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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsille tarkoitetuista 
lääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) 
N:o 726/2004 muuttamisesta
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0599)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0159/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Tämän asetuksen tavoitteena on lisätä 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämistä, varmistaa, että lasten 
hoitamiseen tarkoitetut lääkkeet ovat 
korkealaatuisia, että niitä koskeva tutkimus 
on eettisesti kestävää ja että ne 
hyväksytään asianmukaisesti käytettäväksi 
lasten hoitamisessa, sekä parantaa 
käytettävissä olevia tietoja lääkkeitten 

(4) Tämän asetuksen tavoitteena on lisätä 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämistä ja saatavuutta sekä varmistaa, 
että lasten hoitamiseen tarkoitetut lääkkeet 
ovat korkealaatuisia, että niitä koskeva 
tutkimus on eettisesti kestävää ja että ne 
hyväksytään asianmukaisesti käytettäväksi 
lasten hoitamisessa, sekä parantaa 
käytettävissä olevia tietoja lääkkeitten 

  
1 EUVL C x, ..., s. x.
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käytöstä lapsiväestön eri ryhmissä. 
Tavoitteet olisi täytettävä ilman 
tarpeettomia lapsille tehtäviä kliinisiä 
kokeita ja viivyttämättä lääkkeitten 
hyväksymistä muiden väestöryhmien 
hoitoon.

käytöstä lapsiväestön eri ryhmissä. 
Tavoitteet olisi täytettävä ilman 
tarpeettomia lapsille tehtäviä kliinisiä 
kokeita ja viivyttämättä lääkkeitten 
hyväksymistä muiden väestöryhmien 
hoitoon.

Perustelu

Uusien lastenlääkkeiden on oltava saatavilla mahdollisimman pian kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Sisällyttämällä pediatrinen 
tutkimussuunnitelma ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevaan oikeudelliseen 
kehykseen pyritään varmistamaan, että 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämisestä tulee lääkkeitten 
kehittämiseen kiinteästi kuuluva osa, joka 
nivotaan aikuisväestöä koskevaan 
kehittämisohjelmaan. Pediatrinen 
tutkimussuunnitelma olisikin toimitettava 
varhaisessa vaiheessa tuotekehittelyä, jotta 
lapsiin kohdistuvia tutkimuksia ennätetään 
tehdä ennen myyntilupahakemuksen 
toimittamista.

(10) Sisällyttämällä pediatrinen 
tutkimussuunnitelma ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevaan oikeudelliseen 
kehykseen pyritään varmistamaan, että 
lapsille tarkoitettujen lääkkeitten 
kehittämisestä tulee lääkkeitten 
kehittämiseen kiinteästi kuuluva osa, joka 
nivotaan aikuisväestöä koskevaan 
kehittämisohjelmaan. Pediatrinen 
tutkimussuunnitelma olisikin toimitettava
varhaisessa vaiheessa tuotekehittelyä, jotta 
lapsiin kohdistuvia tutkimuksia ennätetään 
tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen 
myyntilupahakemuksen toimittamista.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa asetuksen 21 artiklan mukaisesti, ettei aikuisille tarkoitetun 
lääkkeen myyntilupahakemus viivästy tarpeettomasti. Tämä ei vähennä niiden lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten merkitystä, jotka hakija on velvollinen toteuttamaan.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 15 KAPPALE

(15) Nykyisiä ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeitten myyntilupamenettelyjä ei 
pitäisi muuttaa. Vaatimus esittää lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten tulokset 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti 
merkitsee kuitenkin sitä, että 

(15) Nykyisiä ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeitten myyntilupamenettelyjä ei 
pitäisi muuttaa. Vaatimus esittää lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten tulokset 
hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman mukaisesti 
merkitsee kuitenkin sitä, että 
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toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tarkistettava hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sekä mahdollisten 
poikkeuslupien ja lykkäysten 
noudattaminen myyntilupahakemusten 
nykyisessä validointivaiheessa. Lapsille 
tarkoitettujen lääkkeitten turvallisuuden, 
laadun ja tehon arviointi ja myyntiluvan 
myöntäminen olisi säilytettävä 
toimivaltaisten viranomaisten toimivallan 
piirissä. Pediatrian komitealta pitäisi voida 
pyytää lausuntoa vaatimusten 
noudattamisesta sekä lääkkeen 
turvallisuudesta, laadusta ja tehosta lapsille 
käytettynä.

toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tarkistettava hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sekä mahdollisten 
poikkeuslupien ja lykkäysten 
noudattaminen myyntilupahakemusten 
nykyisessä validointivaiheessa. Lapsille 
tarkoitettujen lääkkeitten turvallisuuden, 
laadun ja tehon arviointi ja myyntiluvan 
myöntäminen olisi säilytettävä 
toimivaltaisten viranomaisten toimivallan 
piirissä. Pediatrian komitealta on 
pyydettävä lausunto vaatimusten 
noudattamisesta sekä lääkkeen 
turvallisuudesta, laadusta ja tehosta lapsille 
käytettynä.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Jos tuotteelle on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
perusteella myönnetty pediatrista 
käyttöaihetta koskeva lupa ja tuotetta 
myydään jo muihin käyttöaiheisiin, 
myyntiluvan haltija pitäisi velvoittaa 
saattamaan tuote markkinoille siten, että 
pediatriset tiedot on otettu huomioon, 
kahden vuoden kuluessa kyseistä 
käyttöaihetta koskevan luvan saamisesta. 
Tätä vaatimusta olisi sovellettava vain jo
luvan saaneisiin tuotteisiin, ei 
lastenlääkkeen myyntiluvan kautta 
hyväksyttyihin lääkkeisiin.

(21) Jos tuotteelle on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
perusteella myönnetty pediatrista 
käyttöaihetta koskeva lupa ja tuotetta 
myydään jo muihin käyttöaiheisiin, 
myyntiluvan haltija pitäisi velvoittaa 
saattamaan tuote markkinoille siten, että 
pediatriset tiedot on otettu huomioon, 
kolmen vuoden kuluessa kyseistä 
käyttöaihetta koskevan luvan saamisesta. 
Tätä vaatimusta olisi sovellettava vain jo 
luvan saaneisiin tuotteisiin, ei 
lastenlääkkeen myyntiluvan kautta 
hyväksyttyihin lääkkeisiin. Toimivaltainen 
viranomainen voi poikkeusolosuhteissa ja 
kansanterveyssyistä myöntää poikkeuksen 
mainitusta määräajasta. Poikkeuksen on 
oltava asianmukaisesti perusteltu.

Perustelu

Kyseistä määräaikaa koskeva asetuksen säännös on yhdenmukaistettava ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta annetun direktiivin 2004/27/EY säännösten kanssa. On myös otettava 
huomioon mahdolliset poikkeusolosuhteet, joiden vuoksi määräajan jatkaminen on 
perusteltua.
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Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) N:o 
1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja 
tuotetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

(24) Sellaisille tuotteille, joiden osalta on 
toimitettava pediatriset tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
lisäaika neuvoston asetuksella (ETY) N:o 
1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn pediatrisen 
tutkimussuunnitelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, tuote on 
hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa tai 
myyntilupamenettelyt on käynnistetty
direktiivin 2004/27/EY säännösten 
mukaisesti ja tuotetiedoissa annetaan 
asiaankuuluvaa tietoa tutkimustuloksista.

Perustelu

Lastenlääkkeiden tutkimuksen ei pidä kärsiä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
erilaisista toimintatavoista.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 29 KAPPALE

(29) Pediatrian komitean olisi komissiota, 
jäsenvaltioita ja asiaan liittyviä tahoja 
kuultuaan laadittava luettelo lapsiin 
liittyvistä terapeuttisista tarpeista ja 
päivitettävä sitä säännöllisesti. Luettelossa 
olisi yksilöitävä lasten hoidossa käytettävät 
lääkkeet sekä tuotava esiin lapsiin liittyvät 
terapeuttiset tarpeet ja tutkimukseen ja 
kehittämiseen liittyvät prioriteetit. Tämän 
pitäisi auttaa yrityksiä kartoittamaan 
mahdollisuudet liiketoimintansa
kehittämiseen ja pediatrian komiteaa 
määrittämään lääkkeitä ja tutkimuksia 
koskevat tarpeet pediatristen 
tutkimussuunnitelmien luonnoksia 
tarkastellessaan, ja lisäksi luettelo tarjoaisi 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 
potilaille tietolähteen tueksi lääkkeen 
valintaan.

