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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek pediaatrias kasutatavate ravimite 
kohta ning määruse (EMÜ) nr 1768/92, direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 
726/2004 muutmise kohta
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2004)0599)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel Euroopa 
Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C6-0159/2004);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2005);

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub Euroopa Komisjonil asi uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt 
muuta või seda teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 4

4) Käesoleva määruse eesmärk on 
edendada lastel kasutatavate ravimite 
väljatöötamist, tagada lastel kasutatavate 
ravimite kvaliteet, eetilised teadusuuringud 
ja nõuetekohane lubamine kasutamiseks 
lastel ning parandada kättesaadavat teavet 
ravimite kasutamise kohta eri lasterühmade 
puhul. Need eesmärgid tuleks saavutada, 
ilma et lastega tehtaks tarbetuid kliinilisi 
uuringuid ning ilma et lükataks edasi 

4) Käesoleva määruse eesmärk on 
edendada lastel kasutatavate ravimite 
väljatöötamist ja kättesaadavust, tagada 
lastel kasutatavate ravimite kvaliteet, 
eetilised teadusuuringud ja nõuetekohane 
lubamine kasutamiseks lastel ning 
parandada kättesaadavat teavet ravimite 
kasutamise kohta eri lasterühmade puhul.
Need eesmärgid tuleks saavutada, ilma et 
lastega tehtaks tarbetuid kliinilisi uuringuid 

  
1 ELT C xx, xx, lk xx.
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ravimite lubamist muude inimrühmade 
jaoks.

ning ilma et lükataks edasi ravimite 
lubamist muude inimrühmade jaoks.

Justification

Les nouveaux médicaments pédiatriques devront être disponibles dans les meilleurs délais 
dans tous les Etats membres.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 10

10) Pediaatrilise uuringu plaani lisamine 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevasse õiguslikku raamistikku peaks 
tagama selle, et lastel kasutatavate ravimite 
väljatöötamine muutub ravimite 
väljatöötamise programmi lahutamatuks 
osaks ja kaasatakse täiskasvanutel 
kasutatavate ravimite väljatöötamise 
programmi. Seega tuleks pediaatriliste 
uuringute plaanid esitada varakult ravimi 
väljatöötamise käigus, et enne müügiloa 
taotluse esitamist saaks läbi viia uuringud 
lastel.

10) Pediaatrilise uuringu plaani lisamine 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevasse õiguslikku raamistikku peaks 
tagama selle, et lastel kasutatavate 
ravimite väljatöötamine muutub ravimite 
väljatöötamise programmi lahutamatuks 
osaks ja kaasatakse täiskasvanutel 
kasutatavate ravimite väljatöötamise 
programmi. Seega tuleks pediaatriliste 
uuringute plaanid esitada varakult ravimi 
väljatöötamise käigus, et võimalusel enne 
müügiloa taotluse esitamist saaks läbi viia 
uuringud lastel.

Justification

Il s'agit ici, comme stipulé dans l'article 21 du présent règlement, de ne pas retarder la 
demande d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en 
prenant en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur 
devra se soumettre.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 15

15) Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
müügilubade väljaandmise kehtivat korda 
ei tuleks muuta. Nõudest, mille kohaselt 
tuleb esitada vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile lastel 
läbiviidud uuringute tulemused, järeldub 
siiski, et pädevad asutused peavad kehtivas 
müügiloa taotluste hindamise etapis 
kontrollima vastavust heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile ning iga 

15) Inimtervishoius kasutatavate ravimite 
müügilubade väljaandmise kehtivat korda 
ei tuleks muuta. Nõudest, mille kohaselt 
tuleb esitada vastavalt heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile lastel 
läbiviidud uuringute tulemused, järeldub 
siiski, et pädevad asutused peavad kehtivas 
müügiloa taotluste hindamise etapis 
kontrollima vastavust heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanile ning iga 
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uuringust loobumist ja selle 
edasilükkamist. Lastel kasutatavate 
ravimite ohutuse, kvaliteedi ja tõhususe 
hindamine ning müügiloa andmine peaks 
jätkuvalt olema pädevate asutuste ülesanne.
Samuti tuleks sätestada võimalus küsida 
pediaatriakomitee arvamust seoses ravimi 
vastavusega ning seoses ohutuse, kvaliteedi 
ja tõhususega lastel.

