeta 
selvästi, että pediatrisen komitean jäsenten on toimittava yleisen edun mukaisesti ja että 
heidän on ilmoitettava kaikki suorat tai epäsuorat sidonnaisuutensa lääketeollisuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 21
23 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)
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Kyseessä olevan jäsenvaltion on 
automaattisesti tunnustettava 
vaatimustenmukaisuuden löytyminen 
30 päivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin käytännön soveltamisen vuoksi jäsenvaltioille on tarpeen asettaa aikaraja 
pediatristen tutkimussuunnitelmien hyväksymiselle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 22
23 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Hakija voi myös pyytää, että 
lausuntoon sisältyy toteamus 
vaatimustenmukaisuudesta hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman kanssa, 
jolloin sovelletaan 25 artiklan mukaista 
menettelyä ja jolloin päätös sitoo asiasta 
vastaavia viranomaisia. Hakija voi pyytää 
poikkeuslupaa 25 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuun määräaikaan liittyen.

Or. el

Perustelu

Asetusehdotuksen tavoitteisiin sisältyy lastenlääkkeiden kehittäminen edelleen erityisesti 
tarjoamalla asianmukaisia kannustimia ja takaamalla korkeatasoinen tutkimus ja kyseisten 
tuotteiden asianmukaiset hyväksyntämenettelyt. Pääasiallinen edellytys lääkkeiden 
edistämiselle ja kehittämiselle on myyntilupaa koskevia menettelyjä koskevien yleisten 
vaatimusten noudattaminen 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Mitä tulee sellaisiin lääkkeisiin, 
joille on myönnetty myyntilupa vastavuoroista tunnustamista koskevan menettelyn tai 
(hajautetun) kansallisen hyväksymismenettelyn mukaisesti, ehdotuksessa asetukseksi 
edellytetään, että kaikki kansalliset viranomaiset valvovat vaatimustenmukaisuutta, mutta 
siinä ei kuitenkaan aseteta tarkkoja määräaikoja päätöksen aikaansaamiselle. Tässä 
tapauksessa pediatrinen komitea on sopivin elin tarkastelemaan yhdenmukaisuutta 
pediatrisen tutkimussuunnitelman kanssa, ja olisi toivottavaa, että tämä tunnustettaisiin 
Euroopan lääkeviraston päätöksellä ilman, että kaikkien jäsenvaltioiden täytyisi tehdä päätös 
kyseisessä asiassa.

Tarkistus on yhdenmukainen neuvoston yhteisen kannan 52 artiklan 1 kohtaan tekemien 
muutosten sekä Euroopan parlamentin työjärjestyksen 62 artiklan kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 23
25 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Lastenlääkekomitean, joka on nimennyt 
uuden esittelijän, on 30 päivän kuluessa 
2 kohdan mukaisesti toimitetun pyynnön 
vastaanottamisesta annettava uusi lausunto, 
jossa se vahvistaa tai muuttaa aiempaa 
lausuntoaan. Uusi lausunto on perusteltava 
asianmukaisesti, ja lopputuloksen perustelut 
on liitettävä uuteen lausuntoon, josta tulee 
lopullinen.

3. Lastenlääkekomitean, joka on nimennyt 
uuden esittelijän, on 30 päivän kuluessa 
2 kohdan mukaisesti toimitetun pyynnön 
vastaanottamisesta annettava uusi lausunto, 
jossa se vahvistaa tai muuttaa aiempaa 
lausuntoaan. Esittelijä voi esittää 
kysymyksiä suoraan hakijalle. Hakija voi 
myös ehdottaa, että hänelle esitetään 
kysymyksiä. Esittelijä tiedottaa 
lastenlääkekomitealle viipymättä 
kirjallisesti hakijan kanssa käydyn 
kirjeenvaihdon yksityiskohdista. Uusi 
lausunto on perusteltava asianmukaisesti, ja 
lopputuloksen perustelut on liitettävä uuteen 
lausuntoon, josta tulee lopullinen.

