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Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 14
SKÄL 24

(24) Det är av största vikt att säkerställa att 
metoderna för säkerhetsövervakning 
anpassas till de särskilda krav som följer av 
att säkerhetsuppgifter insamlas om den 
pediatriska populationen, inbegripet 
uppgifter om eventuella långtidseffekter. 
Effekten vid användning på den pediatriska 
populationen kan också behöva studeras 
ytterligare efter godkännandet. Därför bör 
det också krävas av en sådan ansökan om 
godkännande för försäljning som innehåller 
resultat av studier som utförts i enlighet med 
ett godkänt pediatriskt prövningsprogram att 
sökanden visar hur han avser att på lång sikt 
följa upp eventuella biverkningar av 
läkemedlet och läkemedlets effekt i den 
pediatriska populationen. I de fall där det 
finns särskilda orsaker till oro bör det 

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

dessutom lägga fram och tillämpa ett 
system för riskhantering och/eller utföra
särskilda studier efter godkännandet för 
försäljning, som villkor för att ett 
godkännande för försäljning skall beviljas.

Or. fr

Motivering

Om det finns särskilda skäl till oro bör sökanden vara skyldig att lägga fram en lämplig plan 
för riskhantering. Ersätter ändringsförslag 4.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 15
SKÄL 27

(27) En ansökan om en förlängning av 
giltighetstiden för tilläggsskyddet i enlighet 
med denna förordning bör endast godtas om 
tilläggsskyddet har meddelats enligt 
förordning (EEG) nr 1768/92.

(27) En ansökan om en förlängning av 
giltighetstiden för tilläggsskyddet i enlighet 
med denna förordning bör endast godtas om 
tilläggsskyddet har meddelats enligt 
förordning (EEG) nr 1768/92. Om inget 
tilläggsskydd finns tillgängligt på grund av 
den minskning på fem år som avses i 
artikel 13.1 i den förordningen bör 
emellertid belöningen utges i form av ett 
tilläggsskydd på sex månader.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 52.1 från samme författare.

Ändringsförslag från Jolanta Dičkutė

Ändringsförslag 16
SKÄL 27

(27) En ansökan om en förlängning av 
giltighetstiden för tilläggsskyddet i enlighet 
med denna förordning bör endast godtas om 
tilläggsskyddet har meddelats enligt 

(27) En ansökan om en förlängning av 
giltighetstiden för tilläggsskyddet i enlighet 
med denna förordning bör endast godtas om 
tilläggsskyddet har meddelats enligt 
förordning (EEG) nr 1768/92. Om inget 
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förordning (EEG) nr 1768/92. tilläggsskydd finns tillgängligt på grund av 
den minskning på fem år som avses i 
artikel 13.1 i den förordningen bör 
emellertid belöningen utges i form av ett 
tilläggsskydd på sex månader.

Or. en

Motivering

Förlängningen av tilläggsskyddet är möjlig för alla nya mediciner eller utvidgade serier av 
läkemedel som fortfarande omfattas av ett tilläggsskydd eller ett patent som berättigar till 
tilläggsskydd. Förlängningen hänför sig till den längd som fastställs i artikel 13.1 och 13.2 i 
förordning (EEG) nr 1768/92 om tilläggsskydd. Enligt artikel 13.1 skall tilläggsskyddets 
längd motsvara tiden från den dag då patentansökan gjordes till den dag då godkännande 
först gavs att saluföra produkten i gemenskapen, minskad med fem år. Sålunda är 
tilläggsskyddets längd noll år för nya mediciner som utvecklats och godkänts på mindre än 
fem år. Det är självklart att mediciner som fortfarande omfattas av patent som berättigar till 
tilläggsskydd men vars tilläggsskydd hamnar på noll till följd av artikel 13.1 i 
förordning (EEG) nr 1768/92 bör omfattas av en förlängning av tilläggsskyddet om pediatrisk 
forskning utförs. Artikel 52 i den gemensamma ståndpunkten, som ändrar förordning 1768/92 
om tilläggsskydd, behandlar inte denna fråga på ett tydligt sätt och bör därför ändras så att 
det klargörs att förlängningen av tilläggsskyddet beviljas oavsett tilläggsskyddets faktiska 
giltighetstid, även då den hamnar på noll, och så att framtida diskussioner kan undvikas.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 17
SKÄL 35A (nytt)

(35a) Genom rådets direktiv 76/769/EEG 
av den 27 juli 1976 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om begränsning av 
användning och utsläppande på 
marknaden av vissa farliga ämnen och 
preparat (beredningar)1 förbjuds saluföring 
till allmänheten av ämnen och preparat 
som innehåller ämnen klassificerade som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, 
detta i enlighet med rådets direktiv 
67/548/EEG av den 27 juni 1967 om 
tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen.
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__________
1 EGT L 262, 27.9.1976. s. 201. Direktivet 
senast ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/90/EG (EUT L 33, 
4.2.2006, s. 28).
2 EGT L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom kommissionens 
direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 
30.4.2004, s. 1).

