
AM\604731NL.doc PE 370.256v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

10.4.2006 PE 370.256v01-00

AMENDEMENTEN 14-47

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing (PE 370.187v02-00)
Françoise Grossetête
Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15763/3/2005 – C6-0057/2006 –
2004/0217(COD) – wijzigingsbesluit)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 14
OVERWEGING 24

(24) Het is van wezenlijk belang dat de 
geneesmiddelenbewakingsmechanismen 
worden aangepast aan de specifieke eisen 
van de verzameling van gegevens over de 
veiligheid bij de pediatrische populatie, 
waaronder gegevens over mogelijke 
langetermijneffecten. Ook kan na de 
toelating aanvullend onderzoek naar de 
werkzaamheid bij de pediatrische populatie 
noodzakelijk zijn. Daarom moet voor 
aanvragen van een vergunning voor het in de 
handel brengen die de resultaten van 
overeenkomstig een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek verrichte onderzoeken 
bevatten, de aanvullende eis worden gesteld 
dat de aanvrager moet aangeven hoe hij op 
de lange termijn toezicht denkt te houden op 
mogelijke bijwerkingen van het gebruik van 

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

het geneesmiddel en op de werkzaamheid bij 
de pediatrische populatie. Indien er 
bijzondere reden tot zorg is, moet de 
aanvrager als voorwaarde voor de verlening 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen een risicobeheerssysteem indienen 
en toepassen en/of, na het in de handel 
brengen, specifiek onderzoek verrichten.

Or. fr

Motivering

Ingeval er bijzondere reden tot zorg is, moet de aanvrager een passend risicobeheerssysteem 
indienen. Vervangt amendement 4.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 15
OVERWEGING 27

(27) Aanvragen voor verlenging van de duur 
van het certificaat uit hoofde van deze 
verordening moeten enkel ontvankelijk zijn 
indien er een certificaat wordt afgegeven 
krachtens Verordening (EEG) nr. 1768/92.

(27) Aanvragen voor verlenging van de duur 
van het certificaat uit hoofde van deze 
verordening moeten enkel ontvankelijk zijn 
indien er een certificaat wordt afgegeven 
krachtens Verordening (EEG) nr. 1768/92.
Indien evenwel geen certificaat kan worden 
verkregen als gevolg van de vermindering 
met een periode van vijf jaar uit hoofde van 
artikel 13, lid 1 van die verordening, dient 
een zes maanden geldig aanvullend 
beschermingscertificaat te worden 
verleend. 

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement van dezelfde indiener op artikel 52, punt 1.

Amendement ingediend door Jolanta Dičkutė

Amendement 16
OVERWEGING 27
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(27) Aanvragen voor verlenging van de duur 
van het certificaat uit hoofde van deze 
verordening moeten enkel ontvankelijk zijn 
indien er een certificaat wordt afgegeven 
krachtens Verordening (EEG) nr. 1768/92.

(27) Aanvragen voor verlenging van de duur 
van het certificaat uit hoofde van deze 
verordening moeten enkel ontvankelijk zijn 
indien er een certificaat wordt afgegeven 
krachtens Verordening (EEG) nr. 1768/92.
Indien evenwel geen certificaat kan worden 
verkregen als gevolg van de vermindering 
met een periode van vijf jaar uit hoofde van 
artikel 13, lid 1 van die verordening, dient 
een zes maanden geldig aanvullend 
beschermingscertificaat te worden 
verleend.

Or. en

Motivering

Verlenging van het aanvullend beschermingscertificaat (ABC) kan worden verkregen voor 
alle nieuwe geneesmiddelen of assortimentsuitbreidingen die nog beschermd worden door een 
ABC of een octrooi dat voor een ABC in aanmerking komt. De verlenging heeft een 
geldigheidsduur die wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 13, leden 1 en 2 van 
Verordening 1768/92 betreffende het ABC. Volgens artikel 13, lid 1 heeft het ABC een 
geldigheidsduur die gelijk is aan de periode tussen de datum van de octrooiaanvraag en de 
datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap, 
verminderd met een periode van vijf jaar. Daardoor is de duur van het ABC nihil voor nieuwe 
geneesmiddelen die in minder dan vijf jaar zijn ontwikkeld en toegelaten. Het is duidelijk dat 
ook geneesmiddelen die nog onder een octrooi vallen dat weliswaar voor een ABC in 
aanmerking komt, maar waarvoor de duur van het ABC op grond van artikel 13, lid 1 van 
Verordening 1768/92 nihil is, moeten kunnen profiteren van een ABC-verlenging als er 
pediatrisch onderzoek wordt verricht. In artikel 52 van het gemeenschappelijk standpunt, 
waarmee Verordening 1768/92 wordt gewijzigd, wordt dit niet duidelijk geregeld. Via 
amendering van dit artikel moet worden verduidelijkt dat de ABC-verlenging wordt 
toegekend, ongeacht de daadwerkelijke duur van het ABC (waaronder nihil), om zo discussies 
in de toekomst te voorkomen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 17
OVERWEGING 35 BIS (nieuw)