Or. en

Perustelu

Esittelijä edustaa komiteaa ja pitää sen ajan tasalla hakijan kanssa käydystä 
kirjeenvaihdosta. (Tässä tarkistuksessa toistetaan ensimmäisessä käsittelyssä 
7. syyskuuta 2005 hyväksytty tarkistus 41.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 24
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos lääkkeelle myönnetään myyntilupa, 
kaikkien mainittujen tutkimusten tulokset on 
sisällytettävä lääkkeen valmisteyhteenvetoon 
ja soveltuvissa tapauksissa myös 
pakkausselosteeseen edellyttäen, että 
toimivaltainen viranomainen katsoo tiedot 
potilaille hyödyllisiksi, riippumatta siitä, 
onko toimivaltainen viranomainen 
hyväksynyt kaikki kyseeseen tulevat lapsia 
koskevat käyttöaiheet.

Jos lääkkeelle myönnetään myyntilupa, 
kaikkien mainittujen tutkimusten tulokset on 
sisällytettävä lääkkeen valmisteyhteenvetoon 
ja lueteltava lyhyesti pakkausselosteessa
edellyttäen, että toimivaltainen 
viranomainen katsoo tiedot potilaille 
hyödyllisiksi, riippumatta siitä, onko 
toimivaltainen viranomainen hyväksynyt 
kaikki kyseeseen tulevat lapsia koskevat 
käyttöaiheet. Hyväksytyt ja 
hyväksymättömät pediatriset käyttöaiheet 
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on selvästi erotettava toisistaan.

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 hyväksytty 
tarkistus 43.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 25
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos lääkkeelle myönnetään myyntilupa, 
kaikkien mainittujen tutkimusten tulokset on 
sisällytettävä lääkkeen valmisteyhteenvetoon 
ja soveltuvissa tapauksissa myös 
pakkausselosteeseen edellyttäen, että 
toimivaltainen viranomainen katsoo tiedot 
potilaille hyödyllisiksi, riippumatta siitä, 
onko toimivaltainen viranomainen 
hyväksynyt kaikki kyseeseen tulevat lapsia 
koskevat käyttöaiheet.

Jos lääkkeelle myönnetään myyntilupa, 
kaikkien mainittujen tutkimusten tulokset on 
sisällytettävä lääkkeen valmisteyhteenvetoon 
ja lueteltava myös pakkausselosteessa
edellyttäen, että toimivaltainen 
viranomainen katsoo tiedot potilaille 
hyödyllisiksi, riippumatta siitä, onko 
toimivaltainen viranomainen hyväksynyt 
kaikki kyseeseen tulevat lapsia koskevat 
käyttöaiheet. Tiedot on esitettävä siten, että 
hyväksytyt ja hyväksymättömät pediatriset 
käyttöaiheet voidaan selvästi erottaa 
toisistaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 26
28 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos lääkkeelle myönnetään myyntilupa, 
kaikkien mainittujen tutkimusten tulokset on 
sisällytettävä lääkkeen valmisteyhteenvetoon 
ja soveltuvissa tapauksissa myös 
pakkausselosteeseen edellyttäen, että 
toimivaltainen viranomainen katsoo tiedot 
potilaille hyödyllisiksi, riippumatta siitä, 
onko toimivaltainen viranomainen 
hyväksynyt kaikki kyseeseen tulevat lapsia 
koskevat käyttöaiheet.

Jos lääkkeelle myönnetään myyntilupa, 
kaikkien mainittujen tutkimusten tulokset on 
sisällytettävä lääkkeen valmisteyhteenvetoon 
ja soveltuvissa tapauksissa myös 
pakkausselosteeseen edellyttäen, että 
toimivaltainen viranomainen katsoo tiedot 
potilaille hyödyllisiksi, riippumatta siitä, 
onko toimivaltainen viranomainen 
hyväksynyt kaikki kyseeseen tulevat lapsia 
koskevat käyttöaiheet. Tiedot on esitettävä 
siten, että hyväksytyt ja hyväksymättömät 
pediatriset käyttöaiheet voidaan selvästi 
erottaa toisistaan.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 
hyväksytty tarkistus 43.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 27
33 ARTIKLA

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty lapsia 
koskevaa käyttöaihetta varten ja joka on 
ollut aiemmin myynnissä muihin 
käyttöaiheisiin , myyntiluvan haltijan on 
kahden vuoden kuluessa lapsia koskevan 
käyttöaiheen hyväksymisestä saatettava 
lääke markkinoille myös lapsille 
tarkoitettuun käyttöön. Nämä määräajat on 
esitettävä viraston koordinoimassa julkisessa 
rekisterissä.