Or. en

Motivering

Nytt ändringsförslag till följd av en ny omständighet (se artikel 62.2 d i arbetsordningen). Ny 
forskning i Tyskland har visat att ett reproduktionstoxiskt ämne som ingår som beståndsdel i 
över 50 läkemedel används i receptbelagda och receptfria produkter. Det är vedertaget i 
gemenskapen att inte sälja ämnen till allmänheten som är cancerframkallande, mutagena 
eller reproduktionstoxiska som sådana eller ingående i beredningar. Medan man har lyckats 
avvärja ett undantag från denna bestämmelse för kosmetiska produkter är läkemedel alltjämt 
undantagna. Det kan i vissa fall vara motiverat att använda sådana ämnen som aktiva ämnen, 
men det finns ingen anledning att använda dem som beståndsdelar, i synnerhet som alternativ 
finns tillgängliga.   

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 18
SKÄL 35B (nytt)

(35b) Med tanke på de särskilda risker som 
ämnen som enligt direktiv 67/548/EEG är 
klassificerade som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategorierna 1, 2 och 3 kan utgöra för 
människors hälsa bör användningen av 
sådana ämnen i läkemedel, antingen som 
ingående beståndsdelar eller som 
beståndsdelar i det yttre höljet, förbjudas. 
Ett ämne klassificerat i kategori 3 som 
används som en ingående beståndsdel eller 
som en beståndsdel i det yttre höljet i 
läkemedel får undantas om ämnet 
utvärderats av kommittén för 
humanläkemedel och befunnits vara 
godtagbart för användning i läkemedel.



AM\604731SV.doc 5/22 PE 370.256v01-00

SV

Or. en

Motivering

Nytt ändringsförslag till följd av en ny omständighet (se artikel 62.2 d i arbetsordningen). Ny 
forskning i Tyskland har visat att ett reproduktionstoxiskt ämne som ingår som beståndsdel i 
över 50 läkemedel används i receptbelagda och receptfria produkter. Detta har lett till en 
mycket omfattande exponering för detta ämne och är särskilt problematiskt för gravida 
kvinnor, eftersom det kan bidra till en ökning av genitala missbildningar hos nyfödda pojkar. 
Användningen av CMR-ämnen i kategori 1 och 2 bör förbjudas om de ingår som 
beståndsdelar eller i det yttre höljet på läkemedel. I likhet med lagstiftningen om kosmetiska 
produkter bör CMR-ämnen i kategori 3 endast vara tillåtna om de bedömts vara säkra.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 5, PUNKT 1

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

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

Or. en

Motivering

Återinför delvis ändring 22 från den första behandlingen, som antogs den 7 september 2005.
Det är viktigt att se till att pediatriska kommitténs yttrande offentliggörs.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 5A (ny)

Artikel 5a
Pediatriska kommitténs ledamöter och 
sakkunniga skall förbinda sig att handla i 
allmänhetens intresse och på ett oberoende 
sätt. De får inte ha ekonomiska eller andra 
intressen i läkemedelsindustrin vilka skulle 
kunna påverka deras opartiskhet.
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Alla direkta eller indirekta intressen som 
skulle kunna ha ett samband med 
läkemedelsindustrin skall av myndigheten 
föras in i ett register som skall hållas 
tillgängligt för allmänheten. Registret skall 
uppdateras årligen.
Pediatriska kommitténs ledamöter och 
sakkunniga skall vid varje möte uppge 
varje enskilt intresse som skulle kunna 
äventyra deras oberoende med avseende på 
punkterna på dagordningen.
Av pediatriska kommitténs ledamöter och 
sakkunniga skall krävas att de, även efter 
det att deras uppdrag har upphört, inte 
yppar någonting som omfattas av 
yrkessekretess.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 6 i kommissionens förslag, modifierat genom ändring 24 från första 
behandlingen, som antogs den 7 september 2005. Det är viktigt att uttryckligen specificera att 
pediatriska kommitténs ledamöter bör verka i allmännhetens intresse och att de bör uppge 
alla direkta eller indirekta interessen med anknytning till läkemedelsindustrin som de kan 
tänkas ha. 

Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 23, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Den berörda medlemsstaten skall 
automatiskt fastställa om överensstämmelse 
föreligger inom 30 dagar.

Or. xm

Motivering

Med tanke på den praktiska tillämpningen av direktivet bör det sättas en tidsfrist för 
medlemsstaternas godkännande av de pediatriska prövningsprogrammen.



AM\604731SV.doc 7/22 PE 370.256v01-00

SV

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 23, PUNKT 3A (ny)

3a. Sökanden får även begära att yttrandet 
skall innehålla uppgifter om
överensstämmelsen med det godkända
pediatriska prövningsprogrammet. I sådana 
fall skall förfarandet i artikel 25 tillämpas 
och beslutet skall vara bindande för de 
behöriga myndigheterna. Sökanden får 
begära undantag från tidsfristen i 
artikel 25.4

Or. el

Motivering

Några av målen i förslaget till förordning är att påskynda utvecklingen av pediatriska 
läkemedel, i synnerhet med hjälp av incitament, och att se till att de håller en hög kvalitet och 
följer ett lämpligt godkännandeförfarande. Det viktigaste inslaget i främjandet och 
utvecklingen av läkemedel är att de allmänna kraven för godkännande för försäljning uppfylls 
i enlighet med bestämmelserna i artikel 23.1. För läkemedel som godkänts för försäljning på 
grundval av förfarandet för ömsesidigt godkännande eller nationellt godkännande 
(decentralicerat förfarande) föreskriver förslaget till förordning att alla nationella 
myndigheter skall bekräfta att överensstämmelse föreligger. Någon tidsfrist för beslutet anges 
emellertid inte. I sådana fall är pediatriska kommittén bäst lämpad att se över
överensstämmelsen med det pediatriska prövningsprogrammet, och det är lämpligt om en 
sådan översyn bekräftas via ett beslut av Europeiska läkemedelsmyndigheten, utan att beslut 
från samtliga medlemsstater behöver inhämtas.

Ändringsförslaget är i linje med de ändringar som rådet gör i artikel 52.1 i den gemensamma 
ståndpunkten och är även förenlig med artikel 62 i Europaparlamentets arbetsordning.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 25, PUNKT 3

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

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

skall bifogas det nya yttrandet, som skall 
vara slutgiltigt. Rapportören skall kunna 
ställa frågor direkt till sökanden. Sökanden 
kan även erbjuda sig att frågas ut. 
Rapportören skall utan dröjsmål informera 
pediatriska kommittén skriftligen och 
utförligt om kontakterna med sökanden.

Or. en

Motivering

Rapportören måste representera hela kommittén och hålla den informerad om kontakterna 
med sökanden (återinförande av ändring 41, som antogs vid första behandlingen den 
7 september 2005).

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 2

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av alla dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, förutsatt att den behöriga 
myndigheten anser att informationen är till 
nytta för patienten, oavsett om alla 
ifrågavarande pediatriska indikationer har 
godkänts eller inte av den behöriga 
myndigheten.

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av alla dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och sammanfattas i läkemedlets 
bipacksedel, förutsatt att den behöriga 
myndigheten anser att informationen är till 
nytta för patienten, oavsett om alla 
ifrågavarande pediatriska indikationer har 
godkänts eller inte av den behöriga 
myndigheten. Uppgifterna skall tydligt 
skilja mellan pediatriska indikationer som 
godkänts och sådana som inte godkänts.

Or. fr

Motivering

Återinförande av ändring 43 som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 2

När ett godkännande beviljas skall resultaten När ett godkännande beviljas skall resultaten 
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av alla dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, förutsatt att den behöriga 
myndigheten anser att informationen är till 
nytta för patienten, oavsett om alla 
ifrågavarande pediatriska indikationer har 
godkänts eller inte av den behöriga 
myndigheten.

av alla dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och sammanfattas i läkemedlets 
bipacksedel, förutsatt att den behöriga 
myndigheten anser att informationen är till 
nytta för patienten, oavsett om alla 
ifrågavarande pediatriska indikationer har 
godkänts eller inte av den behöriga 
myndigheten. Uppgifterna skall tydligt 
skilja mellan pediatriska indikationer som 
godkänts och sådana som inte godkänts.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 2

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av alla dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, förutsatt att den behöriga 
myndigheten anser att informationen är till 
nytta för patienten, oavsett om alla 
ifrågavarande pediatriska indikationer har 
godkänts eller inte av den behöriga 
myndigheten.

