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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til pædiatrisk 
brug og om ændring af forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/83/EF og 
forordning (EF) nr. 726/2004
(KOM(2004)0599 – C6–0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0599)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 95 (C6-0159/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4

Denne forordning har som mål at fremme 
udviklingen af lægemidler til børn, at sikre, 
at lægemidler til behandling af børn 
underkastes etisk forskning af høj kvalitet 
og godkendes behørigt til anvendelse hos 
børn, og at forbedre den tilgængelige 
information om anvendelse af lægemidler i 
de forskellige pædiatriske befolkninger. 
Disse målsætninger bør nås uden at 
udsætte børn for unødvendige kliniske 

Denne forordning har som mål at fremme 
udviklingen af lægemidler til børn og deres 
tilgængelighed, at sikre, at lægemidler til 
behandling af børn underkastes etisk 
forskning af høj kvalitet og godkendes 
behørigt til anvendelse hos børn, og at 
forbedre den tilgængelige information om 
anvendelse af lægemidler i de forskellige 
pædiatriske befolkninger. Disse 
målsætninger bør nås uden at udsætte børn 

  
1 EUT C xx af xx. 2005, s. xx.
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forsøg og uden at forsinke godkendelsen af 
lægemidler til andre befolkninger.

for unødvendige kliniske forsøg og uden at 
forsinke godkendelsen af lægemidler til 
andre befolkninger. 

Begrundelse

De nye lægemidler til børn bør hurtigst muligt gøres tilgængelige i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 10

10) Indførelsen af et pædiatrisk 
forskningsprogram i regelsættet om 
humanmedicinske lægemidler skal sikre, at 
udviklingen af lægemidler til børn bliver 
en integreret del af udviklingen af 
lægemidler og indgår i 
udviklingsprogrammet for voksne.  De 
pædiatriske forskningsprogrammer bør 
derfor fremlægges på et så tidligt tidspunkt 
i produktudviklingen, at undersøgelserne 
hos børn kan gennemføres, inden 
ansøgningerne om 
markedsføringstilladelser indgives.

10) Indførelsen af et pædiatrisk 
forskningsprogram i regelsættet om 
humanmedicinske lægemidler skal sikre, 
at udviklingen af lægemidler til børn 
bliver en integreret del af udviklingen af 
lægemidler og indgår i 
udviklingsprogrammet for voksne.  De 
pædiatriske forskningsprogrammer bør 
derfor fremlægges på et så tidligt tidspunkt 
i produktudviklingen, at undersøgelserne 
hos børn så vidt muligt kan gennemføres, 
inden ansøgningerne om 
markedsføringstilladelser indgives.

Begrundelse

Som anført i artikel 21 i nærværende forordning må markedsføringstilladelserne for et 
lægemiddel til voksne ikke forsinkes, og der skal samtidig tages højde for vigtigheden af de 
specifikke undersøgelser hos børn, som ansøgeren skal lade udføre.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 15

(15) De eksisterende procedurer for 
markedsføringstilladelse for 
humanmedicinske lægemidler bør ikke 
ændres. Det følger imidlertid af kravet om, 
at resultaterne af undersøgelser hos børn 
skal fremlægges i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, at de 
kompetente myndigheder bør kontrollere, 
at der er overensstemmelse med det 

(15) De eksisterende procedurer for 
markedsføringstilladelse for 
humanmedicinske lægemidler bør ikke 
ændres. Det følger imidlertid af kravet om, 
at resultaterne af undersøgelser hos børn 
skal fremlægges i henhold til et godkendt 
pædiatrisk forskningsprogram, at de 
kompetente myndigheder bør kontrollere, 
at der er overensstemmelse med det 
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godkendte pædiatriske forskningsprogram, 
og de dispensationer og udsættelser der er 
givet på det eksisterende valideringstrin for 
ansøgninger om markedsføringstilladelse.  
Vurderingen af sikkerhed, kvalitet og 
virkning af lægemidler til børn og 
udstedelsen af markedsføringstilladelser 
bør fortsat falde ind under de kompetente 
myndigheders ansvarsområde. Der bør 
åbnes mulighed for at bede Det 
Pædiatriske Udvalg om en udtalelse om 
overensstemmelse og en udtalelse om 
sikkerhed, kvalitet og virkning af et 
lægemiddel hos børn.