(35 bis) Richtlijn 76/769/EEG van de Raad 
van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de beperking van het op de markt 
brengen en van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten1 verbiedt 
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het in de handel brengen voor gebruik door 
het grote publiek van stoffen of preparaten 
die stoffen bevatten die als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting van categorie 1 of 2 
zijn ingedeeld overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 
betreffende de aanpassing van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen2.
_____________
1 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2005/90/EG van 
het Europees Parlement en de Raad (PB L 33 van 
4.2.2006, blz. 28).
2. PB L 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/73/EG van de 
Commissie (PB L 152 van 30.4.2004, blz. 1).

Or. en

Motivering

Nieuw amendement als gevolg van nieuw feit (artikel 62, lid 2, onder d) van het Reglement). 
Uit recent onderzoek in Duitsland blijkt dat een voor de voortplanting vergiftige stof als 
excipiëns wordt gebruikt in meer dan 50 geneesmiddelen die al dan niet op recept 
verkrijgbaar zijn. In het Gemeenschapsrecht is het een aanvaarde norm dat stoffen die 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de voortplanting zijn, niet als zodanig of in 
preparaten aan het grote publiek mogen worden verkocht. De vrijstelling van deze bepaling 
voor cosmetische producten is inmiddels verdwenen, maar geldt nog wel voor 
geneesmiddelen. In bepaalde gevallen kan het gerechtvaardigd zijn zulke stoffen te gebruiken 
als werkzame stoffen, maar dit geldt niet voor gebruik als excipiëns, temeer daar er 
alternatieven beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 18
OVERWEGING 35 TER (nieuw)

(35 ter) Gezien de bijzondere gevaren die 
stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG als kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de voortplanting 
van categorie 1, 2 of 3 zijn ingedeeld, 
kunnen opleveren voor de menselijke 
gezondheid, dient het gebruik hiervan in 
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geneesmiddelen als bestanddelen van het 
excipiëns of als bestanddelen van het 
omhulsel te worden verboden. Een in 
categorie 3 ingedeelde stof mag worden 
gebruikt als bestanddeel van het excipiëns 
of als bestanddeel van het omhulsel van 
geneesmiddelen, indien het Comité voor 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik de 
stof heeft geëvalueerd en aanvaardbaar 
voor gebruik in geneesmiddelen heeft 
bevonden.

Or. en

Motivering

Nieuw amendement als gevolg van nieuw feit (artikel 62, lid 2, onder d) van het Reglement). 
Uit recent onderzoek in Duitsland blijkt dat een voor de voortplanting vergiftige stof als 
excipiëns wordt gebruikt in meer dan 50 geneesmiddelen die al dan niet op recept 
verkrijgbaar zijn. Dit heeft geleid tot een grote mate van blootstelling aan deze stof. Dit is met 
name een probleem voor zwangere vrouwen, omdat de stof kan bijdragen tot een verhoging 
van het aantal genitale misvormingen bij pasgeboren jongens. Het gebruik van CMR-stoffen 
van categorie 1 en 2 als bestanddelen van het excipiëns of het omhulsel van geneesmiddelen 
dient te worden verboden. Naar het voorbeeld van de cosmeticawetgeving mogen CMR-
stoffen van categorie 3 alleen worden gebruikt als zij veilig zijn bevonden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 19
ARTIKEL 5, LID 1