(29) Pediatrian komitea laatii komissiota, 
jäsenvaltioita ja asiaan liittyviä tahoja 
kuultuaan luettelon lapsiin liittyvistä 
terapeuttisista tarpeista ja päivittää sitä 
säännöllisesti. Luettelossa olisi yksilöitävä 
lasten hoidossa käytettävät lääkkeet sekä 
tuotava esiin lapsiin liittyvät terapeuttiset 
tarpeet ja tutkimukseen ja kehittämiseen 
liittyvät prioriteetit. Tämän pitäisi auttaa 
yrityksiä kartoittamaan mahdollisuudet 
toimintansa kehittämiseen ja pediatrian 
komiteaa määrittämään lääkkeitä ja 
tutkimuksia koskevat tarpeet pediatristen 
tutkimussuunnitelmien luonnoksia 
tarkastellessaan, ja lisäksi luettelo tarjoaisi 
terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja 
potilaille tietolähteen tueksi lääkkeen 
valintaan.
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Tarkistus 7
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN G ALAKOHTA

g) antaa tieteellistä apua tämän asetuksen 
tavoitteitten toteuttamiseen liittyvien 
asiakirjojen laatimisessa

g) antaa ilmaiseksi tieteellistä apua tämän 
asetuksen tavoitteitten toteuttamiseen 
liittyvien asiakirjojen laatimisessa

Perustelu

Tämä pediatrian komitean tehtävä saatetaan vastaamaan käsillä olevan asetuksen 
27 artiklaa, jossa säädetään, että lääkevirasto antaa neuvoja maksutta.

Tarkistus 8
7 ARTIKLAN 1 KOHDAN H A ALAKOHTA (uusi)

h a) laatia erityinen luettelo 
lastenlääkkeiden tarpeista ja päivittää sitä 
säännöllisesti

Perustelu

Pediatrian komitean tehtävät saatetaan vastaamaan käsillä olevan asetuksen 42 artiklaa,
jossa säädetään mainitunkaltaisen luettelon laatimisesta ja päivittämisestä tarpeiden ja 
tutkimuksen painopisteiden määrittämiseksi.

Tarkistus 9
8 ARTIKLAN 1 KOHDAN D A ALAKOHTA (uusi)

d a) meneillään olevat tuotetta koskevat 
pediatriset tutkimukset, niiden päätökseen 
saattamisen aikataulu sekä lääkeviraston 
lausunto näistä seikoista.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa asetuksen 21 artiklan mukaisesti, ettei aikuisille tarkoitetun 
lääkkeen myyntilupahakemus viivästy tarpeettomasti. Tämä ei vähennä niiden lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten merkitystä, jotka hakija on velvollinen toteuttamaan.
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Tarkistus 10
9 ARTIKLA

Jos kyse on hyväksytyistä lääkkeistä, joilla 
on asetuksen (ETY) N:o 1768/92 
mukaisesti myönnetty lisäsuojatodistus 
taikka lisäsuojatodistuksen 
myöntämisperusteet täyttävän patentin 
suoja, tämän asetuksen 8 artiklaa 
sovelletaan hakemuksiin, jotka koskevat 
uusia käyttöaiheita lapsille tapahtuva 
käyttö mukaan luettuna, uusia 
lääkemuotoja ja uusia antotapoja.

Jos kyse on hyväksytyistä lääkkeistä, joilla 
on asetuksen (ETY) N:o 1768/92 
mukaisesti myönnetty lisäsuojatodistus 
taikka lisäsuojatodistuksen 
myöntämisperusteet täyttävän patentin 
suoja, tämän asetuksen 8 artiklaa 
sovelletaan hakemuksiin, jotka koskevat 
uusia käyttöaiheita lapsille tapahtuva 
käyttö mukaan luettuna. Tietyissä 
tapauksissa hakijalle voidaan myöntää 
yksinkertaistettu menettely, jos 
toimivaltainen viranomainen pitää sitä 
perusteltuna.