När ett godkännande beviljas skall resultaten 
av alla dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens egenskaper 
och, om så är lämpligt, i läkemedlets 
bipacksedel, förutsatt att den behöriga 
myndigheten anser att informationen är till 
nytta för patienten, oavsett om alla 
ifrågavarande pediatriska indikationer har 
godkänts eller inte av den behöriga 
myndigheten. Uppgifterna skall tydligt 
skilja mellan pediatriska indikationer som 
godkänts och sådana som inte godkänts.

Or. en

Motivering

Återinför delvis ändring 43 som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 33

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter slutförandet av ett godkänt 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter slutförandet av ett godkänt 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 
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redan har saluförts med andra indikationer, 
skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning inom två år efter det att den 
pediatriska indikationen godkänts, släppa ut 
produkten på marknaden med den 
pediatriska indikationen. Dessa tidsfrister 
skall anges i ett register som samordnas av 
myndigheten och som skall göras tillgängligt 
för allmänheten.

redan har saluförts med andra indikationer, 
skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning inom sex månader efter det att 
den pediatriska indikationen godkänts, 
släppa ut produkten på marknaden med den 
pediatriska indikationen. Dessa tidsfrister 
skall anges i ett register som samordnas av 
myndigheten och som skall göras tillgängligt 
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 33

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter slutförandet av ett godkänt 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 
redan har saluförts med andra indikationer, 
skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning inom två år efter det att den 
pediatriska indikationen godkänts, släppa ut 
produkten på marknaden med den 
pediatriska indikationen. Dessa tidsfrister 
skall anges i ett register som samordnas av 
myndigheten och som skall göras tillgängligt 
för allmänheten.

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter slutförandet av ett godkänt 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 
redan har saluförts med andra indikationer, 
skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning, i den mån det är möjligt, inom 
ett år efter det att den pediatriska 
indikationen godkänts, släppa ut produkten 
på marknaden med den pediatriska 
indikationen. Dessa tidsfrister skall anges i 
ett register som samordnas av myndigheten 
och som skall göras tillgängligt för 
allmänheten.

Or. fr

Motivering

Återinför delvis ändring 46 som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 33

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter slutförandet av ett godkänt 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 
redan har saluförts med andra indikationer, 

Om ett läkemedel godkänns för en pediatrisk 
indikation efter slutförandet av ett godkänt 
pediatriskt prövningsprogram och produkten 
redan har saluförts med andra indikationer, 
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skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning inom två år efter det att den 
pediatriska indikationen godkänts, släppa ut 
produkten på marknaden med den 
pediatriska indikationen. Dessa tidsfrister 
skall anges i ett register som samordnas av 
myndigheten och som skall göras tillgängligt 
för allmänheten.

skall innehavaren av godkännandet för 
försäljning, i den mån det är möjligt, inom 
ett år efter det att den pediatriska 
indikationen godkänts, och senast två år 
efter godkännandet, släppa ut produkten på 
marknaden med den pediatriska 
indikationen. Dessa tidsfrister skall anges i 
ett register som samordnas av myndigheten 
och som skall göras tillgängligt för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Återinför delvis ändringsförslag 46 antogs vid första behandlingen den 7 september 2005.
Med tanke på de kraftiga incitament som industrin får för att slutföra ett pediatriskt 
prövningsprogram bör läkemedel som godkänts för en pediatrisk indikation släppas ut på 
marknaden så snart som möjligt. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 34, PUNKT 2, STYCKE 1

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

2. Ett villkor för att godkännande för 
försäljning skall beviljas för en pediatrisk 
indikation skall vara att sökanden inrättar
ett riskhanteringssystem. Dessutom får den 
behöriga myndigheten om det behövs kräva 
att särskilda studier utförs. Ett 
riskhanteringssystem skall bestå av en rad 
säkerhetsövervakningsåtgärder och 
ingripanden som utformats för att identifiera, 
beskriva karaktären hos, förebygga eller 
minimera riskerna i samband med läkemedel 
och skall även omfatta en bedömning av 
dessa ingripandens effektivitet.