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

1. Bij de opstelling van zijn adviezen stelt 
het Comité pediatrie alles in het werk om 
een wetenschappelijke consensus te 
bereiken. Wanneer geen consensus kan 
worden bereikt, neemt het Comité pediatrie 
een advies aan dat bestaat uit het standpunt 
van de meerderheid van de leden. Het advies 
vermeldt de afwijkende standpunten, met de 
redenen die daaraan ten grondslag liggen.
Het advies wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 22uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 
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2005. Het is belangrijk dat het standpunt van het Comité pediatrie openbaar wordt gemaakt.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 20
ARTIKEL 5 BIS (nieuw)

Artikel 5 bis
De leden en de deskundigen van het Comité 
pediatrie verbinden zich ertoe in het 
algemeen belang en op onafhankelijke 
wijze te handelen. Zij mogen geen 
financiële of andere belangen in de 
farmaceutische industrie hebben waardoor 
hun onpartijdigheid in het gedrang kan 
komen.
Alle directe of indirecte belangen die met 
de farmaceutische industrie verband 
kunnen houden, worden aangetekend in 
een door het bureau bijgehouden register 
dat door het publiek kan worden 
geraadpleegd. Het register wordt jaarlijks 
bijgewerkt.
De leden en de deskundigen van het Comité 
pediatrie doen op elke vergadering 
mededeling van de bijzondere belangen die 
afbreuk zouden kunnen doen aan hun 
onafhankelijkheid ten aanzien van de 
agendapunten.
De leden en de deskundigen van het Comité 
pediatrie mogen, ook na beëindiging van 
hun werkzaamheden, de onder het 
beroepsgeheim vallende informatie niet 
openbaar maken.

Or. en

Motivering

Heropneming van artikel 5 van het Commissievoorstel zoals in eerste lezing gewijzigd bij 
amendement 24, aangenomen op 7 september 2005. Het is van essentieel belang dat 
uitdrukkelijk wordt vermeld dat de leden van het Comité pediatrie in het algemeen belang 
handelen en mededeling doen van alle directe of indirecte belangen die zij bij de 
farmaceutische industrie kunnen hebben.
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Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 21
ARTIKEL 23, LID 1, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De betrokken lidstaat erkent een 
vaststelling van conformiteit automatisch 
binnen dertig dagen.

Or. xm

Motivering

Voor de praktische toepassing van de verordening verdient het aanbeveling een termijn vast 
te stellen waarbinnen de lidstaat het PPO goedkeurt.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 22
ARTIKEL 23, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De aanvrager kan erom verzoeken 
dat in het advies een verklaring inzake de 
conformiteit met het goedgekeurde plan 
voor pediatrisch onderzoek wordt 
opgenomen. In dat geval is de procedure 
van artikel 25 van toepassing en is het 
besluit bindend voor de bevoegde 
autoriteiten. De aanvrager kan om 
vrijstelling van de in artikel 25, lid 4 
bedoelde termijn verzoeken.

Or. el

Motivering

Het verordeningsvoorstel heeft o.a. tot doel de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik met name door het bieden van stimulansen te verbeteren en er voor te 
zorgen dat deze geneesmiddelen aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek worden 
onderworpen en volgens een passende procedure worden goedgekeurd. Een belangrijk punt is 
daarbij dat wordt voldaan aan de algemene eisen voor de afgifte van een vergunning voor het 
in de handel brengen op grond van artikel 23, lid 1. Voor geneesmiddelen waarvoor een 
vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven op basis van de procedure van 
wederzijdse erkenning of nationale goedkeuring (gedecentraliseerde procedure), bepaalt het 
voorstel dat alle nationale autoriteiten zich van de conformiteit vergewissen, zonder dat 
echter in concrete termijnen voor de besluitvorming wordt voorzien. In dat geval is het 
Comité pediatrie het meest geschikte orgaan om de conformiteit met het plan voor pediatrisch 
onderzoek na te gaan en het verdient de voorkeur dat een dergelijk onderzoek wordt 
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gevalideerd door middel van een besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau, zonder dat 
van alle lidstaten een besluit moet worden afgewacht.