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty lapsia 
koskevaa käyttöaihetta varten ja joka on 
ollut aiemmin myynnissä muihin 
käyttöaiheisiin , myyntiluvan haltijan on 
kuuden kuukauden kuluessa lapsia 
koskevan käyttöaiheen hyväksymisestä 
saatettava lääke markkinoille myös lapsille 
tarkoitettuun käyttöön. Nämä määräajat on 
esitettävä viraston koordinoimassa julkisessa 
rekisterissä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 28
33 ARTIKLA

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty lapsia 
koskevaa käyttöaihetta varten ja joka on 
ollut aiemmin myynnissä muihin 
käyttöaiheisiin , myyntiluvan haltijan on 
kahden vuoden kuluessa lapsia koskevan 
käyttöaiheen hyväksymisestä saatettava 
lääke markkinoille myös lapsille 
tarkoitettuun käyttöön. Nämä määräajat on 
esitettävä viraston koordinoimassa julkisessa 
rekisterissä.

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty lapsia 
koskevaa käyttöaihetta varten ja joka on 
ollut aiemmin myynnissä muihin 
käyttöaiheisiin , myyntiluvan haltijan on 
mahdollisuuksien mukaan vuoden kuluessa
lapsia koskevan käyttöaiheen 
hyväksymisestä saatettava lääke 
markkinoille myös lapsille tarkoitettuun 
käyttöön. Nämä määräajat on esitettävä 
viraston koordinoimassa julkisessa 
rekisterissä.

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 
hyväksytty tarkistus 43.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 29
33 ARTIKLA

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty lapsia 
koskevaa käyttöaihetta varten ja joka on 
ollut aiemmin myynnissä muihin 
käyttöaiheisiin , myyntiluvan haltijan on 
kahden vuoden kuluessa lapsia koskevan 
käyttöaiheen hyväksymisestä saatettava 
lääke markkinoille myös lapsille 
tarkoitettuun käyttöön. Nämä määräajat on 
esitettävä viraston koordinoimassa julkisessa 
rekisterissä.

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty lapsia 
koskevaa käyttöaihetta varten ja joka on 
ollut aiemmin myynnissä muihin 
käyttöaiheisiin , myyntiluvan haltijan on 
mahdollisuuksien mukaan vuoden 
kuluessa, ja viimeistään kahden vuoden 
kuluessa lapsia koskevan käyttöaiheen 
hyväksymisestä saatettava lääke 
markkinoille myös lapsille tarkoitettuun 
käyttöön. Nämä määräajat on esitettävä 
viraston koordinoimassa julkisessa 
rekisterissä.
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Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 
hyväksytty tarkistus 46. Ottaen huomioon teollisuudelle pediatristen tutkimussuunnitelmien 
loppuun saattamiseksi tarjottavat huomattavat kannustimet, pediatrista käyttöaihetta varten 
hyväksytyt lääkkeet pitäisi saattaa markkinoille mahdollisimman nopeasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 30
34 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos on erityistä aihetta huoleen, 
toimivaltainen viranomainen voi 
myyntiluvan myöntämisen ehtona vaatia 
riskinhallintajärjestelmän käyttöönottoa tai 
erityisiä markkinoille saattamisen jälkeen 
tehtäviä tutkimuksia, joiden tulokset 
toimitetaan tarkasteltaviksi.
Riskinhallintajärjestelmä on osa 
lääketurvatoimintaa ja toimenpiteitä, jotka 
on suunniteltu lääkkeisiin liittyvien riskien 
tunnistamista, luonnehtimista, ehkäisemistä 
tai minimoimista varten. Siihen kuuluu myös 
kyseisten toimien tehokkuuden arvioiminen.