Or. fr

Motivering

Återinförande av ändring 47 som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 34, PUNKT 2, STYCKE 1

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

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

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 47 som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005. Det 
bör alltid finnas ett riskhanteringssystem för mediciner med pediatriska indikationer.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 34, PUNKT 2A (ny)

2a. Utöver bestämmelserna i punkterna 1 
och 2 skall bestämmelserna om 
säkerhetsövervakning i förordning (EG)
nr 726/2004 och direktiv 2001/83/EG 
tillämpas på godkännanden för försäljning 
av läkemedel som innehåller en pediatrisk 
indikation.

Or. fr

Motivering

Med tanke på initiativet ”bättre lagstiftning” bör det hänvisas till principer som redan har 
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röstats igenom i samband med annan lagstiftning och som bör tillämpas i denna förordning, 
framför allt när det gäller säkerhetsövervakning. Ersätter ändringsförslag 9.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 34, PUNKT 2A (ny)

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

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 83rev som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005. 
Det är av grundläggande betydelse att säkerhetsövervakningsuppgifter sammanställs i ett 
offentligt register.

Ändringsförslag från Marios Matsakis

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 34A (ny)

Artikel 34a
Säkerhetsövervakningsuppgifter om 
biverkningar som rapporterats före och 
efter försäljningen skall samlas i ett 
offentligt register.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 35, STYCKE 2A (ny)

Säkerhetsövervakningsuppgifter om 
biverkningar som rapporterats före och 
efter försäljningen skall samlas i ett 
offentligt register.

Or. fr
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Motivering

Återinförande av ändring 83 som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 36, PUNKT 2

2. Det uttalande som enligt artikel 28.3 skall 
ingå i godkännandet för försäljning skall 
ligga till grund för tillämpningen av punkt 1 
i den här artikeln.

2. Det uttalande som enligt artikel 28.3 skall 
ingå i godkännandet för försäljning eller det 
beslut som skall ingå i uppgifterna i 
artikel 23.3a skall ligga till grund för 
tillämpningen av punkt 1 i den här artikeln.

Or. el

Motivering

Nödvändig ändring av texten till följd av ändringsförslaget till artikel 23 (se ovan).
Ändringsförslaget är i linje med de ändringar som rådet gör i artikel 52.1 i den gemensamma 
ståndpunkten och är även förenlig med artikel 62 i Europaparlamentets arbetsordning.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 36, PUNKT 4

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

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

Or. en
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Motivering

Återinförande av ändring 52 som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005.
Ytterligare belöning i enlighet med artikel 36 är onödigt om sekundära patent avseende 
samma pediatriska användning eller formulering redan ger ensamrätt på marknaden.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 36, PUNKT 4

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

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med förordning 
(EEG) nr 1768/92 eller av ett patent som 
berättigar till ett tilläggsskydd. De skall inte 
tillämpas på läkemedel som klassificerats 
som särläkemedel enligt förordning (EG) 
nr 141/2000 eller på produkter vilkas 
verksamma beståndsdel redan blivit
föremål för ett patent som omfattar samma 
pediatriska användning eller formulering.

Or. en

Motivering

Ytterligare belöning i enlighet med artikel 36 är onödigt om sekundära patent avseende 
samma pediatriska användning eller formulering redan ger ensamrätt på marknaden. Om 
detta ändringsförslag inte antas kommer skyddet för produkter avsedda för vuxna att 
förlängas i onödan och de sammanlagda hälso- och sjukvårdskostnaderna således att öka.  

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 36, PUNKT 4

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

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med förordning 
(EEG) nr 1768/92 eller av ett patent som 
berättigar till ett tilläggsskydd. De skall inte 
tillämpas på läkemedel som klassificerats 
som särläkemedel enligt förordning (EG) 
nr 141/2000 eller på produkter vilkas 
verksamma beståndsdel redan blivit
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föremål för ett patent som omfattar samma 
pediatriska användning eller formulering.