Het amendement strookt met de wijzigingen die de Raad in artikel 52, lid 1 van het 
gemeenschappelijk standpunt heeft aangebracht, en met artikel 62 van het Reglement van het 
EP.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 23
ARTIKEL 25, LID 3

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

3. Binnen dertig dagen na ontvangst van een 
verzoek om een nieuw onderzoek 
overeenkomstig lid 2 brengt het Comité 
pediatrie, nadat het een nieuwe rapporteur 
heeft benoemd, een nieuw advies uit, waarin 
het eerdere advies wordt bevestigd of 
herzien. De rapporteur heeft de 
mogelijkheid de aanvrager direct te 
ondervragen. De aanvrager kan ook zelf 
voorstellen te worden gehoord. De 
rapporteur brengt het Comité pediatrie 
onverwijld, schriftelijk en gedetailleerd 
over de contacten met de aanvrager op de
hoogte. Het nieuwe advies wordt naar 
behoren gemotiveerd en de motivering van 
het eindoordeel wordt als bijlage toegevoegd 
aan het nieuwe advies, dat tevens het 
definitieve advies is.

Or. en

Motivering

De rapporteur moet het hele Comité vertegenwoordigen en het over de contacten met de 
aanvrager op de hoogte houden (heropneming van amendement 41 uit eerste lezing, 
aangenomen op 7 september 2005).

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 24
ARTIKEL 28, LID 1, ALINEA 2

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

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 
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opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en indien 
passend, wanneer de bevoegde autoriteit de 
informatie nuttig acht voor de patiënt, ook in 
de bijsluiter van het product, ongeacht of 
alle betrokken pediatrische indicaties al dan 
niet zijn goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteit.

opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product en, wanneer de 
bevoegde autoriteit de informatie nuttig acht 
voor de patiënt, in de bijsluiter van het 
product samengevat, ongeacht of alle 
betrokken pediatrische indicaties al dan niet 
zijn goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteit. In de presentatie wordt een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
pediatrische indicaties die al zijn 
goedgekeurd en die welke niet zijn 
goedgekeurd.

Or. fr

Motivering

Heropneming van amendement 43 uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 2005.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 25
ARTIKEL 28, LID 1, ALINEA 2

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van al die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en indien 
passend, wanneer de bevoegde autoriteit de 
informatie nuttig acht voor de patiënt, ook in 
de bijsluiter van het product, ongeacht of 
alle betrokken pediatrische indicaties al dan 
niet zijn goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteit.

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van al die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product en, wanneer de 
bevoegde autoriteit de informatie nuttig acht 
voor de patiënt, ook in de bijsluiter van het 
product samengevat, ongeacht of alle 
betrokken pediatrische indicaties al dan niet 
zijn goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteit. In de presentatie van de 
informatie wordt een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen de pediatrische indicaties 
die al zijn goedgekeurd en die welke niet 
zijn goedgekeurd.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 26
ARTIKEL 28, LID 1, ALINEA 2
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Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van al die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en indien 
passend, wanneer de bevoegde autoriteit de 
informatie nuttig acht voor de patiënt, ook in 
de bijsluiter van het product, ongeacht of 
alle betrokken pediatrische indicaties al dan 
niet zijn goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteit.

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van al die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en indien 
passend, wanneer de bevoegde autoriteit de 
informatie nuttig acht voor de patiënt, ook in 
de bijsluiter van het product, ongeacht of 
alle betrokken pediatrische indicaties al dan 
niet zijn goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteit. In de presentatie van de 
informatie wordt een duidelijk onderscheid 
te worden gemaakt tussen de pediatrische 
indicaties die al zijn goedgekeurd en die 
welke niet zijn goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 43 uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 
2005.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 27
ARTIKEL 33

Indien geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie worden toegelaten op grond van 
een voltooid goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek en deze 
geneesmiddelen reeds voor andere indicaties 
in de handel zijn gebracht, brengt de 
vergunninghouder de betreffende producten 
binnen twee jaar na de toelating van de 
pediatrische indicatie ook voor deze 
indicatie in de handel. Deze termijnen 
worden vermeld in een register dat door het 
bureau wordt gecoördineerd en dat openbaar 
wordt gemaakt.

Indien geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie worden toegelaten op grond van 
een voltooid goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek en deze 
geneesmiddelen reeds voor andere indicaties 
in de handel zijn gebracht, brengt de 
vergunninghouder de betreffende producten 
binnen zes maanden na de toelating van de 
pediatrische indicatie ook voor deze 
indicatie in de handel. Deze termijnen 
worden vermeld in een register dat door het 
bureau wordt gecoördineerd en dat openbaar 
wordt gemaakt.