uuringust loobumist ja selle 
edasilükkamist. Lastel kasutatavate 
ravimite ohutuse, kvaliteedi ja tõhususe 
hindamine ning müügiloa andmine peaks 
jätkuvalt olema pädevate asutuste ülesanne.
Samuti tuleks küsida pediaatriakomitee 
arvamust seoses ravimi vastavusega ning 
seoses ohutuse, kvaliteedi ja tõhususega 
lastel.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 21

21) Kui heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaani tulemusel on ravimile, mida muude 
näidustuse jaoks juba turustatakse, antud 
luba pediaatriliseks näidustuseks, peaks 
müügiloa omanik olema kohustatud 
pediaatrilist teavet arvestades ravimi turule 
viima kahe aasta jooksul alates näidustuse 
heakskiitmise kuupäevast. Seda nõuet 
tuleks kohaldada üksnes juba lubatud 
ravimite suhtes ja et seda ei tuleks 
kohaldada pediaatrias kasutamiseks 
ettenähtud müügiloa saanud ravimite 
suhtes.

21) Kui heakskiidetud pediaatrilise uuringu 
plaani tulemusel on ravimile, mida muude 
näidustuse jaoks juba turustatakse, antud 
luba pediaatriliseks näidustuseks, peaks 
müügiloa omanik olema kohustatud 
pediaatrilist teavet arvestades ravimi turule 
viima kolme aasta jooksul alates näidustuse 
heakskiitmise kuupäevast. Seda nõuet 
tuleks kohaldada üksnes juba lubatud 
ravimite suhtes ja et seda ei tuleks 
kohaldada pediaatrias kasutamiseks 
ettenähtud müügiloa saanud ravimite 
suhtes. Pädev asutus võib erandjuhtudel 
ja rahvatervise huvides nimetatud 
tähtaega muuta. Sellekohane otsus peab 
olema nõuetekohaselt põhjendatud. 

Justification

Il s'agit, au niveau de la durée, de rendre compatible ce règlement avec la directive 2004/27 
modifiant la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain. Il convient également de tenir compte d'éventuelles circonstances 
exceptionnelles qui peuvent justifier un report.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 24

24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, 
tuleks juhul, kui kõik heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanis sisalduvad 
meetmed on täidetud, kui ravimile antakse 

24) Ravimite puhul, mille suhtes kehtib 
nõue esitada lapsi käsitlevad andmed, 
tuleks juhul, kui kõik heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaanis sisalduvad 
meetmed on täidetud, kui ravimile antakse 



PE 353.620v01-00 8/19 PR\555321ET.doc

ET

luba kõikides liikmesriikides ja kui 
asjakohane teave uuringute tulemuste 
kohta on lisatud ravimi infolehele, 
soodustusena pikendada nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92 loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

luba kõikides liikmesriikides või käimas 
on turuletoomise menetlus kooskõlas 
direktiivi 2004/27/EÜ sätetega ja kui 
asjakohane teave uuringute tulemuste 
kohta on lisatud ravimi infolehele, 
soodustusena pikendada nõukogu 
määrusega (EMÜ) nr 1768/92 loodud 
täiendava kaitse tunnistuse vormis 
kehtivusajaga kuus kuud.

Justification

Il s'agit de ne pas pénaliser les efforts de recherche en pédiatrie pour des raisons liées aux 
différences de fonctionnement entre les autorités compétentes des Etats membres.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 29

29) Pärast komisjoni, liikmesriikide ja 
huvitatud isikutega konsulteerimist peaks
pediaatriakomitee võtma vastu laste 
ravivajaduste nimekirja ning seda 
regulaarselt ajakohastama. Nimekirjas 
tuleks kindlaks määrata olemasolevad 
lastel kasutatavad ravimid ning välja tuua 
laste ravivajadused ja uurimis- ja 
arendustegevuse prioriteedid. Sel viisil 
peaksid ravimitootjad saama hõlpsamini 
kindlaks teha äritegevuse arendamise 
võimalusi, pediaatriakomitee peaks 
kavandatavate pediaatriliste uuringute 
plaane, uuringutest loobumist ja nende 
edasilükkamist hinnates suutma paremini 
hinnata vajadust ravimite ja uuringute 
järele ning tervishoiutöötajatele ja 
patsientidele peaks olema kättesaadav 
teabeallikas, mis aitaks neil otsustada, 
millist ravimit valida.