godkendte pædiatriske forskningsprogram, 
og de dispensationer og udsættelser der er 
givet på det eksisterende valideringstrin for 
ansøgninger om markedsføringstilladelse.  
Vurderingen af sikkerhed, kvalitet og 
virkning af lægemidler til børn og 
udstedelsen af markedsføringstilladelser 
bør fortsat falde ind under de kompetente 
myndigheders ansvarsområde. Det 
Pædiatriske Udvalg bør bedes om en 
udtalelse om overensstemmelse og en 
udtalelse om sikkerhed, kvalitet og 
virkning af et lægemiddel hos børn.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 21

(21) Når et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram har ført til godkendelse 
af en pædiatrisk indikation for et 
lægemiddel, der allerede markedsføres med 
andre indikationer, bør indehaveren af 
markedsføringstilladelsen være forpligtet 
til at markedsføre lægemidlet med den 
pædiatriske indikation senest to år efter 
godkendelsen af indikationen. Dette krav 
bør kun gælde for allerede godkendte 
lægemidler og ikke for lægemidler, der 
godkendes via en markedsføringstilladelse 
til pædiatrisk brug.

(21) Når et godkendt pædiatrisk 
forskningsprogram har ført til godkendelse 
af en pædiatrisk indikation for et 
lægemiddel, der allerede markedsføres med 
andre indikationer, bør indehaveren af 
markedsføringstilladelsen være forpligtet 
til at markedsføre lægemidlet med den 
pædiatriske indikation senest tre år efter 
godkendelsen af indikationen. Dette krav 
bør kun gælde for allerede godkendte 
lægemidler og ikke for lægemidler, der 
godkendes via en markedsføringstilladelse 
til pædiatrisk brug. De kompetente 
myndigheder kan under særlige 
omstændigheder og af hensyn til 
folkesundheden indrømme en 
dispensation fra denne tidsfrist. Denne 
dispensation skal være behørigt 
begrundet. 

Begrundelse

Denne forordning skal, for så vidt angår tidsfristen, bringes i overensstemmelse med direktiv 
2004/27/EF om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler. Der skal ligeledes tages højde for eventuelle særlige 
omstændigheder, som kan berettige en udsættelse.
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Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 24

(24) For lægemidler, der er omfattet af
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en 
seks-måneders forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, der er 
indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 
1768/92, hvis alle foranstaltningerne i den 
godkendte pædiatriske forskningsplan er 
gennemført, hvis lægemidlet er godkendt i 
alle medlemsstater, og hvis relevant 
information om undersøgelsesresultaterne 
indgår i produktinformationen.

(24) For lægemidler, der er omfattet af 
kravet om indsendelse af pædiatriske data, 
bør der gives en belønning i form af en 
seks-måneders forlængelse af det 
supplerende beskyttelsescertifikat, der er 
indført ved Rådets forordning (EØF) nr. 
1768/92, hvis alle foranstaltningerne i den 
godkendte pædiatriske forskningsplan er 
gennemført, hvis lægemidlet er godkendt i 
alle medlemsstater, og der er igangsat 
markedsføringsprocedurer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2004/27/EF, og hvis relevant 
information om undersøgelsesresultaterne 
indgår i produktinformationen.

Begrundelse

Forskningsindsats inden for pædiatri skal ikke straffes på grund af funktionsmæssige forskelle 
mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder. 

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 29

(29) En opgørelse over børns terapeutiske 
behov bør vedtages af Det Pædiatriske 
Udvalg efter samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og berørte parter og 
ajourføres regelmæssigt. Opgørelsen bør 
indeholde oplysninger om eksisterende 
lægemidler, der anvendes til børn, og 
belyse børns terapeutiske behov og 
prioriteringerne inden for forskning og 
udvikling. Dette vil gøre det lettere for 
virksomhederne at finde muligheder for 
forretningsudvikling og for Det 
Pædiatriske Udvalg at bedømme behovet 
for lægemidler og undersøgelser, når det 
skal vurdere udkast til pædiatriske 
forskningsprogrammer, dispensationer og 
udsættelser, og fagfolk i sundhedsvæsenet 
og patienter vil få adgang til en 
informationskilde, der kan være en hjælp, 