Perustelu

Menettelyä on pyrittävä keventämään esimerkiksi tapauksissa, joissa vain lääkkeen antotapa 
muuttuu (tableteista siirapiksi tai päinvastoin).

Tarkistus 11
14 ARTIKLAN 2 KOHDAN 1 ALAKOHTA

2. Pediatrian komitean on 60 päivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta
annettava lausunto siitä, olisiko 
tuotekohtainen poikkeuslupa myönnettävä.

2. Hakemuksen vastaanotettuaan 
pediatrian komitea nimeää esittelijän ja 
sen on 60 päivän kuluessa annettava 
lausunto siitä, olisiko tuotekohtainen 
poikkeuslupa myönnettävä.

Perustelu

Pediatrian komiteassa asiasta vastaavan esittelijän nimeäminen tekee komitean työskentelystä 
helpommin ymmärrettävää ja lisää käsillä olevan asetuksen johdonmukaisuutta. Asetuksen 
26 artiklan 2 kohdassa säädetään uuden esittelijän nimeämisestä, jos esitetään lausunnon 
uudelleentarkastelupyyntö.

Tarkistus 12
14 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Pediatrian komitean annettua lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä. 
Lääkevirasto ilmoittaa asiasta hakijalle 
viipymättä. Hakijalle on ilmoitettava 

3. Pediatrian komitean annettua lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä. 
Lääkevirasto ilmoittaa asiasta hakijalle 
7 työpäivän kuluessa. Hakijalle on 
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tehdyn päätöksen perusteet. ilmoitettava tehdyn päätöksen perusteet.

Perustelu

Määräaika on täsmennettävä.

Tarkistus 13
17 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos on kyse 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetuista hakemuksista, pediatrinen 
tutkimussuunnitelma on, ellei perustellusti 
toisin osoiteta, toimitettava yhdessä 
hyväksymispyynnön kanssa viimeistään
siinä vaiheessa, kun direktiivin 
2001/83/EY liitteessä I olevan I osan 
5.2.3 kohdassa tarkoitetut 
farmakokinetiikkaa ihmisellä käsittelevät 
tutkimukset on tehty, jotta voidaan 
varmistaa, että lausunto asianomaisen 
lääkkeen käytöstä lapsiväestössä voidaan 
antaa kyseisen myyntiluvan tai muun 
hakemuksen arvioinnin yhteydessä.

1. Jos on kyse 8 ja 9 artiklassa 
tarkoitetuista hakemuksista, pediatrinen 
tutkimussuunnitelma voidaan toimittaa
yhdessä hyväksymispyynnön kanssa siinä 
vaiheessa, kun direktiivin 2001/83/EY 
liitteessä I olevan I osan 5.2.3 kohdassa 
tarkoitetut farmakokinetiikkaa ihmisellä 
käsittelevät tutkimukset on tehty, jotta 
voidaan varmistaa, että lausunto 
asianomaisen lääkkeen käytöstä 
lapsiväestössä voidaan antaa kyseisen 
myyntiluvan tai muun hakemuksen 
arvioinnin yhteydessä. Jos pyyntöä ei 
toimiteta siinä vaiheessa, kun 
farmakokinetiikkaa ihmisellä käsittelevät 
tutkimukset on tehty, hakijan on 
toimitettava tiedot meneillään olevista 
pediatrisista tutkimuksista ja niiden 
päätökseen saattamisen aikataulusta. 
Toimivaltainen viranomainen huolehtii 
näiden seikkojen seurannasta hakijan 
kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa asetuksen 21 artiklan mukaisesti, ettei aikuisille tarkoitetun 
lääkkeen myyntilupahakemus viivästy tarpeettomasti. Tämä ei vähennä niiden lapsiin 
kohdistuvien tutkimusten merkitystä, jotka hakija on velvollinen toteuttamaan.