2. Myyntiluvan myöntäminen pediatrista 
käyttöaihetta varten riippuu siitä, onko 
hakijalla riskinhallintajärjestelmä. Lisäksi 
viranomainen voi tarvittaessa vaatia 
erityistutkimuksia. Riskinhallintajärjestelmä 
on osa lääketurvatoimintaa ja toimenpiteitä, 
jotka on suunniteltu lääkkeisiin liittyvien 
riskien tunnistamista, luonnehtimista, 
ehkäisemistä tai minimoimista varten. Siihen 
kuuluu myös kyseisten toimien tehokkuuden 
arvioiminen.

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 hyväksytty 
tarkistus 47. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 31
34 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Jos on erityistä aihetta huoleen, 
toimivaltainen viranomainen voi 
myyntiluvan myöntämisen ehtona vaatia 
riskinhallintajärjestelmän käyttöönottoa tai 
erityisiä markkinoille saattamisen jälkeen 
tehtäviä tutkimuksia, joiden tulokset 

2. Myyntiluvan myöntäminen pediatrista 
käyttöaihetta varten riippuu siitä, onko 
yrityksellä riskinhallintajärjestelmä. 
Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi 
tarvittaessa vaatia erityistutkimuksia.
Riskinhallintajärjestelmä on osa
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toimitetaan tarkasteltaviksi.
Riskinhallintajärjestelmä on osa 
lääketurvatoimintaa ja toimenpiteitä, jotka 
on suunniteltu lääkkeisiin liittyvien riskien 
tunnistamista, luonnehtimista, ehkäisemistä 
tai minimoimista varten. Siihen kuuluu myös 
kyseisten toimien tehokkuuden arvioiminen.

lääketurvatoimintaa ja toimenpiteitä, jotka 
on suunniteltu lääkkeisiin liittyvien riskien 
tunnistamista, luonnehtimista, ehkäisemistä 
tai minimoimista varten. Siihen kuuluu myös 
kyseisten toimien tehokkuuden arvioiminen.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 hyväksytty 
tarkistus 47. Pediatrisia käyttöaiheita varten tarkoitettujen lääkkeiden tapauksessa pitäisi 
aina olla käytössä riskinhallintajärjestelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 32
34 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Lapsia koskevan käyttöaiheen 
sisältävien lääkkeiden myyntilupiin 
sovelletaan 1 ja 2 kohdan säännösten 
lisäksi asetuksessa (EY) N:o 726/2004 ja 
direktiivissä 2001/83/EY 
lääketurvatoiminnasta annettuja 
säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

"Parempi lainsäädäntö" -hankkeen mukaisesti olisi viitattava periaatteisiin, jotka on jo 
hyväksytty muissa säädöksissä ja joita on sovellettava tähän asetukseen; tämä koskee 
erityisesti komitean jäsenten riippumattomuutta. Tarkistus korvaa tarkistuksen 9.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 33
34 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 hyväksytty 
korjattu tarkistus 83. On ensiarvoisen tärkeää, että lääketurvatoimintatiedot kootaan 
julkiseen rekisteriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 34
34 A ARTIKLA (uusi)

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 35
35 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

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

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 hyväksytty
tarkistus 83.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 36
36 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
lausuman sisällyttämistä myyntilupaan 
pidetään perusteena tämän artiklan 1 kohdan 
soveltamiselle.

2. Edellä 28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
lausuman ja 23 artiklan 3 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuun lausumaan 
sisältyvän päätöksen sisällyttämistä 
myyntilupaan pidetään perusteena tämän 
artiklan 1 kohdan soveltamiselle.