(29) En opgørelse over børns terapeutiske 
behov vedtages af Det Pædiatriske Udvalg 
efter samråd med Kommissionen, 
medlemsstaterne og berørte parter og 
ajourføres regelmæssigt. Opgørelsen bør 
indeholde oplysninger om eksisterende 
lægemidler, der anvendes til børn, og 
belyse børns terapeutiske behov og 
prioriteringerne inden for forskning og 
udvikling. Dette vil gøre det lettere for 
virksomhederne at finde muligheder for 
udvikling og for Det Pædiatriske Udvalg at 
bedømme behovet for lægemidler og 
undersøgelser, når det skal vurdere udkast 
til pædiatriske forskningsprogrammer, 
dispensationer og udsættelser, og fagfolk i 
sundhedsvæsenet og patienter vil få adgang 
til en informationskilde, der kan være en 
hjælp, når der skal træffes afgørelse om 
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når der skal træffes afgørelse om valg af 
lægemidler.

valg af lægemidler.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA G

g) at yde videnskabelig bistand til 
udarbejdelse af dokumenter, der vedrører 
opfyldelsen af målene i denne forordning.

g) vederlagsfrit at yde videnskabelig 
bistand til udarbejdelse af dokumenter, der 
vedrører opfyldelsen af målene i denne 
forordning.

Begrundelse

Denne opgave for Det Pædiatriske Udvalg er i overensstemmelse med artikel 27 i 
nærværende forordning, hvori det fastsættes, at agenturet giver rådgivning vederlagsfrit.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA H A (nyt)

h a) at udarbejde en specifik opgørelse 
over behovene for lægemidler til børn og 
sikre, at denne opgørelse ajourføres 
regelmæssigt.

Begrundelse

Det Pædiatriske Udvalgs opgaver skal bringes i overensstemmelse med nærværende 
forordnings artikel 42, som indeholder bestemmelse om udarbejdelse og opfølgning af denne 
meget vigtige opgørelse med henblik på at fastlægge behovene og de forskningsområder, der 
skal udvikles.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 8, STK. 1, LITRA D A (nyt)

d a) de igangværende pædiatriske 
undersøgelser af produktet, tidsplanen for 
afslutningen af disse undersøgelser og 
agenturets udtalelse om disse punkter;

Begrundelse

Som anført i artikel 21 i nærværende forordning skal ansøgningen om 
markedsføringstilladelser for et lægemiddel til voksne ikke udsættes, og der skal tages højde 
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for vigtigheden af specifikke undersøgelser hos børn, som ansøgeren skal lade udføre.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 9

Denne forordnings artikel 8 finder 
anvendelse på ansøgninger om 
godkendelse af nye indikationer, herunder 
pædiatriske indikationer, nye 
dispenseringsformer og nye indgiftsmåder
for godkendte lægemidler, der er beskyttet 
af et supplerende beskyttelsescertifikat i 
henhold til forordning (EØF) nr. 1768/92 
eller af et patent, der opfylder betingelserne 
for udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat.

Denne forordnings artikel 8 finder 
anvendelse på ansøgninger om 
godkendelse af nye indikationer, herunder 
pædiatriske indikationer for godkendte 
lægemidler, der er beskyttet af et 
supplerende beskyttelsescertifikat i 
henhold til forordning (EØF) nr. 1768/92 
eller af et patent, der opfylder betingelserne 
for udstedelse af et supplerende 
beskyttelsescertifikat. Ansøgeren kan i 
visse tilfælde få lov til at følge en 
forenklet procedure, hvis den kompetente 
myndighed finder det berettiget.

Begrundelse

Formålet er at undgå at besværliggøre processen i tilfælde, hvor det eksempelvis kun betyder 
en ændring i indgiftsmåden for et produkt, der går fra tabletform til flydende form eller 
omvendt. 

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 14, STK. 2, AFSNIT 1

2. Senest 60 dage efter modtagelsen af 
ansøgningen vedtager Det Pædiatriske 
Udvalg en udtalelse om, hvorvidt der bør 
indrømmes dispensation for et bestemt 
lægemiddel

2. Efter modtagelsen af ansøgningen 
udpeger Det Pædiatriske Udvalg en 
ordfører og vedtager inden for højst 60 
dage en udtalelse om, hvorvidt der bør 
indrømmes dispensation for et bestemt 
lægemiddel

Begrundelse

Udpegelsen af en særlig ordfører i Det Pædiatriske Udvalg øger gennemsigtigheden i 
arbejdet og kohærensen i nærværende forordning. I artikel 26, stk. 2, anføres udpegelsen af 
en ny ordfører i tilfælde af genbehandling af udtalelsen.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 14, STK. 3
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3. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, finder den i kapitel 4 
fastlagte procedure anvendelse. Agenturet 
underretter straks ansøgeren herom. 
Ansøgeren underrettes om begrundelsen 
for afgørelsen.

3. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, finder den i kapitel 4
fastlagte procedure anvendelse. Agenturet 
underretter inden for syv hverdage 
ansøgeren herom. Ansøgeren underrettes 
om begrundelsen for afgørelsen. 

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt med en præcis angivelse af fristen.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 17, STK. 1

1. Ved ansøgninger som omhandlet i 
artikel 8 og 9 forelægges det pædiatriske 
forskningsprogram med en anmodning om 
godkendelse senest, når de 
farmakokinetiske undersøgelser på voksne 
mennesker er afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, 
i bilag I til direktiv 2001/83/EF -
medmindre andet begrundes - for at sikre, 
at der kan afgives udtalelse om det 
pågældende lægemiddels anvendelse i den 
pædiatriske befolkning på det tidspunkt, 
hvor ansøgningen om 
markedsføringstilladelse eller en eventuel 
anden ansøgning evalueres

1. Ved ansøgninger som omhandlet i 
artikel 8 og 9 forelægges det pædiatriske 
forskningsprogram med en anmodning om 
godkendelse eventuelt, når de 
farmakokinetiske undersøgelser på voksne 
mennesker er afsluttet, jf. del I, afsnit 5.2.3, 
i bilag I til direktiv 2001/83/EF, for at 
sikre, at der kan afgives udtalelse om det 
pågældende lægemiddels anvendelse i den 
pædiatriske befolkning på det tidspunkt, 
hvor ansøgningen om 
markedsføringstilladelse eller en eventuel 
anden ansøgning evalueres. Såfremt denne 
anmodning ikke er forelagt på tidspunktet 
for afslutningen af de farmakokinetiske 
undersøgelser på mennesker, skal 
ansøgeren fremlægge de igangværende 
pædiatriske undersøgelser og tidsplanen 
for afslutningen af disse undersøgelser. 
Den kompetente myndighed sørger 
sammen med ansøgeren for opfølgning af 
disse punkter.

Begrundelse

Som anført i artikel 21 i nærværende forordning skal ansøgningen om 
markedsføringstilladelser for et lægemiddel til voksne ikke udsættes, og der skal tages højde 
for vigtigheden af specifikke undersøgelser hos børn, som ansøgeren skal lade udføre.

Ændringsforslag 14
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ARTIKEL 18, STK. 1, AFSNIT 1

1. Senest 60 dage efter modtagelsen af et 
gyldigt forslag til pædiatrisk 
forskningsprogram vedtager Det 
Pædiatriske Udvalg en udtalelse om, 
hvorvidt de foreslåede undersøgelser vil 
sikre tilvejebringelse af de data, der er 
nødvendige for at fastsætte betingelserne 
for anvendelse af lægemidlet til behandling 
af den pædiatriske befolkning eller 
delbefolkninger heraf, og hvorvidt de 
forventede terapeutiske fordele berettiger 
de foreslåede undersøgelser. 

1. Efter modtagelsen af et gyldigt forslag 
til pædiatrisk forskningsprogram udpeger 
Det Pædiatriske Udvalg en ordfører og 
skal inden for højst 60 dage vedtage en 
udtalelse om, hvorvidt de foreslåede 
undersøgelser vil sikre tilvejebringelse af 
de data, der er nødvendige for at fastsætte 
betingelserne for anvendelse af lægemidlet 
til behandling af den pædiatriske 
befolkning eller delbefolkninger heraf, og 
hvorvidt de forventede terapeutiske fordele 
berettiger de foreslåede undersøgelser.

Begrundelse

Udpegelsen af en særlig ordfører i Det Pædiatriske Udvalg øger gennemsigtigheden i 
arbejdet og kohærensen i nærværende forordning. I artikel 26, stk. 2, fastsættes udpegelsen af 
en ny ordfører i tilfælde af genbehandling af udtalelsen.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 23 

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår 
ændringerne og vedtager en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem. Så snart Det Pædiatriske Udvalg 
vedtager en udtalelse, uanset om denne er 
positiv eller negativ, finder den i kapitel 4 
fastlagte procedure anvendelse.