Tarkistus 14
18 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Pediatrian komitean on 60 päivän 
kuluessa pediatrista 
tutkimussuunnitelmaa koskevan 
asianmukaisesti tehdyn ehdotuksen 

1. Pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan asianmukaisesti tehdyn 
ehdotuksen vastaanotettuaan pediatrian 
komitea nimeää esittelijän ja sen on 
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vastaanottamisesta annettava lausunto 
siitä, takaavatko ehdotetut tutkimukset 
sellaisten tietojen tuottamisen, joiden 
perusteella voidaan määritellä ne 
edellytykset, joiden täyttyessä kyseistä 
lääkettä voidaan käyttää lapsiväestön tai 
sen alaryhmien hoitoon, ja tarjoaako 
odotettavissa oleva terapeuttinen hyöty 
riittävät perustelut ehdotetun tutkimuksen 
toteuttamiselle.

60 päivän kuluessa annettava lausunto 
siitä, takaavatko ehdotetut tutkimukset 
sellaisten tietojen tuottamisen, joiden 
perusteella voidaan määritellä ne 
edellytykset, joiden täyttyessä kyseistä 
lääkettä voidaan käyttää lapsiväestön tai 
sen alaryhmien hoitoon, ja tarjoaako 
odotettavissa oleva terapeuttinen hyöty 
riittävät perustelut ehdotetun tutkimuksen 
toteuttamiselle.

Perustelu

Pediatrian komiteassa asiasta vastaavan esittelijän nimeäminen tekee komitean työskentelystä 
helpommin ymmärrettävää ja lisää käsillä olevan asetuksen johdonmukaisuutta. Asetuksen 
26 artiklan 2 kohdassa säädetään uuden esittelijän nimeämisestä, jos esitetään lausunnon 
uudelleentarkastelupyyntö.

Tarkistus 15
23 ARTIKLA

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa 
ongelmia, jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä. Pediatrian komitean 
annettua joko myönteisen tai kielteisen 
lausunnon sovelletaan 4 luvussa säädettyä 
menettelyä.

Jos hakija pediatrista tutkimussuunnitelmaa 
koskevan hyväksymispäätöksen tekemisen 
jälkeen kohtaa sen toteuttamisessa 
ongelmia, jotka tekevät suunnitelmasta 
toteuttamiskelvottoman tai 
epätarkoituksenmukaisen, hakija voi 
seikkaperäisesti kuvatuin perustein tehdä 
pediatrian komitealle muutosehdotuksia tai 
pyytää lykkäystä tai poikkeuslupaa. 
Pediatrian komitean on tarkasteltava 
muutoksia ja annettava lausunto, jossa 
ehdotetaan muutosten hylkäämistä tai 
hyväksymistä sekä mahdollisuuksien 
mukaan ehdotetaan hakijalle aikataulua 
muutetun pediatrisen 
tutkimussuunnitelman esittämiseksi. 
Pediatrian komitean annettua joko 
myönteisen tai kielteisen lausunnon 
sovelletaan 4 luvussa säädettyä menettelyä.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, ettei aloitetuista tutkimuksista luovuta kokonaan. Hakijaa on 
kannustettava asettamaan uusia tutkimusaikatauluja.
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Tarkistus 16
26 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Pediatrian komitean on 30 päivän 
kuluessa 1 kohdan mukaisesti toimitetun 
uudelleentarkastelupyynnön 
vastaanottamisesta uuden esittelijän 
nimettyään annettava uusi lausunto, jossa 
se vahvistaa tai muuttaa aiempaa 
lausuntoaan. Uusi lausunto on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perustelut on liitettävä 
lausuntoon, josta tulee lopullinen.

2. Pediatrian komitean on 30 päivän 
kuluessa 1 kohdan mukaisesti toimitetun 
uudelleentarkastelupyynnön 
vastaanottamisesta ja nimettyään uuden 
esittelijän, jolla on oikeus välittömästi 
kuulla hakijaa, annettava uusi lausunto, 
jossa se vahvistaa tai muuttaa aiempaa 
lausuntoaan. Hakija voi myös tarjoutua 
kuultavaksi. Uusi lausunto on perusteltava 
asianmukaisesti, ja perustelut on liitettävä 
lausuntoon, josta tulee lopullinen.

Perustelu

Uudella esittelijällä on oltava käytössä kaikki tarpeellisena pitämänsä tiedot, eritoten 
mahdollisuus välittömästi kuulla hakijaa. Hakija voi myös itse tarjoutua kuultavaksi.