Or. en

Motivering

Ytterligare belöning i enlighet med artikel 36 är onödigt om sekundära patent avseende 
samma pediatriska användning eller formulering redan ger ensamrätt på marknaden. Om 
detta ändringsförslag inte antas kommer skyddet för produkter avsedda för vuxna att 
förlängas i onödan och de sammanlagda hälso- och sjukvårdskostnaderna således att öka.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 36, PUNKT 4

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

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall tillämpas på 
produkter som är skyddade av ett 
tilläggsskydd i enlighet med förordning
(EEG) nr 1768/92 eller av ett patent som 
berättigar till ett tilläggsskydd. De skall inte 
tillämpas på läkemedel som klassificerats 
som särläkemedel enligt förordning (EG) 
nr 141/2000 eller på produkter vilkas 
verksamma beståndsdel redan blivit
föremål för ett patent som omfattar samma 
pediatriska användning eller formulering.

Or. fr

Motivering

Återinför delvis ändring 52 som antogs vid första behandlingen den 7 september 2005.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 45, PUNKT 3A (ny)

3a. Kommissionen skall i samråd med 
myndigheten utarbeta riktlinjer för att 
fastställa kriterier för bedömningen av 
huruvida de utförda studierna är relevanta 
i förhållande till punkt 3. 
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Or. fr

Motivering

I det här sammanhanget skall kommissionen med hjälp av myndighetens vetenskapliga 
sakkunskap avgöra vilka studier som är nödvändiga och/eller relevanta. Ersätter 
ändringsförslag 12.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 52, PUNKT 1

Artikel 1, led e, (förordning (EEG) nr 1768/92)

”e) ansökan om förlängning av 
giltighetstiden: en ansökan om förlängning 
av giltighetstiden för ett tilläggsskydd enligt 
artikel 13.3 i den här förordningen och 
artikel 36 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr .../... av den …+ om 
läkemedel för pediatrisk användning.

”e) ansökan om förlängning av 
giltighetstiden: en ansökan om förlängning 
av giltighetstiden för ett tilläggsskydd enligt 
artikel 13.3 i denna förordning och 
artikel 36 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr .../... av den …+ om 
läkemedel för pediatrisk användning. Om 
tillämpningen av artikel 13.1 i denna 
förordning resulterar i en giltighetstid som 
inte överstiger noll skall ansökan om 
förlängning av giltighetstiden innebära en 
ansökan om ett tilläggsskydd som gäller i 
sex månader.

Or. en

Motivering

Den nuvarande texten medger endast sex månaders förlängning för produkter som omfattas 
av ett tilläggsskydd. Många läkemedel godkänns på mindre än fem år på grund av sin stora 
terapeutiska betydelse och kan därför inte få förlängt tilläggsskydd. Med den nuvarande 
texten skulle de inte godkännas för en förlängning av den pediatriska användningen. Som en 
praktisk följd skulle benägenheten att företa pediatriska kliniska prövningar av dessa 
produkter kunna minska: ett förbud mot förlängt skydd för produkter med snabbt 
marknadsinträde skulle riskera att försena introduktionen av livsviktiga mediciner. Detta 
ändringsförslag skulle kraftigt stärka syftet med denna förordning genom att öka antalet 
pediatriska kliniska prövningar, inte minst avseende livsviktiga mediciner. 

Ändringsförslag från Jolanta Dičkutė

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 52, PUNKT 1
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Artikel 1, led e, (förordning (EEG) nr 1768/92)

”e) ansökan om förlängning av 
giltighetstiden: en ansökan om förlängning 
av giltighetstiden för ett tilläggsskydd enligt 
artikel 13.3 i den här förordningen och 
artikel 36 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr .../... av den …+ om 
läkemedel för pediatrisk användning.

”e) ansökan om förlängning av 
giltighetstiden: en ansökan om förlängning 
av giltighetstiden för ett tilläggsskydd enligt 
artikel 13.3 i den här förordningen och 
artikel 36 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr .../... av den …+ om 
läkemedel för pediatrisk användning. Om 
tillämpningen av artikel 13.1 i denna 
förordning resulterar i en giltighetstid som 
inte överstiger noll skall ansökan om 
förlängning av giltighetstiden innebära en 
ansökan om ett tilläggsskydd som gäller i 
sex månader.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 27 från samme författare.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Frédérique Ries

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 52, PUNKT 2

Artikel 7, punkt 4, (förordning (EEG) nr 1768/92)

4. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats skall göras senast två år
innan tilläggsskyddets giltighetstid löper ut.”

4. Ansökan om förlängning av 
giltighetstiden för ett tilläggsskydd som 
redan har meddelats skall göras senast sex 
månader innan tilläggsskyddets giltighetstid 
löper ut.”