Hvis ansøgeren, efter at det pædiatriske 
forskningsprogram er blevet godkendt, 
støder på vanskeligheder i forbindelse med 
gennemførelsen, som medfører, at 
programmet ikke kan realiseres eller ikke 
længere er egnet, kan han over for Det 
Pædiatriske Udvalg foreslå ændringer eller 
anmode om udsættelse eller dispensation 
med en udførlig begrundelse. Det 
Pædiatriske Udvalg gennemgår 
ændringerne og vedtager en udtalelse, 
hvori det foreslår at afvise eller godtage 
dem, og foreslår så vidt muligt en frist for 
fremlæggelsen af ansøgerens ændrede 
pædiatriske forskningsprogram. Så snart 
Det Pædiatriske Udvalg vedtager en 
udtalelse, uanset om denne er positiv eller 
negativ, finder den i kapitel 4 fastlagte 
procedure anvendelse.
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Begrundelse

Det er vigtigt, at de gennemførte undersøgelser ikke definitivt opgives. Ansøgeren skal 
tilskyndes til at fastsætte nye frister for forskningen. 

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 26, STK. 2

2. Senest 30 dage efter modtagelsen af en 
anmodning om genbehandling i medfør af 
stk. 1, afgiver Det Pædiatriske Udvalg efter 
at have udpeget en ny ordfører en ny 
udtalelse, hvori det bekræfter eller ændrer 
sin tidligere udtalelse. Udtalelsen skal være 
behørigt begrundet, og begrundelsen for 
afgørelsen vedlægges den nye udtalelse, 
der bliver den endelige.

2. Senest 30 dage efter modtagelsen af en 
anmodning om genbehandling i medfør af 
stk. 1, afgiver Det Pædiatriske Udvalg efter 
at have udpeget en ny ordfører, som har 
mulighed for at adspørge ansøgeren 
direkte, en ny udtalelse, hvori det 
bekræfter eller ændrer sin tidligere 
udtalelse. Ansøgeren kan ligeledes 
anmode om at blive adspurgt. Udtalelsen 
skal være behørigt begrundet, og 
begrundelsen for afgørelsen vedlægges den 
nye udtalelse, der bliver den endelige.

Begrundelse

Den nye ordfører skal have adgang til alle oplysninger, som skønnes nødvendige, og 
mulighed for direkte at adspørge ansøgeren, som selv har mulighed for at anmode om at blive
adspurgt.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 26, STK. 4

4. Agenturet vedtager straks en afgørelse.  
Denne afgørelse meddeles ansøgeren.

4. Agenturet vedtager inden for 15 dage en 
afgørelse. Denne afgørelse meddeles 
ansøgeren.

Begrundelse

Det er nødvendigt med en mere præcis angivelse af fristerne.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 29, STK. 1, AFSNIT 2

Når der udstedes en tilladelse, anføres 
resultaterne af de pågældende 

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

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

Begrundelse

Visse oplysninger i produktresuméet skal gøres mere letlæselige, og indlægssedlen skal ikke 
indeholde irrelevante oplysninger, som blot vil gøre den sværere at læse.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 33, AFSNIT 2 A (nyt)

Bestemmelserne i nærværende artikel 
finder også anvendelse over for 
lægemidler, der er godkendt inden 
nærværende forordnings ikrafttræden, og 
som udelukkende omfatter pædiatriske 
indikationer.

Begrundelse

Såfremt den identifikation, som fastsættes i denne artikel, udelukkende gælder for 
markedsføringstilladelser for lægemidler med mærkningen Puma, kan det være 
diskriminerende over for de pædiatriske lægemidler, der er markedsført inden forordningens 
vedtagelse. Der er desuden risiko for, at denne identifikation vil blive dårligt modtaget af 
patienterne, hvis den ikke finder anvendelse på samtlige indpakninger til pædiatriske 
lægemidler, der markedsføres.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 34

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af et godkendt pædiatrisk 

Når et lægemiddel godkendes med en 
pædiatrisk indikation efter gennemførelsen 
af et godkendt pædiatrisk 
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forskningsprogram, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, markedsfører 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
senest to år efter godkendelsen af denne 
indikation.

forskningsprogram, og det pågældende 
lægemiddel allerede markedsføres med 
andre indikationer, markedsfører 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
lægemidlet med den pædiatriske indikation 
senest tre år efter godkendelsen af denne 
indikation. De kompetente myndigheder 
kan under særlige omstændigheder og af 
hensyn til folkesundheden indrømme 
dispensation fra denne tidsfrist. Denne 
dispensation skal være behørigt 
begrundet.