Or. en
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 28
ARTIKEL 33

Indien geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie worden toegelaten op grond van 
een voltooid goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek en deze 
geneesmiddelen reeds voor andere indicaties 
in de handel zijn gebracht, brengt de 
vergunninghouder de betreffende producten 
binnen twee jaar na de toelating van de 
pediatrische indicatie ook voor deze 
indicatie in de handel. Deze termijnen 
worden vermeld in een register dat door het 
bureau wordt gecoördineerd en dat openbaar 
wordt gemaakt.

Indien geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie worden toegelaten op grond van 
een voltooid goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek en deze 
geneesmiddelen reeds voor andere indicaties 
in de handel zijn gebracht, brengt de 
vergunninghouder de betreffende producten 
voorzover mogelijk binnen een jaar na de
datum van toelating na de toelating van de 
pediatrische indicatie ook voor deze 
indicatie in de handel. Deze termijnen 
worden vermeld in een register dat door het 
bureau wordt gecoördineerd en dat openbaar 
wordt gemaakt.

Or. fr

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 46 uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 
2005.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 29
ARTIKEL 33

Indien geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie worden toegelaten op grond van 
een voltooid goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek en deze 
geneesmiddelen reeds voor andere indicaties 
in de handel zijn gebracht, brengt de 
vergunninghouder de betreffende producten 
binnen twee jaar na de toelating van de 
pediatrische indicatie ook voor deze 
indicatie in de handel. Deze termijnen 
worden vermeld in een register dat door het 
bureau wordt gecoördineerd en dat openbaar 
wordt gemaakt.

Indien geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie worden toegelaten op grond van 
een voltooid goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek en deze 
geneesmiddelen reeds voor andere indicaties 
in de handel zijn gebracht, brengt de 
vergunninghouder de betreffende producten 
voorzover mogelijk binnen een jaar, maar 
ten laatste binnen twee jaar na de datum 
van toelating van de pediatrische indicatie 
ook voor deze indicatie in de handel. Deze 
termijnen worden vermeld in een register dat 
door het bureau wordt gecoördineerd en dat 
openbaar wordt gemaakt.



PE 370.256v01-00 12/2 AM\604731NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 46 uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 
2005. Aangezien de bedrijfstak aanzienlijke stimulansen worden geboden voor de voltooiing 
van een plan voor pediatrisch onderzoek, dienen geneesmiddelen die voor een pediatrische 
indicatie zijn toegelaten, zo spoedig mogelijk in de handel te worden gebracht.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 30
ARTIKEL 34, LID 2, ALINEA 1

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

2. Voor de verlening van een vergunning 
voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie geldt als voorwaarde dat de 
aanvrager een risicobeheerssysteem opzet.
Bovendien kan de bevoegde autoriteit, in 
voorkomend geval, de eis stellen dat 
specifiek onderzoek wordt uitgevoerd. Het 
risicobeheerssysteem omvat een reeks 
activiteiten en maatregelen inzake 
geneesmiddelenbewaking, bedoeld om de 
risico's van geneesmiddelen te identificeren, 
te karakteriseren, te vermijden of tot een 
minimum te beperken, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van die 
maatregelen.

Or. fr

Motivering

Heropneming van amendement 47 uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 2005.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 31
ARTIKEL 34, LID 2, ALINEA 1

2. Indien er bijzondere reden tot zorg is, 
kan de bevoegde autoriteit als voorwaarde 
voor de verlening van de vergunning voor 
het in de handel brengen de eis stellen dat

2. Voor de verlening van een vergunning 
voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen voor een pediatrische 
indicatie geldt als voorwaarde dat de 
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een risicobeheerssysteem wordt opgezet of
dat na het in de handel brengen specifiek 
onderzoek wordt uitgevoerd en ter 
beoordeling wordt ingediend. Het 
risicobeheerssysteem omvat een reeks 
activiteiten en maatregelen inzake 
geneesmiddelenbewaking, bedoeld om de 
risico's van geneesmiddelen te identificeren, 
te karakteriseren, te vermijden of tot een 
minimum te beperken, met inbegrip van de 
beoordeling van de doeltreffendheid van die 
maatregelen.

betrokken onderneming een
risicobeheerssysteem opzet. Bovendien kan 
de bevoegde autoriteit, in voorkomend 
geval, de eis stellen dat specifiek onderzoek 
wordt uitgevoerd. Het risicobeheerssysteem 
omvat een reeks activiteiten en maatregelen 
inzake geneesmiddelenbewaking, bedoeld 
om de risico's van geneesmiddelen te 
identificeren, te karakteriseren, te vermijden 
of tot een minimum te beperken, met 
inbegrip van de beoordeling van de 
doeltreffendheid van die maatregelen.