Or. en

Motivering

Fristen för att ansöka om en förlängning av tilläggsskyddet i enlighet med artikel 52.2 bör 
förkortas från två år till sex månader innan det ursprungliga tilläggsskyddets giltighet löper 
ut: Det finns många fall där pediatriska kliniska prövningar inte kan slutföras förrän sent i en 
produkts livscykel. Att företa pediatriska prövningar utan tydlig och exakt information om 
läkemedlets effektivitet och säkerhet för vuxna (biverkningar, kontraindikationer, samverkan 
med andra läkemedel osv.) vore i flertalet fall inte etiskt försvarbart och skulle äventyra 
säkerheten för barn som ingår i studierna. Det vore därför lämpligt att förkorta 
ansökningstiden för förlängt tilläggsskydd från två år till sex månader för att uppmuntra 
sökanden att fortsätta med sina prövningar och samtidigt maximera forskningsperioden.
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Ändringsförslag från Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 52, PUNKT 2

Artikel 7, punkt 4a (ny), (förordning (EEG) nr 1768/92)

4a. Trots vad som sägs i punkt fyra skall 
under de första fem åren efter 
ikraftträdandet av förordning (EG) 
nr …/…* en ansökan om att förlänga 
giltighetstiden för ett redan beviljat 
tilläggsskydd lämnas in senast sex månader 
innan tilläggsskyddet löper ut.
_______
* Anm. till EUT: Vänligen för in 
förordningens nummer.

Or. xm

Motivering

Med tanke på att det finns läkemedel vars patentskydd kommer att löpa ut inom två år efter 
det att direktivet antagits måste det vara möjligt att ansöka om förlängt patentskydd även för 
dessa produkter.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 54, PUNKT 1A (ny)

Artikel 117, punkt 1, led da (nytt), (direktiv 2001/83/EG)

I artikel 117.1 i direktiv 2001/83/EG skall 
följande punkt läggas till:
”(da) det innehåller ämnen som är 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med 
förteckningen i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG1, antingen som 
ingående beståndsdelar eller som 
beståndsdelar i det yttre höljet.
__________
1 EGT L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom kommissionens 
direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 
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30.4.2004, s. 1).”

Or. en

Motivering

Nytt ändringsförslag till följd av en ny omständighet (se artikel 62.2 d i arbetsordningen). Ny 
forskning i Tyskland har visat att ett reproduktionstoxiskt ämne som ingår som beståndsdel i 
över 50 läkemedel används i receptbelagda och receptfria produkter. Läkemedel som 
innehåller CMR-ämnen som ingående beståndsdelar eller i det yttre höljet bör dras tillbaka 
från marknaden. Alternativa läkemedel för samma behandling finns tillgängliga. Tillverkarna 
kan sedan ansöka om ändring av godkännandet så att de kan fortsätta att sälja ett ändrat 
läkemedel som inte innehåller CMR-ämnen som ingående beståndsdelar och i det yttre höljet. 
Alternativa ämnen är allmänt tillgängliga och i bruk.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 54, PUNKT 1B (ny)

Bilaga I, punkt 3.2.2.4, led a, (direktiv 2001/83/EG)

I punkt 3.2.2.4 a i bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG skall följande punkt 
läggas till:
”Ämnen som i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG1 är klassificerade som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 och 3 
får inte användas som ingående 
beståndsdelar eller som beståndsdelar i det 
yttre höljet i läkemedel. Ett ämne 
klassificerat i kategori 3 får användas om 
det utvärderats av kommittén för 
humanläkemedel och befunnits vara 
godtagbart för användning i läkemedel.
__________
1 EGT L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom kommissionens 
direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 
30.4.2004, s. 1).”

Or. en

Motivering

Nytt ändringsförslag till följd av en ny omständighet (se artikel 62.2 d i arbetsordningen). Ny 



AM\604731SV.doc 21/22 PE 370.256v01-00

SV

forskning i Tyskland har visat att ett reproduktionstoxiskt ämne som ingår som beståndsdel i 
över 50 läkemedel används i receptbelagda och receptfria produkter. Detta har lett till en 
mycket omfattande exponering för detta ämne och är särskilt problematiskt för gravida 
kvinnor, eftersom det kan bidra till en ökning av genitala missbildningar hos nyfödda pojkar. 
Användningen av CMR-ämnen som ingående beståndsdelar eller i det yttre höljet måste 
undvikas i framtiden. I kontrollen av beståndsdelarna måste det därför specificeras att 
sådana ämnen inte får användas.