Begrundelse

Denne forordning skal, for så vidt angår tidsfristen, bringes i overensstemmelse med direktiv 
2004/27/EF om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler. Der skal ligeledes tages højde for eventuelle særlige 
omstændigheder, som kan berettige en udsættelse.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 35, STK. 2, AFSNIT 3 A (nyt)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen 
har ikke ret til at offentliggøre 
oplysninger om 
lægemiddelovervågningsspørgsmål uden 
agenturets samtykke.

Begrundelse

Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at der udsendes overensstemmende oplysninger 
fra de ansvarlige myndigheder og markedsføringstilladelsens indehaver i tilfælde af 
problemer. 

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 35, STK. 4 A (nyt)

4a For at der kan garanteres fuldstændig 
uafhængighed, skal aktiviteterne i 
forbindelse med lægemiddelovervågning 
finansieres med offentlige tilskud 
svarende til de opgaver, de kompetente 
myndigheder er blevet pålagt.
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Begrundelse

Mængden af overvågningsaktiviteter, der overdrages de ansvarlige myndigheder, vil stige på 
grund af de nye opgaver, de pålægges. For at de skal kunne løse disse opgaver, bør man fra 
begyndelsen påregne den offentlige finansiering, der er absolut nødvendig for, at denne 
ordning kan fungere godt.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 36, STK. 3

3. Når procedurerne i direktiv 2001/83/EF 
er blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med seks måneder 
kun, hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater.

3. Når procedurerne i direktiv 2001/83/EF 
er blevet anvendt, indrømmes den i stk. 1 
omhandlede forlængelse med seks måneder 
kun, hvis lægemidlet er godkendt i alle 
medlemsstater, eller hvis der er igangsat 
markedsføringsprocedurer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2004/27/EF.

Begrundelse

Forskningsindsats inden for pædiatri skal ikke straffes på grund af funktionsmæssige forskelle 
mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 39, STK. 3

3. Senest 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse offentliggør 
Kommissionen en detaljeret opgørelse over 
alle de incitamenter, Fællesskabet og 
medlemsstaterne har indført for at støtte 
forskning i og udvikling af lægemidler til 
pædiatrisk brug samt udbuddet heraf. 
Denne opgørelse ajourføres regelmæssigt.

3. Senest 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse offentliggør 
Kommissionen en detaljeret opgørelse over 
alle de incitamenter, Fællesskabet og 
medlemsstaterne har indført for at støtte 
forskning i og udvikling af lægemidler til 
pædiatrisk brug samt udbuddet heraf.  
Denne opgørelse ajourføres regelmæssigt 
og gøres tilgængelig for offentligheden.

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 39 A (nyt)

Artikel 39 a
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1. Året efter vedtagelsen af nærværende 
forordning skal der indføres et europæisk 
program for forskning i lægemidler til 
børn med henblik på at støtte 
undersøgelserne af eksisterende 
lægemidler eller af eksisterende aktive 
stoffer, som ikke er omfattet af en 
patentbeskyttelse eller et supplerende 
beskyttelsescertifikat.
2. Dette fællesskabsprogram får 
betegnelsen MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe).

3. På forslag af Kommissionen vedtager 
Europa-Parlamentet og Rådet, i henhold 
til bestemmelserne i traktaten, finansielle 
bestemmelser om indførelsen og 
forvaltningen af dette program. 

4. Programmet forvaltes af agenturet, 
som, under opsyn af Kommissionen, 
udarbejder specifikke indkaldelser af 
forslag. Disse indkaldelser af forslag skal 
så vidt muligt baseres på en 
finansieringsgrad, der vil kunne dække 
alle eller i det mindste en stor del af 
omkostningerne ved de påkrævede 
undersøgelser.

