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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) 
nr. 726/2004
(COM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0599)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0159/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4

(4) Deze verordening is bedoeld om de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
gebruik bij kinderen te bevorderen, te 
waarborgen dat geneesmiddelen waarmee 
kinderen worden behandeld gedegen en 
ethisch verantwoord zijn onderzocht en 
naar behoren voor gebruik bij kinderen zijn 
toegelaten en de beschikbare informatie 
over het gebruik van geneesmiddelen bij de 
diverse pediatrische populaties te 

(4) Deze verordening is bedoeld om de 
ontwikkeling van en de toegang tot 
geneesmiddelen voor gebruik bij kinderen 
te bevorderen, en te waarborgen dat 
geneesmiddelen waarmee kinderen worden 
behandeld gedegen en ethisch verantwoord 
zijn onderzocht en naar behoren voor 
gebruik bij kinderen zijn toegelaten en de 
beschikbare informatie over het gebruik 
van geneesmiddelen bij de diverse 

  
1 PB C xx van ..., blz. xx.
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verbeteren. Deze doelstellingen moeten 
worden verwezenlijkt zonder kinderen aan 
onnodige klinische proeven bloot te stellen 
en zonder de toelating van geneesmiddelen 
voor andere populaties te vertragen.

pediatrische populaties te verbeteren. Deze 
doelstellingen moeten worden 
verwezenlijkt zonder kinderen aan 
onnodige klinische proeven bloot te stellen 
en zonder de toelating van geneesmiddelen 
voor andere populaties te vertragen.

Motivering

Nieuwe geneesmiddelen voor kinderen moeten zo snel mogelijk in alle lidstaten van de Unie 
beschikbaar zijn.

Amendement 2
OVERWEGING 10

(10) De introductie van het plan voor 
pediatrisch onderzoek in het wettelijk 
kader voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik is bedoeld om te waarborgen dat 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen een wezenlijk deel van de 
geneesmiddelenontwikkeling wordt, dat in 
het ontwikkelingsprogramma voor 
volwassenen wordt geïntegreerd. Daarom 
moeten de plannen voor pediatrisch 
onderzoek in een vroeg stadium van de 
productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er voorafgaand aan de indiening van 
de aanvragen voor vergunningen voor het 
in de handel brengen voldoende tijd is om 
onderzoek bij kinderen uit te voeren.

(10) De introductie van het plan voor 
pediatrisch onderzoek in het wettelijk 
kader voor geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik is bedoeld om te waarborgen dat 
de ontwikkeling van geneesmiddelen voor 
kinderen een wezenlijk deel van de 
geneesmiddelenontwikkeling wordt, dat in 
het ontwikkelingsprogramma voor 
volwassenen wordt geïntegreerd. Daarom 
moeten de plannen voor pediatrisch 
onderzoek in een vroeg stadium van de 
productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er, indien mogelijk voorafgaand aan 
de indiening van de aanvragen voor
vergunningen voor het in de handel 
brengen voldoende tijd is om onderzoek bij 
kinderen uit te voeren.

Motivering

Zoals in artikel 21 van de verordening wordt bepaald komt het er op aan vertragingen te 
vermijden bij de behandeling van aanvragen voor vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen voor volwassenen en rekening te houden met het belang van 
specifieke pediatrische studies waartoe de aanvrager gehouden is.

Amendement 3
OVERWEGING 15

(15) De bestaande procedures voor het 
verlenen van vergunningen voor het in de 

(15) De bestaande procedures voor het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
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handel brengen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik moeten niet worden 
gewijzigd. Uit het voorschrift dat het 
resultaat van onderzoek bij kinderen 
overeenkomstig een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek moet worden 
verstrekt, vloeit echter voort dat de 
bevoegde autoriteiten bij de nu al 
bestaande validering van aanvragen voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moeten controleren of het 
goedgekeurde plan voor pediatrisch 
onderzoek en de eventuele vrijstellingen en 
opschortingen zijn nageleefd. De 
beoordeling van de veiligheid, kwaliteit en 
werkzaamheid van geneesmiddelen voor 
kinderen en de verlening van vergunningen 
voor het in de handel brengen moeten een 
taak van de bevoegde autoriteiten blijven. 
Het Comité kindergeneeskunde moet om 
advies gevraagd kunnen worden over de 
naleving en over de veiligheid, kwaliteit en 
werkzaamheid van een geneesmiddel bij 
kinderen.