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 47 in eerste lezing, aangenomen op 7 september 2005. Voor 
geneesmiddelen voor pediatrische indicaties moet altijd een risicobeheerssysteem bestaan.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 32
ARTIKEL 34, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Naast het bepaalde in de leden 1 en 2 
zijn ook de voorschriften inzake 
geneesmiddelenbewaking van Verordening 
(EG) nr. 726/2004 en Richtlijn 2001/83/EG 
van toepassing op de vergunningen voor 
het in de handel brengen van 
geneesmiddelen met een pediatrische 
indicatie.

Or. fr

Motivering

Met het oog op het initiatief "betere wetgeving" moet worden verwezen naar beginselen die 
reeds zijn goedgekeurd in andere wetgevingsteksten en die ook in deze verordening moeten 
gelden, met name wat betreft de onafhankelijkheid van de leden van het Comité. Vervangt 
amendement 9.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 33
ARTIKEL 34, LID 2 BIS (nieuw)

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

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 83 rev. uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 2005. 
Het is van het grootste belang dat informatie in het kader van de geneesmiddelenbewaking 
wordt vergaard in een voor het publiek toegankelijk register.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 34
ARTIKEL 34 BIS (nieuw)

Artikel 34 bis
Informatie in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking die betrekking 
heeft op bijwerkingen die voor en na het in 
de handel brengen worden vastgesteld, 
wordt samengebracht in een register, dat 
openbaar wordt gemaakt.

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 35
ARTIKEL 35, ALINEA 2 BIS (nieuw)

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

Or. fr

Motivering

Heropneming van amendement 83 uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 2005.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 36
ARTIKEL 36, LID 2

2. De toepassing van lid 1 van dit artikel 
wordt gebaseerd op de opname van de in 
artikel 28, lid 3, bedoelde verklaring in een 
vergunning voor het in de handel brengen.

2. De toepassing van lid 1 van dit artikel 
wordt gebaseerd op de opname van de in 
artikel 28, lid 3, bedoelde verklaring of van 
het besluit in de in artikel 23, lid 3 bis 
bedoelde verklaring in een vergunning voor 
het in de handel brengen.

Or. el

Motivering

Noodzakelijke wijziging die voortvloeit uit het amendement op artikel 23 (zie amendement 
22). Het amendement strookt met de wijzigingen die de Raad in artikel 52, lid 1 van het 
gemeenschappelijk standpunt heeft aangebracht, en met artikel 62 van het Reglement van het 
EP.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 37
ARTIKEL 36, LID 4

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

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

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 52 uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 2005. Een 
extra beloning uit hoofde van artikel 36 is onnodig als secundaire octrooien die betrekking 
hebben op hetzelfde pediatrisch gebruik of de formulering, reeds marktexclusiviteit bieden.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 38
ARTIKEL 36, LID 4

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

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

Or. en

Motivering

Een extra beloning uit hoofde van artikel 36 is onnodig als secundaire octrooien die 
betrekking hebben op hetzelfde pediatrisch gebruik of de formulering, reeds marktexclusiviteit 
bieden. Als dit amendement wordt verworpen, wordt de beschermingsperiode voor het 
product voor volwassenen onnodig verlengd, waardoor de totale kosten van de 
gezondheidszorg stijgen.
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Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 39
ARTIKEL 36, LID 4

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

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

Or. en

Motivering

Een extra beloning uit hoofde van artikel 36 is onnodig als secundaire octrooien die 
betrekking hebben op hetzelfde pediatrisch gebruik of de formulering, reeds marktexclusiviteit 
bieden. Als dit amendement wordt verworpen, wordt de beschermingsperiode voor het 
product voor volwassenen onnodig verlengd, waardoor de totale kosten van de 
gezondheidszorg stijgen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 40
ARTIKEL 36, LID 4

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

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

Or. fr

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 52 uit eerste lezing, aangenomen op 7 september 
2005.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 41
ARTIKEL 45, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. In overleg met het bureau stelt de 
Commissie richtsnoeren op voor de 
vaststelling van criteria ter beoordeling van 
de significantie van het uitgevoerde 
onderzoek, als bedoeld in lid 3.