Or. el

Perustelu

Kyseinen muutos on välttämätön 23 artiklaan tehdyn tarkistuksen vuoksi (ks. kyseinen aiempi 
tarkistus). Tämä tarkistus on yhdenmukainen neuvoston yhteisen kannan 52 artiklan 
1 kohtaan tekemien muutosten sekä Euroopan parlamentin työjärjestyksen 62 artiklan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 37
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

4. Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa 
sovelletaan valmisteisiin, jotka on suojattu 
asetuksen (ETY) N:o 1768/92 mukaisella 
lisäsuojatodistuksella tai 
lisäsuojatodistuksen myöntämisedellytykset 
täyttävällä patentilla. Niitä ei sovelleta 
lääkkeisiin, jotka on määritelty asetuksen 
(EY) N:o 141/2000 mukaisiksi 
harvinaislääkkeiksi, tai tuotteisiin, joiden 
tehoaineilla on jo patentti, joka kattaa 
saman pediatrisen käytön tai formulaation, 
tai muu samankaltainen pediatriselle 
käytölle myönnetty tietosuoja tai 
yksinoikeus Euroopan unionin 
markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 hyväksytty
tarkistus 52. 36 artiklan mukainen lisäpalkkio on tarpeeton silloin, kun samaa pediatrista 
käyttöä tai formulaatiota koskevat toissijaiset patentit jo sallivat yksinoikeuden markkinoilla.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 38
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

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

Or. en

Perustelu

36 artiklan mukainen lisäpalkkio on tarpeeton silloin, kun samaa pediatrista käyttöä tai 
formulaatiota koskevat toissijaiset patentit jo sallivat yksinoikeuden markkinoilla. Jos tätä 
tarkistusta ei hyväksytä, siitä seuraa turhien suojan voimassaolon pidennyksien myöntäminen 
aikuisille tarkoitettujen tuotteiden tapauksessa, ja siten kasvatetaan kokonaisvaltaisia 
terveydenhoitokustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Mojca Drčar Murko

Tarkistus 39
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

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

Or. en
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Perustelu

36 artiklan mukainen lisäpalkkio on tarpeeton silloin, kun samaa pediatrista käyttöä tai 
formulaatiota koskevat toissijaiset patentit jo sallivat yksinoikeuden markkinoilla. Jos tätä 
tarkistusta ei hyväksytä, siitä seuraa turhien suojan voimassaolon pidennyksien myöntäminen 
aikuisille tarkoitettujen tuotteiden tapauksessa, ja siten kasvatetaan kokonaisvaltaisia 
terveydenhoitokustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 40
36 ARTIKLAN 4 KOHTA

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

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

Or. fr

Perustelu

Tässä tarkistuksessa toistetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä 7. syyskuuta 2005 
hyväksytty tarkistus 52.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 41
45 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Virastoa kuultuaan komissio laatii 
ohjeet, joiden mukaan vahvistetaan 
tutkimusten merkityksen arviointiperusteet 
3 kohdan soveltamiseksi.

Or. fr
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Perustelu

Tässä yhteydessä Euroopan komission tehtävänä on määrittää käyttäen avuksi viraston 
tieteellistä asiantuntemusta, mitä tutkimuksia pidetään välttämättöminä ja/tai 
merkityksellisinä. Tarkistus korvaa tarkistuksen 12.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 42
52 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

e) 'voimassaoloajan jatkamista koskevalla 
hakemuksella' tarkoitetaan hakemusta 
todistuksen voimassaoloajan jatkamiseksi 
tämän asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 
lastenlääkkeistä ….. annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o .../...+ * 36 artiklan mukaisesti.