29) Pärast komisjoni, liikmesriikide ja
huvitatud isikutega konsulteerimist võtab
pediaatriakomitee vastu laste ravivajaduste 
nimekirja ning ajakohastab seda 
regulaarselt. Nimekirjas tuleks kindlaks 
määrata olemasolevad lastel kasutatavad 
ravimid ning välja tuua laste ravivajadused 
ja uurimis- ja arendustegevuse prioriteedid.
Sel viisil peaksid ravimitootjad saama 
hõlpsamini kindlaks teha arenguvõimalusi, 
pediaatriakomitee peaks kavandatavate 
pediaatriliste uuringute plaane, uuringutest 
loobumist ja nende edasilükkamist hinnates 
suutma paremini hinnata vajadust ravimite 
ja uuringute järele ning 
tervishoiutöötajatele ja patsientidele peaks 
olema kättesaadav teabeallikas, mis aitaks 
neil otsustada, millist ravimit valida.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT G

g) abistada teadusküsimustes käesoleva 
määruse eesmärkide täitmisega seotud 

g) abistada tasuta teadusküsimustes 
käesoleva määruse eesmärkide täitmisega 
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dokumentide ettevalmistamisel; seotud dokumentide ettevalmistamisel;

Justification

Cette mission du comité pédiatrique est mise en conformité avec l'article 27 du présent 
règlement qui stipule que les conseils donnés par l'Agence ne doivent donner lieu à aucun 
paiement.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT H A (uus)

h a. koostada eraldi nimekiri vajalike 
lastel kasutatavate ravimite kohta ning 
ajakohastada seda regulaarselt.

Justification

Il s'agit de mettre en conformité les missions du comité pédiatrique avec l'article 42 du 
présent règlement dans lequel il est demandé la création et le suivi de cet inventaire très 
important pour identifier les besoins et les axes de recherche à développer.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 8 LÕIKE 1 PUNKT D A (uus)

d a. kestvaid toote pediaatrilisi uuringuid, 
nende planeeritud lõppkuupäeva ning 
ameti seisukohta nendes küsimustes.

Justification

Il s'agit ici, comme stipulé à l'article 21 du présent règlement, de ne pas retarder la demande 
d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en prenant 
en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur devra se 
soumettre.

Muudatusettepanek 10
ARTIKKEL 9

Loa saanud ravimite puhul, mis on 
hõlmatud kas täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1768/92 või 
patendiga, mis vastab täiendava kaitse 
tunnistuse andmise tingimustele, 
kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 8 

Loa saanud ravimite puhul, mis on 
hõlmatud kas täiendava kaitse tunnistusega 
vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1768/92 või 
patendiga, mis vastab täiendava kaitse 
tunnistuse andmise tingimustele, 
kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 8 
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taotluste suhtes, mis käsitlevad uut 
näidustust, kaasa arvatud pediaatrilist 
näidustust, uut ravimvormi ja uut 
manustamisviisi.

taotluste suhtes, mis käsitlevad uut 
näidustust, kaasa arvatud pediaatrilist 
näidustust. Teatud juhtudel võib taotlejale 
määrata lihtsustatud menetluse, kui pädev 
asutus peab seda põhjendatuks.

Justification

Il s'agit de ne pas alourdir le processus dans le cas, par exemple, ou cela n'impliquerai 
qu'une modification de la voie d'administration d'un produit, qui passerait du comprimé à un 
sirop, ou inversement.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 14 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

2. 60 päeva jooksul pärast taotluse 
vastuvõtmist esitab pediaatriakomitee 
arvamuse, kas loobumist lubada või mitte.

2. Pärast taotluse kättesaamist nimetab 
pediaatriakomitee raportööri ning tal on 
kuni 60 päeva aega arvamuse 
vastuvõtmiseks, kas loobumist lubada või 
mitte.

Justification

La nomination d'un rapporteur spécifique au sein du comité pédiatrique permet une meilleure 
lisibilité des travaux, et une cohérence de ce règlement. En effet, l'article 26 paragraphe 2 
indique la nomination d'un nouveau rapporteur en cas de nouvel examen de l'avis.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 14 LÕIGE 3

3. Niipea, kui pediaatriakomitee arvamuse 
vastu võtab, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud menetlust. Amet teavitab sellest 
viivitamata taotlejat. Taotlejat teavitatakse 
tehtud otsuse põhjendustest.