Begrundelse

Der skal oprettes en særlig fond til gennemførelse af undersøgelser af lægemidler eller 
stoffer, som ikke længere er omfattet af en patentbeskyttelse eller et supplerende 
beskyttelsescertifikat. Disse lægemidler kan vise sig at være særdeles nyttige for udviklingen 
af nye produkter til børn. Der skal derfor ydes en særlig støtte til forskning inden for 
rammerne af det europæiske lægemiddelagentur med henblik på at sikre finansiering af 
undersøgelserne.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 48, STK. 1, AFSNIT 1

1. Medlemsstaterne fastsætter de 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelse af nærværende forordning 
eller af gennemførelsesforanstaltninger 

1. Medlemsstaterne fastsætter de 
sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
overtrædelse af nærværende forordning 
eller af gennemførelsesforanstaltninger 
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fastsat på grundlag heraf vedrørende 
lægemidler, som er godkendt efter 
procedurerne i direktiv 2001/83/EF, jf. dog 
protokollen vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers privilegier og immuniteter, 
og de træffer de fornødne foranstaltninger 
for at sikre gennemførelsen. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

fastsat på grundlag heraf vedrørende 
lægemidler, som er godkendt efter 
procedurerne i direktiv 2001/83/EF, jf. dog 
protokollen vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers privilegier og immuniteter, 
og de træffer de fornødne foranstaltninger 
for at sikre gennemførelsen. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen, have afskrækkende 
virkning og så vidt muligt være 
harmoniseret.

Begrundelse

Det er vigtigt, at sanktionerne i forbindelse med anvendelsen af en EU-forordning er ens i 
alle medlemsstater.
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BEGRUNDELSE

Det kunne i 2005 konstateres, at et stort antal lægemidler, som udskrives til børn i Europa, 
ikke er udviklet specifikt til brug hos børn. 

Ofte er de produkter, der anvendes til børn, de samme som de produkter, der udskrives til 
voksne. Ved anvendelse på børn er doseringerne blot mindre. Vi ved imidlertid, at børn har et 
andet stofskifte end voksne. Børn har derfor brug for andre lægemidler end voksne, ikke blot 
for at sikre en bedre tolerance over for medicinen, men også for at sikre, at medicinen virker.
EU skal derfor gøre en effektiv indsats for at bidrage til udviklingen af lægemidler til børn og 
udligne denne alvorlige mangel inden for folkesundheden. For at have reel virkning skal 
nærværende forordning indeholde en handlingsplan for indførelse af aktive foranstaltninger, 
som er præcise, realistiske og tydeligt defineret. 

Udviklingen af produkter specielt til brug hos børn indebærer nogle særlige overvejelser. For 
det første skal man, før der iværksættes undersøgelser, klarlægge behovet og gøre sig klart, 
om den fremtidige medicin vil være til gavn for børn eller ej. Kliniske undersøgelser er en af 
de største vanskeligheder i forbindelse med udvikling af lægemidler til børn. Man skal sørge 
for at undgå at gentage test, som allerede har givet resultater, eller at iværksætte test, som er 
overflødige.

For det andet er oprettelsen af Det Pædiatriske Udvalg en garanti for en vellykket 
gennemførelse af forordningen. Udvalget skal derfor kunne udtale sig om alle sager med 
relevans for pædiatrien. Udvalget vil blive hovedhjørnesten i ordningen, hvilket ikke mindst 
skyldes, at det supplerer gennemførelsen med pædiatriske forskningsprogrammer i 
samarbejde med ansøgerne. Ændringsforslagene tjener til en tydelig fastlæggelse af udvalgets 
opgaver samt til at klarlægge ordningen og sikre opfølgning af de pædiatriske 
forskningsprogrammer samtidig med, at udvalget får den vigtige opgave at klarlægge de 
særlige behov inden for pædiatrien.

Udviklingen af produkter til brug hos børn skal ikke være til hinder for udviklingen af 
medicin til voksne. Ordføreren foreslår derfor at ophæve forpligtelsen til at fremlægge 
resultaterne fra undersøgelser hos børn og undersøgelser hos voksne på samme tid. Såfremt 
ansøgeren ikke fremlægger disse resultater på samme tid, skal Det Pædiatriske Udvalg aftale 
en nøjagtig tidsplan med ansøgeren. Formålet hermed er at indføre en reel dialog mellem de 
to parter, hvilket både vil muliggøre opfølgning samt gøre partnerne ansvarlige for, at 
forskningen ikke opgives.

Ordføreren ønsker ligeledes at mindske de forskellige administrative forsinkelser samt at give 
mulighed for at formidle visse oplysninger til offentligheden og rejser det væsentlige 
spørgsmål om budgettet for lægemiddelovervågning. 

Endelig anfører Kommissionen i sin begrundelse muligheden for oprettelse af "Medicines 
Investigation for the Children of Europe" (MICE), men henviser ikke hertil i nogle af 
artiklerne. Ordføreren foreslår hermed at oprette denne europæiske forskningsfond.
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