Tarkistus 17
26 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Lääkeviraston on tehtävä asiaa koskeva 
päätös viipymättä. Päätös on toimitettava 
tiedoksi hakijalle.

4. Lääkeviraston on tehtävä asiaa koskeva 
päätös 15 päivän kuluessa. Päätös on 
toimitettava tiedoksi hakijalle.

Perustelu

Määräaika on täsmennettävä.

Tarkistus 18
29 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen riippumatta siitä, 
onko kaikki kyseeseen tulevat pediatriset 
käyttöaiheet hyväksytty.

Jos myyntilupa myönnetään, mainittujen 
tutkimusten tulokset on sisällytettävä 
tuotteen valmisteyhteenvetoon ja 
soveltuvissa tapauksissa myös sen 
pakkausselosteeseen, mikäli 
toimivaltainen viranomainen pitää tietoja 
potilaan kannalta hyödyllisinä,
riippumatta siitä, onko kaikki kyseeseen 
tulevat pediatriset käyttöaiheet hyväksytty. 
Tällöin on selvästi erotettava toisistaan 
hyväksytyt ja hyväksymättömät pediatriset 
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käyttöaiheet.

Perustelu

Valmisteyhteenvetojen tiedoista on tehtävä helppotajuisempia, eikä pakkausselosteeseen pidä 
laittaa asiattomia tietoja, jotka tekisivät sen sisällöstä vaikeaselkoisempaa.

Tarkistus 19
33 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan 
myös lääkkeisiin, jotka on hyväksytty 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja 
joiden käyttöaihe on yksinomaan 
pediatrinen.

Perustelu

Jos artiklassa tarkoitetun tunnistusmerkinnän käyttö rajataan vain lastenlääkkeen 
myyntiluvan (PUMA) saaneisiin lääkkeisiin, saatetaan syrjiä pediatrisia lääkemuotoja, jotka 
on saatettu markkinoille ennen asetuksen hyväksymistä. Lisäksi potilaiden saattaisi olla 
vaikea sisäistää tunnistusmerkintää, ellei sitä käytetä kaikissa kaupan olevissa 
lastenlääkepakkauksissa.

Tarkistus 20
34 ARTIKLA

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty 
pediatrista käyttöaihetta varten ja jota jo 
myydään muiden käyttöaiheiden 
perusteella, myyntiluvan haltijan on 
kahden vuoden kuluessa pediatrisen 
käyttöaiheen hyväksymisestä saatettava 
lääke markkinoille pediatrisenkäyttöaiheen
osalta.

Jos on kyse lääkkeestä, joka on hyväksytyn 
pediatrisen tutkimussuunnitelman 
toteuttamisen jälkeen hyväksytty 
pediatrista käyttöaihetta varten ja jota jo 
myydään muiden käyttöaiheiden 
perusteella, myyntiluvan haltijan on 
kolmen vuoden kuluessa pediatrisen 
käyttöaiheen hyväksymisestä saatettava 
lääke markkinoille pediatrisen 
käyttöaiheen osalta. Toimivaltainen 
viranomainen voi poikkeusolosuhteissa ja 
kansanterveyssyistä myöntää poikkeuksen 
mainitusta määräajasta. Poikkeuksen on 
oltava asianmukaisesti perusteltu.

Perustelu

Kyseistä määräaikaa koskeva asetuksen säännös on yhdenmukaistettava ihmisille 
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tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta annetun direktiivin 2004/27/EY säännösten kanssa. On myös otettava 
huomioon mahdolliset poikkeusolosuhteet, joiden vuoksi määräajan jatkaminen on 
perusteltua.

Tarkistus 21
35 ARTIKLAN 2 KOHDAN 3 A ALAKOHTA (uusi)

Myyntiluvan haltija ei saa antaa 
julkisuuteen lääketurvatoimintaa 
koskevia tietoja ilman lääkeviraston 
suostumusta.

Perustelu

Säännöksellä pyritään varmistamaan, että toimivaltaisten viranomaisten ja myyntiluvan 
haltijan tiedotus on yhteneväistä ongelman ilmetessä.

Tarkistus 22
35 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Täydellisen riippumattomuuden 
varmistamiseksi lääketurvatoiminta on 
rahoitettava julkisesti ja riittävässä 
määrin toimivaltaisille viranomaisille 
uskottuihin tehtäviin nähden.