3. Niipea, kui pediaatriakomitee arvamuse 
vastu võtab, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud menetlust. Amet teavitab sellest 
taotlejat hiljemalt seitsme tööpäeva 
möödudes. Taotlejat teavitatakse tehtud 
otsuse põhjendustest.

Justification

Il convient de préciser les délais.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 17 LÕIGE 1
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1. Artiklites 8 ja 9 osutatud taotluste puhul 
esitatakse pediaatrilise uuringu plaan 
heakskiitmiseks hiljemalt pärast direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa I osa punktis 5.2.3 
määratletud farmakokineetiliste uuringute 
lõpetamist täiskasvanutel, nii et arvamus 
kõnealuse ravimi pediaatrias kasutamise 
kohta oleks võimalik anda müügiloa või 
muu asjaomase taotluse hindamise ajal.

1. Artiklites 8 ja 9 osutatud taotluste puhul 
võib esitada pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmiseks pärast direktiivi
2001/83/EÜ I lisa I osa punktis 5.2.3 
määratletud farmakokineetiliste uuringute 
lõpetamist täiskasvanutel, nii et arvamus 
kõnealuse ravimi pediaatrias kasutamise 
kohta oleks võimalik anda müügiloa või 
muu asjaomase taotluse hindamise ajal.
Kui taotlust ei ole esitatud kuupäevaks, 
mil farmakokineetilised uuringud on 
lõpetatud, esitab taotleja kestvad 
pediaatrilised uuringud ning nende 
planeeritud lõppkuupäeva. Pädev asutus 
tagab koos taotlejaga nende punktide 
täitmise.

Justification

Il s'agit ici, comme indiqué à l'article 21 du présent règlement, de ne pas retarder la demande 
d'autorisation de mise sur le marché pour un médicament destiné à l'adulte, tout en prenant 
en compte l'importance d'études pédiatriques spécifiques auxquelles le demandeur devra se 
soumettre.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 18 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. 60 päeva jooksul alates kehtiva 
pediaatrilise uuringu plaani saamisest 
võtab pediaatriakomitee vastu arvamuse 
selle kohta, kas kavandatud uuringutega 
saadakse andmed, mis on vajalikud selleks, 
et määrata kindlaks tingimused, mille 
puhul võib ravimile anda loa laste või 
lasterühmade ravis kasutamiseks, ja samuti 
selle kohta, kas eeldatav raviga seotud kasu 
õigustab kavandatud uuringuid.

1. Pärast kehtiva pediaatrilise uuringu 
plaani saamist nimetab pediaatriakomitee 
raportööri ning tal on kuni 60 päeva aega 
arvamuse vastuvõtmiseks selle kohta, kas 
kavandatud uuringutega saadakse andmed, 
mis on vajalikud selleks, et määrata 
kindlaks tingimused, mille puhul võib 
ravimile anda loa laste või lasterühmade 
ravis kasutamiseks, ja samuti selle kohta, 
kas eeldatav raviga seotud kasu õigustab 
kavandatud uuringuid.

Justification

La nomination d'un rapporteur spécifique au sein du comité pédiatrique permet une meilleure 
lisibilité des travaux, et une cohérence de ce règlement. En effet, l'article 26 paragraphe 2 
indique la nomination d'un nouveau rapporteur en cas de nouvel examen de l'avis.
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Muudatusettepanek 15
ARTIKKEL 23

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani 
rakendamisega, nii et plaan ei ole teostatav 
või enam sobiv, võib taotleja üksikasjaliku 
põhjenduse alusel esitada 
pediaatriakomiteele taotluse muudatuste 
tegemiseks uuringuplaanis või taotleda 
uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist. Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta. Kui pediaatriakomitee on otsuse 
vastu võtnud, olgu see positiivne või 
negatiivne, kohaldatakse 4. peatükis 
sätestatud korda.

Kui pärast pediaatrilise uuringu plaani 
heakskiitmist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
tekib taotlejal raskusi plaani 
rakendamisega, nii et plaan ei ole teostatav 
või enam sobiv, võib taotleja üksikasjaliku 
põhjenduse alusel esitada 
pediaatriakomiteele taotluse muudatuste 
tegemiseks uuringuplaanis või taotleda 
uuringu edasilükkamist või sellest 
loobumist. Pediaatriakomitee vaatab need 
muudatused läbi ja võtab vastu arvamuse 
nende tagasilükkamise või heakskiitmise 
kohta ning võimaluse korral määrab 
tähtaja, millal taotleja peab esitama 
pediaatriliste uuringute muudetud plaani.
Kui pediaatriakomitee on otsuse vastu 
võtnud, olgu see positiivne või negatiivne, 
kohaldatakse 4. peatükis sätestatud korda.