e) 'voimassaoloajan jatkamista koskevalla 
hakemuksella' tarkoitetaan hakemusta 
todistuksen voimassaoloajan jatkamiseksi 
tämän asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 
lastenlääkkeistä ….. annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o .../...+ * 36 artiklan mukaisesti. Silloin, 
kun tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohta ei 
johda positiiviseen voimassaoloaikaan, 
'voimassaoloajan jatkamista koskevalla 
hakemuksella' tarkoitetaan kuuden 
kuukauden ajan voimassa olevaa todistusta 
koskevaa hakemusta.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä tekstissä sallitaan ainoastaan voimassaolon jatkaminen kuudella kuukaudella 
lisäsuojatodistuksella suojattujen tuotteiden tapauksessa. Monet lääkkeet hyväksytään alle 
viidessä vuodessa niiden elintärkeän terapeuttisen merkityksen vuoksi, ja siten ne eivät saa 
lisäsuojatodistuksen voimassaololle jatkoa. Nykyisen tekstin mukaisesti ne eivät saisi jatkoa 
pediatriselle käytölle. Se saattaisi käytännössä vähentää kannustusta kyseisiä tuotteita 
koskevien, lapsilla tehtävien kliinisten kokeiden tekemiseen, sillä suojan voimassaolon 
jatkamisen kieltäminen nopeasti hyväksyttävien tuotteiden tapauksessa saattaisi viivästyttää 
ihmishenkiä pelastavien lääkkeiden käyttöönottoa. Tämä tarkistus tehostaisi huomattavasti 
kyseisen asetuksen tarkoitusta lisäämällä lapsilla tehtävien kliinisten kokeiden määrää 
varsinkin, mitä tulee ihmishenkiä pelastaviin lääkkeisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jolanta Dičkutė

Tarkistus 43
52 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan e alakohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)
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e) 'voimassaoloajan jatkamista koskevalla 
hakemuksella' tarkoitetaan hakemusta 
todistuksen voimassaoloajan jatkamiseksi 
tämän asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 
lastenlääkkeistä ….. annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o .../...+ * 36 artiklan mukaisesti.

e) 'voimassaoloajan jatkamista koskevalla 
hakemuksella' tarkoitetaan hakemusta 
todistuksen voimassaoloajan jatkamiseksi 
tämän asetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 
lastenlääkkeistä ….. annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o .../...+ * 36 artiklan mukaisesti. Silloin, 
kun tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohta ei 
johda positiiviseen voimassaoloaikaan, 
'voimassaoloajan jatkamista koskevalla 
hakemuksella' tarkoitetaan kuuden 
kuukauden ajan voimassa olevaa todistusta 
koskevaa hakemusta.

Or. en

Perustelu

Ks. saman tekijän johdanto-osan kappaleeseen 27 esittämä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer ja Frédérique Ries

Tarkistus 44
52 ARTIKLAN 2 KOHTA

7 artiklan 4 kohta (asetus (ETY) N:o 1768/92)

4. Jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista koskeva 
hakemus on jätettävä viimeistään kaksi 
vuotta ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

4. Jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista koskeva 
hakemus on jätettävä viimeistään kuusi 
kuukautta ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

Or. en

Perustelu

Lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkon hakemista koskevaa rajoitusta, josta säädetään 
52 artiklan 2 kohdassa, pitäisi alentaa kahdesta vuodesta kuuteen kuukauteen ennen 
alkuperäisen todistuksen voimassaolon päättymistä. Monissa tilanteissa lapsilla tehtäviä 
kliinisiä kokeita ei voida saattaa päätökseen ennen, kuin vasta tuotteen elinkaaren 
myöhäisessä vaiheessa. Valtaosassa tapauksista lapsilla tehtävien tutkimusten tekeminen 
ilman selvää ja paikkansapitävää tietoa lääkkeen tehokkuudesta ja turvallisuudesta aikuisilla 
käytettynä (kielteiset vaikutukset, kontraindikaatiot ja yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden 
kanssa...) ei olisi eettisesti perusteltavissa ja estäisi sen vuoksi kokeisiin osallistuvien lasten 
turvallisuuden takaamisen asianmukaisesti. Näin ollen on tarpeen lyhentää aikaa, jonka 
kuluessa lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkamista koskeva hakemus on tehtävä, kahdesta 
vuodesta kuuteen kuukauteen, jotta hakijoita voidaan kannustaa jatkamaan tutkimuksiaan ja 
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jotta samanaikaisesti voidaan maksimoida tutkimukseen käytettävä aika.