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille uskotut valvontatehtävät tulevat lisääntymään uusien tehtävien 
myötä. Jotta ne voisivat suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti, jo tässä vaiheessa on 
määrättävä julkisesta rahoituksesta, joka on järjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta 
välttämätön.

Tarkistus 23
36 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään kuuden kuukauden jatko vain 
siinä tapauksessa, että tuote on hyväksytty 
kaikissa jäsenvaltioissa.

3. Jos on käytetty direktiivissä 2001/83/EY 
säädettyä menettelyä, 1 kohdassa 
tarkoitettuun voimassaoloaikaan 
myönnetään kuuden kuukauden jatko vain 
siinä tapauksessa, että tuote on hyväksytty 
kaikissa jäsenvaltioissa tai että 
myyntilupamenettelyt on käynnistetty 
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direktiivin 2004/27/EY säännösten 
mukaisesti.

Perustelu

Lastenlääkkeiden tutkimuksen ei pidä kärsiä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
erilaisista toimintatavoista.

Tarkistus 24
39 ARTIKLAN 3 KOHTA

3. Komissio julkaisee 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
yksityiskohtaisen luettelon kaikista 
yhteisön ja jäsenvaltioiden tarjoamista 
kannustimista, joilla tuetaan lastenlääkkeitä 
koskevaa tutkimusta ja kehittämistä sekä 
niiden saatavuutta. Luettelo saatetaan 
säännöllisesti ajan tasalle.

3. Komissio julkaisee 18 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
yksityiskohtaisen luettelon kaikista 
yhteisön ja jäsenvaltioiden tarjoamista 
kannustimista, joilla tuetaan lastenlääkkeitä 
koskevaa tutkimusta ja kehittämistä sekä 
niiden saatavuutta. Luettelo saatetaan 
säännöllisesti ajan tasalle ja julkisesti 
saataville.

Tarkistus 25
39 A ARTIKLA (uusi)

39 a artikla
1. Tämän asetuksen hyväksymistä 
seuraavan vuoden aikana perustetaan 
erityinen lastenlääkkeisiin keskittyvä 
eurooppalainen tutkimusohjelma, josta 
tuetaan olemassa olevia, patenttisuojan 
tai lisäsuojatodistuksen piiriin 
kuulumattomia lääkevalmisteita tai 
vaikuttavia aineita koskevia tutkimuksia.
2. Tämän yhteisön ohjelman nimeksi
tulee MICE (Medicines Investigation for 
the Children of Europe).
3. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät komission ehdotuksesta ja 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisesti ohjelman perustamista ja 
toimintaa koskevat rahoitussäännöt.
4. Ohjelmaa hallinnoi lääkevirasto, joka 
laatii erityiset ehdotuspyynnöt komission 
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valvonnassa. Ehdotuspyyntöjen on 
perustuttava mahdollisuuksien mukaan 
sellaiseen rahoituksen tasoon, että sillä 
voidaan kattaa kaikki tai ainakin hyvin 
suuri osa ehdotettujen tutkimusten 
kustannuksista.

Perustelu

Tarkoituksena on luoda erityinen rahasto sellaisten tutkimusten tukemiseksi, joissa 
keskitytään patenttisuojan tai lisäsuojatodistuksen piiriin kuulumattomiin lääkkeisiin tai 
vaikuttaviin aineisiin. Kyseiset lääkkeet voivat osoittautua hyvin tehokkaiksi etsittäessä uusia, 
erityisesti lapsille soveltuvia valmisteita. Lisäksi on alettava erityisesti tukea tutkimusten 
rahoittamista Euroopan lääkeviraston suojeluksessa.

Tarkistus 26
48 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
tämän asetuksen tai sen nojalla säädettyjen, 
direktiivissä 2001/83/EY säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti hyväksyttyihin 
lääkkeisiin liittyvien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden rikkomiseen 
sovellettavat seuraamukset sekä 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia 
koskevan pöytäkirjan soveltamista. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä 
tämän asetuksen tai sen nojalla säädettyjen, 
direktiivissä 2001/83/EY säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti hyväksyttyihin 
lääkkeisiin liittyvien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden rikkomiseen 
sovellettavat seuraamukset sekä 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia 
koskevan pöytäkirjan soveltamista. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia sekä 
mahdollisuuksien mukaan 
yhdenmukaistettuja.