Justification

Il importe que les études entreprises ne soient pas définitivement abandonnées. Il s'agit 
d'inciter le demandeur à prévoir de nouvelles échéances de recherche.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 26 LÕIGE 2

2. 30 päeva jooksul alates lõike 1 kohase 
uuesti läbivaatamise taotluse saamisest 
esitab pediaatriakomitee uue arvamuse, 
millega kinnitab või muudab oma eelmist 
arvamust. Selline arvamuse peab olema 
kohaselt põhjendatud; põhjendused 
lisatakse uuele arvamusele, mis on lõplik.

2. 30 päeva jooksul alates lõike 1 kohase 
uuesti läbivaatamise taotluse saamisest 
esitab pediaatriakomitee pärast uue 
raportööri nimetamist, kellel on võimalus 
taotlejat otse küsitleda, uue arvamuse, 
millega kinnitab või muudab oma eelmist 
arvamust. Taotleja võib samuti teha 
ettepaneku enda küsitlemiseks. Selline 
arvamuse peab olema kohaselt 
põhjendatud; põhjendused lisatakse uuele 
arvamusele, mis on lõplik.

Justification

Le nouveau rapporteur doit pouvoir disposer de toute information qu'il jugera nécessaire, et 
notamment de la possibilité d'interroger directement le demandeur, demandeur qui peut lui 
même disposer de la possibilité d'être interrogé.
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Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 26 LÕIGE 4

4. Amet võtab otsuse vastu viivitamata.
Otsus edastatakse taotlejale.

4. Amet võtab otsuse vastu hiljemalt 15 
päeva möödudes. Otsus edastatakse 
taotlejale.

Justification

Il s'agit de mieux encadrer les délais.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 29 LÕIKE 1 TEINE LÕIK

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja vajaduse korral 
ka ravimi infolehel, olenemata sellest, kas 
kõik asjaomased pediaatrilised näidustused 
kiideti heaks või mitte.

Kui müügiluba välja antakse, esitatakse 
nende uuringute tulemused ravimi 
omaduste kokkuvõttes ja vajaduse korral 
ka ravimi infolehel tingimusel, et pädev 
asutus on pidanud teavet patsiendile 
kasulikuks, olenemata sellest, kas kõik 
asjaomased pediaatrilised näidustused 
kiideti heaks või mitte. Sellisel juhul tuleb 
selgelt eristada, millised pediaatrilised 
näidustused on heaks kiidetud ja millised 
mitte.

Justification

Il convient de rendre davantage lisible certaines informations contenues dans le RCP, et de 
ne pas encombrer la notice d'informations non pertinentes qui rendraient moins lisibles son 
contenu.

MUUDATUSETTEPANEK 19
ARTIKLI 33 LÕIK 2 A (uus)

Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse ka 
ravimitele, mille kohta on väljastatud luba 
enne käesoleva direktiivi jõustumist ning 
millel on ainult pediaatrilised 
näidustused.

Justification
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Réserver l’identification prévue à cet article aux seules « PUMA » pourrait avoir un effet 
discriminant à l’égard des formes pédiatriques mises sur le marché avant l’adoption du 
règlement. En outre, cette identification risquerait d’être mal assimilée par les patients si elle 
ne s’appliquait pas à l’ensemble des conditionnements pédiatriques mis sur le marché.

Muudatusettepanek 20
ARTIKKEL 34

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaani läbiviimist ja 
kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kõnealuse ravimi pediaatrilise 
näidustusega turule kahe aasta jooksul 
alates pediaatrilise näidustuse jaoks loa 
saamisest.

Kui ravimitele antakse luba pediaatriliseks 
näidustuseks pärast heakskiidetud 
pediaatrilise uuringu plaani läbiviimist ja 
kõnealuseid ravimeid on juba turustatud 
muude näidustuste jaoks, viib müügiloa 
omanik kõnealuse ravimi pediaatrilise 
näidustusega turule kolme aasta jooksul 
alates pediaatrilise näidustuse jaoks loa 
saamisest. Pädev asutus võib 
erandjuhtudel ja rahvatervise huvides 
nimetatud tähtaega muuta. Sellekohane 
otsus peab olema nõuetekohaselt 
põhjendatud.