Or. fr

Motivering

In dit verband is het aan de Commissie om op basis van de wetenschappelijke deskundigheid 
van het bureau te bepalen welk onderzoek noodzakelijk en/of pertinent wordt geacht. 
Vervangt amendement 12.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 42
ARTIKEL 52, PUNT 1

Artikel 1, letter e) (Verordening (EEG) nr. 1768/92)

"e) aanvraag voor verlenging van de duur: 
de aanvraag voor verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat ingevolge 
artikel 13, lid 3, van deze verordening en 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. …/… 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … betreffende geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik;"

"e) aanvraag voor verlenging van de duur: 
de aanvraag voor verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat ingevolge 
artikel 13, lid 3, van deze verordening en 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. …/… 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … betreffende geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik; wanneer artikel 13, lid 
1 van deze verordening geen positieve 
periode oplevert, wordt onder "aanvraag 
voor verlenging van de duur" verstaan een 
aanvraag voor een zes maanden geldig 
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certificaat;"

Or. en

Motivering

Volgens de huidige tekst is een verlenging met zes maanden alleen mogelijk voor producten 
die beschermd worden door een ABC. Veel geneesmiddelen worden vanwege hun grote 
therapeutische belang in minder dan vijf jaar goedgekeurd en komen daarom volgens de 
tekst, zoals die nu luidt, niet in aanmerking voor een verlenging van het ABC wegens
pediatrisch gebruik. In de praktijk zou dit klinische proeven met pediatrisch gebruik van deze 
producten kunnen ontmoedigen; een verbod op verlenging van de bescherming voor snel 
ontwikkelde producten zou de invoering van levensreddende geneesmiddelen kunnen
vertragen. Door dit amendement zou deze verordening veel zinvoller worden, want het aantal 
pediatrische klinische proeven zou toenemen, met name voor levensreddende geneesmiddelen.

Amendement ingediend door Jolanta Dičkutė

Amendement 43
ARTIKEL 52, PUNT 1

Artikel 1, letter e) (Verordening (EEG) nr. 1768/92)

"e) aanvraag voor verlenging van de duur: 
de aanvraag voor verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat ingevolge 
artikel 13, lid 3, van deze verordening en 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. …/… 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … betreffende geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik;"

"e) aanvraag voor verlenging van de duur: 
de aanvraag voor verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat ingevolge 
artikel 13, lid 3, van deze verordening en 
artikel 36 van Verordening (EG) nr. …/… 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … betreffende geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik; wanneer artikel 13, lid 
1 van deze verordening geen positieve 
periode oplevert, wordt onder "aanvraag 
voor verlenging van de duur" verstaan een 
aanvraag voor een zes maanden geldig 
certificaat;"

Or. en

Motivering

Zie amendement op overweging 27 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Frédérique Ries

Amendement 44
ARTIKEL 52, PUNT 2
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Artikel 7, lid 4 (Verordening (EEG) nr. 1768/92)

4. De aanvraag voor verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat moet 
uiterlijk twee jaar voordat het certificaat 
vervalt, worden ingediend."

4. De aanvraag voor verlenging van de duur 
van een reeds verleend certificaat moet 
uiterlijk zes maanden voordat het certificaat 
vervalt, worden ingediend."

Or. en

Motivering

De termijn voor de aanvraag voor verlenging van de duur van een aanvullend 
beschermingscertificaat (ABC) in artikel 52, punt 2 moet worden teruggebracht van twee jaar 
tot zes maanden voordat het oorspronkelijke certificaat vervalt: vaak kunnen de pediatrische 
klinische proeven pas in een laat stadium van de levenscyclus van een product worden 
afgerond. In de meeste gevallen zou pediatrisch onderzoek zonder duidelijke, nauwkeurige 
informatie over de doeltreffendheid en veiligheid van een geneesmiddel bij volwassenen 
(bijwerkingen, contra-indicaties, wisselwerking met andere geneesmiddelen) ethisch niet 
verantwoord zijn en beletten dat de veiligheid van de kinderen die aan de studie deelnemen, 
behoorlijk wordt gegarandeerd. Daarom is het raadzaam de termijn voor de aanvraag voor 
verlenging van een ABC terug te brengen van twee jaar tot zes maanden om de aanvrager te 
stimuleren tot voortzetting van zijn onderzoek en tegelijkertijd een zo lang mogelijke 
onderzoeksperiode te bereiken.