Perustelu

Yhteisön asetuksen soveltamisen kannalta olisi tärkeää, että seuraamukset ovat samat 
kaikissa jäsenvaltioissa.
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PERUSTELUT

Vuonna 2005 tilanne on Euroopassa se, että suurta määrää lapsilla käytettäviä lääkkeitä ei ole 
kehitetty erityisesti lapsiväestölle.

Erittäin usein lapsilla käytetään samoja lääkkeitä kuin aikuisilla, vain annoksia pienennetään. 
Lapsen aineenvaihdunta eroaa kuitenkin tunnetusti aikuisen aineenvaihdunnasta. Lapset 
tarvitsevat erilaisia lääkemuotoja kuin aikuiset, jotta lääke olisi paremmin siedetty ja jotta se 
vaikuttaisi tehokkaammin.

Euroopan unionin on luotava itselleen tehokkaat keinot tukea lastenlääkkeiden kehittämistä ja 
korjata tämä merkittävä kansanterveydellinen puute. Jotta asetus olisi tehokas, siinä on 
määrättävä toimintasuunnitelmasta ja erityisesti otettava käyttöön täsmällisiä, realistisia ja 
selkeästi määriteltyjä kannustimia.

Lapsille suunnattujen valmisteiden kehittämisessä on otettava huomioon erityisiä näkökohtia. 
Ennen kuin mitään tutkimusta aloitetaan, on selvitettävä tulevan lääkkeen tarpeellisuus: onko 
siitä hyötyä lapsille? Yksi lastenlääkkeiden kehittämisen suurista vaikeuksista ovat kliiniset 
kokeet. Olisi vältettävä jo tuloksia tuottaneiden tutkimusten toistamista ja täysin turhia 
tutkimuksia.

Pediatrian komitean perustaminen on asetuksen menestyksekkään soveltamisen perusta. Sen 
on voitava antaa lausunto jokaisesta pediatriaan liittyvästä asiasta. Komitea on järjestelmän 
kulmakivi, sillä se seuraa esimerkiksi pediatristen tutkimussuunnitelmien toteuttamista 
yhdessä hakijoiden kanssa. Esitetyillä tarkistuksilla pyritään täsmentämään komitean tehtäviä, 
selkeyttämään järjestelmää ja varmistamaan pediatristen tutkimussuunnitelmien seuranta sekä 
uskotaan komitealle tärkeä tehtävä yksilöidä lapsiin liittyvät terapeuttiset tarpeet.

Lapsille suunnattujen valmisteiden tuominen saataville ei saa haitata aikuisväestön lääkkeiden 
kehittämistä. Tästä ilmeisestä syystä esittelijä ehdottaa mahdollisuutta, ettei velvollisuudesta 
esittää pediatristen tutkimusten tulokset ja aikuisiin kohdistuvien tutkimusten tulokset 
yhtäaikaisesti tehdä sitovaa. Jos hakija ei esitä molempia tietoja samanaikaisesti, pediatrisen 
komitean olisi sovittava hakijan kanssa täsmällisestä aikataulusta puuttuvien tietojen 
toimittamiseksi. Tavoitteena on osapuolten todellinen vuoropuhelu komitean valvonnassa, 
millä mahdollistetaan seuranta ja yhteistyökumppanien vastuun lisääminen, jotta ne eivät 
luopuisi keskeneräisistä tutkimuksista.

Esittelijä haluaa myös lyhentää hallinnollisia määräaikoja, saada tietyt tiedot julkisuuteen ja 
ottaa esiin tärkeän kysymyksen lääketurvatoimintaan osoitetuista määrärahoista.

Lopuksi komissio mainitsee ehdotuksensa perusteluissa mahdollisuuden perustaa pediatrinen 
tutkimusohjelma Medicines Investigation for the Children of Europe (MICE), muttei viittaa 
siihen yhdessäkään artiklassa. Esittelijä ehdottaa tämän eurooppalaisen tutkimusrahaston 
perustamista.
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