Justification

Il s'agit, au niveau de la durée, de rendre compatible ce règlement avec la directive 2004/27 
modifiant la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain. Il convient également de tenir compte d'éventuelles circonstances 
exceptionnelles qui peuvent justifiées un report.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 35 LÕIKE 2 LÕIK 3 A (uus)

Müügiloa omanik ei tohi ravimiohutuse 
järelevalvet käsitlevat teavet üldsusele 
edastada ilma ameti nõusolekuta.

Justification

Cette disposition vise à prévoir une communication convergente entre les autorités 
compétentes et le titulaire de l'AMM en cas de problème décelé.

Muudatusettepanek 22
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ARTIKLI 35 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Täieliku sõltumatuse tagamiseks 
tuleb ravimiohutuse järelevalvega seotud 
tegevust rahastada riiklikest vahenditest, 
mis on proportsionaalsed pädevatele 
asutustele antud ülesannetega.

Justification

Les activités de surveillance conférées aux autorités compétentes vont croître en raison des 
nouvelles tâches qui leur sont confiées. Pour mener à bien ces dernières, il convient d'ores et 
déjà de prévoir le financement public indispensable à une bonne marche de ce système.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 36 LÕIGE 3

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlust, antakse luba lõikes 1 
osutatud kuuekuuliseks pikendamiseks 
üksnes juhul, kui ravim on lubatud 
kõikides liikmesriikides. 

3. Kui on kasutatud direktiivis 2001/83/EÜ 
sätestatud menetlust, antakse luba lõikes 1 
osutatud kuuekuuliseks pikendamiseks 
üksnes juhul, kui ravim on lubatud 
kõikides liikmesriikides või kui vastavalt 
direktiivi 2004/27/EÜ sätetele on juba 
käimas menetlused turuletoomiseks.

Justification

Il s'agit de ne pas pénaliser les efforts de recherche en pédiatrie pour des raisons liées aux 
différences de fonctionnement entre les autorités compétentes des Etats membres.

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 39 LÕIGE 3

3. 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest avaldab komisjon 
üksikasjaliku loetelu kõikidest ühenduse ja 
liikmesriigide sätestatud stiimulitest 
pediaatrias kasutatavate ravimite uurimise, 
väljatöötamise ja kättesaadavuse 
toetamiseks. Seda loetelu ajakohastatakse 
korrapäraselt.

3. 18 kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest avaldab komisjon 
üksikasjaliku loetelu kõikidest ühenduse ja 
liikmesriigide sätestatud stiimulitest 
pediaatrias kasutatavate ravimite uurimise, 
väljatöötamise ja kättesaadavuse 
toetamiseks. Seda loetelu ajakohastatakse 
korrapäraselt ning see on üldsusele 
kättesaadav.
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Muudatusettepanek 25
ARTIKKEL 39 A (uus)

Artikkel 39 a
1. Käesoleva määruse jõustumisele 
järgneval aastal luuakse Euroopa tasandil 
eraldi lastel kasutatavate ravimite 
uurimisprogramm, et toetada uuringuid 
olemasolevate farmaatsiatoodete või 
aktiivsete ainete kohta, mis ei ole 
patendiga kaitstud või mille kohta ei ole 
väljastatud täiendava kaitse tunnistust.
2. See programm kannab nime MICE 
(Medicines Investigation for the Children 
of Europe).

3. Komisjoni ettepanekul võtavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu vastavalt 
asutamislepingus sätestatud tingimustele 
vastu finantseeskirjad programmi loomise 
ja toimimise kohta.

4. Programmi haldab amet, kes koostab 
komisjoni loal vajalikud pakkumiskutsed.
Neid pakkumiskutseid tuleb võimaluse 
korral rahastada tasemel, mis katab kõik 
või vähemalt väga suure osa nõutud 
uuringutega kaasnevatest kuludest.

Justification

Il s'agit de créer un fonds spécifique pour aider à la réalisation des études portant sur les 
médicaments ou substances qui ne sont plus couverts par un brevet ou un certificat de 
protection supplémentaire. Ces médicaments peuvent en effet s'avérer très efficaces dans la 
recherche de nouveaux produits spécifiques pour les enfants. Aussi, un soutien particulier, 
sous l'égide de l'agence européenne des médicaments, à la recherche doit être instauré pour 
aider au financement des études.