Amendement ingediend door Miroslav Ouzký

Amendement 45
ARTIKEL 52, PUNT 2

Artikel 7, lid 4 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1768/92)

4 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 4 
moet, gedurende een periode van vijf jaar 
na de inwerkingtreding van Verordening 
(EG) nr. …/…* [geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik], de aanvraag voor 
verlenging van de duur van een reeds 
verleend certificaat uiterlijk zes maanden 
voordat het certificaat vervalt, worden 
ingediend.

Or. xm

Motivering

Aangezien de octrooibescherming voor bepaalde geneesmiddelen binnen twee jaar na 
goedkeuring van de verordening afloopt, moet het mogelijk zijn ook voor die geneesmiddelen 
een verlenging van de duur van de octrooibescherming aan te vragen.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 46
ARTIKEL 54, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 117, lid 1, letter d bis) (nieuw) (Richtlijn 2001/83/EG)

In artikel 117, lid 1 van Richtlijn 
2001/83/EG wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"d bis) het geneesmiddel als bestanddelen 
van het excipiëns of als bestanddelen van 
het omhulsel  kankerverwekkende, 
mutagene of voor de voortplanting 
vergiftige stoffen van categorie bevat, zoals 
vermeld in bijlage I van Richtlijn 
67/548/EEG1.
____________
1 PB L 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/73/EG van de 
Commissie (PB L 152 van 30.4.2004, blz. 1)."

Or. en

Motivering

Nieuw amendement als gevolg van nieuw feit (artikel 62, lid 2, onder d) van het Reglement). 
Uit recent onderzoek in Duitsland blijkt dat een voor de voortplanting vergiftige stof als 
excipiëns wordt gebruikt in meer dan 50 geneesmiddelen die al dan niet op recept 
verkrijgbaar zijn. Geneesmiddelen die in het excipiëns of het omhulsel CMR-stoffen bevatten, 
moeten van de markt worden genomen. Er zijn alternatieve geneesmiddelen voor dezelfde 
behandeling beschikbaar. De fabrikanten kunnen dan een aangepaste vergunning aanvragen
om een aangepast geneesmiddel zonder CMR-stoffen in het excipiëns of het omhulsel te 
kunnen blijven verkopen. Alternatieve stoffen zijn op grote schaal verkrijgbaar en in gebruik.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 47
ARTIKEL 54, PUNT 1 TER (nieuw)

Bijlage I, punt 3.2.2.4, letter a) (Richtlijn 2001/83/EG)

In bijlage I, punt 3.2.2.4, onder a) van 
Richtlijn 2001/83/EG wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"Stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
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67/548/EEG1 als kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de voortplanting 
van categorie 1, 2 of 3 zijn ingedeeld, 
mogen niet als bestanddelen van het 
excipiëns of als bestanddelen van het 
omhulsel van geneesmiddelen worden 
gebruikt. Een in categorie 3 ingedeelde stof 
mag worden gebruikt, indien het Comité 
voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik de stof heeft geëvalueerd en 
aanvaardbaar voor gebruik in 
geneesmiddelen heeft bevonden.
____________
1 PB L 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/73/EG van de 
Commissie (PB L 152 van 30.4.2004, blz. 1)."

Or. en

Motivering

Nieuw amendement als gevolg van nieuw feit (artikel 62, lid 2, onder d) van het Reglement). 
Uit recent onderzoek in Duitsland blijkt dat een voor de voortplanting vergiftige stof als 
excipiëns wordt gebruikt in meer dan 50 geneesmiddelen die al dan niet op recept 
verkrijgbaar zijn. Dit heeft geleid tot een hoge mate van blootstelling aan deze stof. Dit is met 
name een probleem voor zwangere vrouwen, omdat de stof kan bijdragen tot een verhoging 
van het aantal genitale misvormingen bij pasgeboren jongens. Voorkomen moet worden dat 
CMR-stoffen in de toekomst nog in het excipiëns of het omhulsel van geneesmiddelen worden 
gebruikt. Daarom moet uitdrukkelijk worden vermeld dat dergelijke stoffen niet in het 
excipiëns mogen worden gebruikt.