Tarkistuksen esittäjä(t): Miroslav Ouzký

Tarkistus 45
52 ARTIKLAN 2 KOHTA

7 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (ETY) N:o 1768/92)

4 a. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa 
säädetään, jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista koskeva 
hakemus on viiden vuoden ajan asetuksen 
(EY) N:o …/… voimaatulon jälkeen 
jätettävä viimeistään kuusi kuukautta 
ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.

Or. en

Perustelu

Koska joidenkin lääkkeiden patenttisuoja menee umpeen kahden vuoden kuluessa direktiivin 
hyväksymisen jälkeen, on oltava niin ikään mahdollista hakea kyseisten lääkkeiden 
patenttisuojan voimassaolon jatkamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 46
54 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

117 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi) (direktiivi 2001/83/EY)

Direktiivin 2001/83/EY 117 artiklan 
1 kohtaan lisätään seuraava kohta:
"d a) se sisältää syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi luokiteltavia aineita, jotka on 
lueteltu direktiivin 67/548/ETY1 liitteessä I, 
täyteaineiden osina tai ulomman kuoren 
osina.
________
1 EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission direktiivillä 2004/73/EY (EYVL 
L 152, 30.4.2004, s. 1.)."
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Or. en

Perustelu

Uudesta seikasta johtuva uusi tarkistus (työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta). 
Saksassa äskettäin tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tiettyä lisääntymiselle 
vaaralliseksi luokiteltua ainetta käytetään täyteaineena yli 50 lääkkeessä, joista osa on 
reseptituotteita ja osa reseptivapaita tuotteita. Syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia aineita täyteaineissa tai ulommassa kuoressa
sisältävät lääkkeet pitäisi vetää pois markkinoilta. Samaa hoitoa varten on olemassa 
vaihtoehtoisia lääkkeitä. Valmistajat voisivat hakea muutosta lupaan siten, että ne voisivat 
jatkaa sellaisen muunnellun lääkkeen myymistä, joka ei sisällä syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia aineita täyteaineissa tai ulommassa 
kuoressa. Vaihtoehtoisia aineita on laajalti saatavilla ja käytössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer

Tarkistus 47
54 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

Liite 1, 3.2.2.4 kohta, a alakohdan 2 a alakohta (uusi) (direktiivi 2001/83/EY)

Direktiivin 2001/83/EY liitteen I 
3.2.2.4 kohdan a alakohtaan lisätään 
seuraava kohta:
"Syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi luokiteltavia aineita, jotka 
kuuluvat direktiivin 67/548/ETY1

mukaisesti luokkaan 1, 2 ja 3, ei pidä 
käyttää lääkkeiden täyteaineiden osina tai 
ulomman kuoren osina. Luokkaan 3 
kuuluvaa aineitta voidaan käyttää, jos 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä 
komitea on arvioinut kyseisen aineen ja 
hyväksynyt sen käytön lääkkeissä.
________
1 EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
komission direktiivillä 2004/73/EY 
(EYVL L 152, 30.4.2004, s. 1.)."

Or. en

Perustelu

Uudesta seikasta johtuva uusi tarkistus (työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta). 
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Saksassa äskettäin tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tiettyä lisääntymiselle 
vaaralliseksi luokiteltua ainetta käytetään täyteaineena yli 50 lääkkeessä, joista osa on 
reseptituotteita ja osa reseptivapaita tuotteita. Tämä on johtanut hyvin korkeaan 
altistumiseen kyseiselle aineelle. Tämä on erityisen ongelmallista raskaana olevien naisten 
tapauksessa, koska se saattaa vaikuttaa vastasyntyneillä poikalapsilla havaittavien 
sukuelinten epämuodostumien lisääntymiseen. On välttämätöntä estää syöpää tai perimän 
muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavien aineiden käyttö
tulevaisuudessa lääkkeiden täyteaineissa tai ulommassa kuoressa. Näin ollen täyteaineiden 
valvontaan liittyvässä asiassa on tarpeen täsmentää, ettei kyseisiä aineita pidä käyttää.