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 48 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Ilma et see piiraks Euroopa ühenduste 
privileegide ja immuniteetide protokolli 
kohaldamist, määrab iga liikmesriik 
kindlaks karistused, mida kohaldatakse 

1. Ilma et see piiraks Euroopa ühenduste 
privileegide ja immuniteetide protokolli 
kohaldamist, määrab iga liikmesriik 
kindlaks karistused, mida kohaldatakse 
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käesoleva määruse või selle alusel 
vastuvõetud rakendusmeetmete sätete 
rikkumise korral seoses direktiivis 
2001/83/EÜ sätestatud korras lubatud 
ravimitega, ning võtab kõik vajalikud 
meetmed kõnealuste karistuste 
rakendamiseks. Karistused peavad olema
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

käesoleva määruse või selle alusel 
vastuvõetud rakendusmeetmete sätete 
rikkumise korral seoses direktiivis 
2001/83/EÜ sätestatud korras lubatud 
ravimitega, ning võtab kõik vajalikud 
meetmed kõnealuste karistuste 
rakendamiseks. Karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
ning võimaluse piires ühtlustatud.

Justification

Il paraît important que pour l'application d'un règlement européen les sanctions soient les 
mêmes dans chaque Etat membre.
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EXPOSE DES MOTIFS

En 2005, le constat est là : un nombre important de médicaments que l'on administre aux 
enfants en Europe n'a pas été spécifiquement développé à leur intention.

Bien souvent, les produits utilisés pour les enfants sont les mêmes que ceux que l'on prescrit à 
un patient adulte. L'usage se faisant uniquement en diminuant les doses. Or, nous savons que 
le métabolisme d'un enfant diffère de celui d'un adulte. C'est pour cela que les enfants ont 
besoin d'une forme pharmaceutique différente de celle destinée à l'adulte, non seulement pour 
qu'elle soit mieux tolérée, mais également pour qu'elle soit davantage efficace.

L'Union européenne doit ainsi se doter de moyens efficaces pour aider au développement de 
médicaments pédiatriques, et palier cette carence importante au niveau de la santé publique.
Pour être efficace, ce règlement doit comporter un plan d'actions qui passe notamment par la 
mise en place de mesures incitatives précises, réalistes et clairement définies.

Le développement de produits spécifiques pour les enfants implique des considérations 
particulières : D'une part, avant de commencer toute étude, il faut répondre à la nécessité du 
besoin et savoir si le futur médicament bénéficiera ou non aux enfants ? L'une des grandes 
difficultés dans le développement des médicaments pédiatriques réside dans les études 
cliniques. Aussi, il convient d'éviter de refaire des tests qui ont déjà donnés lieu à des 
résultats, ou d'en réaliser inutilement.

D'autre part, la création du comité pédiatrique constitue le socle de la réussite de ce 
règlement. Il doit donc pouvoir se prononcer pour chaque dossier relevant de la pédiatrie. Ce 
comité sera la pierre angulaire du dispositif, notamment en accompagnant la réalisation des 
plans d'investigation pédiatrique en partenariat avec les demandeurs. Par les amendements 
proposés, il s'agit de bien identifier les missions de ce comité, de clarifier le dispositif, 
d'assurer le suivi des plans d'investigation pédiatriques, tout en accordant à ce comité la 
mission importante d'identifier les besoins spécifiques en pédiatrie.

La mise à disposition de produits destinés aux enfants ne doit pas entraver le développement 
de médicaments pour adultes. C'est pour cette raison évidente que le rapporteur propose la 
possibilité de ne pas rendre effective l'obligation de présenter simultanément le résultat des 
études pédiatriques et le résultat de celles destinés à l'adulte. Dans le cas où le demandeur ne 
dépose pas en même temps ces deux informations, le comité pédiatrique devra faire en sorte 
de s'entendre avec le demandeur sur un calendrier précis. L'objectif étant l'instauration d'un 
véritable dialogue entre les deux parties, un dialogue encadré permettant à la fois le suivi et la 
responsabilisation des partenaires pour ne pas abandonner la recherche.

Le rapporteur souhaite également réduire les différents délais administratifs, permettre la 
diffusion au public de certaines informations, et soulève la question importante du budget 
alloué à la pharmacovigilance.

Enfin, la Commission européenne initie dans son exposé des motifs la possibilité de création 
du Medicines Investigation for the Children of Europe (MICE) mais n'y fait référence dans 
aucun article. Le rapporteur propose ainsi d'instaurer ce fond de recherche européen.
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