handel brengen van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik moeten niet worden 
gewijzigd. Uit het voorschrift dat het 
resultaat van onderzoek bij kinderen 
overeenkomstig een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek moet worden 
verstrekt, vloeit echter voort dat de 
bevoegde autoriteiten bij de nu al 
bestaande validering van aanvragen voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen moeten controleren of het 
goedgekeurde plan voor pediatrisch 
onderzoek en de eventuele vrijstellingen en 
opschortingen zijn nageleefd. De 
beoordeling van de veiligheid, kwaliteit en 
werkzaamheid van geneesmiddelen voor 
kinderen en de verlening van vergunningen 
voor het in de handel brengen moeten een 
taak van de bevoegde autoriteiten blijven. 
Het Comité kindergeneeskunde moet om 
advies gevraagd worden over de naleving 
en over de veiligheid, kwaliteit en 
werkzaamheid van een geneesmiddel bij 
kinderen.

Amendement 4
OVERWEGING 21

(21) Wanneer een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek heeft geleid tot de 
toelating van een pediatrische indicatie 
voor een geneesmiddel dat al voor andere 
indicaties in de handel is, moet de 
vergunninghouder worden verplicht het 
product binnen twee jaar na de datum van 
goedkeuring van de indicatie met 
inachtneming van de pediatrische 
informatie in de handel te brengen. Dit 
voorschrift moet alleen gelden voor reeds 
toegelaten producten, en niet voor 
geneesmiddelen die ingevolge een 
handelsvergunning voor pediatrisch 
gebruik worden toegelaten.

(21) Wanneer een goedgekeurd plan voor 
pediatrisch onderzoek heeft geleid tot de 
toelating van een pediatrische indicatie 
voor een geneesmiddel dat al voor andere 
indicaties in de handel is, moet de 
vergunninghouder worden verplicht het 
product binnen drie jaar na de datum van 
goedkeuring van de indicatie met 
inachtneming van de pediatrische 
informatie in de handel te brengen. Dit 
voorschrift moet alleen gelden voor reeds 
toegelaten producten, en niet voor 
geneesmiddelen die ingevolge een
handelsvergunning voor pediatrisch 
gebruik worden toegelaten. In 
uitzonderlijke omstandigheden en om 
redenen van volksgezondheid kan de 
bevoegde autoriteit een afwijking van deze 
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termijn toestaan. Dit besluit moet met 
redenen worden omkleed.

Motivering

De termijn moet in overeenstemming worden gebracht met Richtlijn 2004/27 tot wijziging van 
Richtlijn 2001/83 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. Voorts moet het mogelijk worden gemaakt om in buitengewone 
omstandigheden de termijn te verlengen.

Amendement 5
OVERWEGING 24

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet 
een beloning worden gegeven in de vorm 
van een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de 
Raad ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan 
voor pediatrisch onderzoek vervatte 
maatregelen zijn nageleefd, het product in 
alle lidstaten is toegelaten en relevante 
gegevens over de onderzoeksresultaten in 
de productinformatie zijn opgenomen. 

(24) Voor producten waarvoor pediatrische 
gegevens moeten worden verstrekt, moet 
een beloning worden gegeven in de vorm 
van een verlenging van de duur van het bij 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de 
Raad ingevoerde aanvullende 
beschermingscertificaat met zes maanden, 
wanneer alle in het goedgekeurde plan 
voor pediatrisch onderzoek vervatte 
maatregelen zijn nageleefd, het product in 
alle lidstaten is toegelaten of de procedures 
voor het op de markt brengen conform het 
bepaalde in Richtlijn 2004/27/EG aan de 
gang zijn, en relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen. 

Motivering

De inspanningen op het vlak van pediatrisch onderzoek mogen niet worden belemmerd door 
verschillen in de manier waarop de bevoegde autoriteiten van de lidstaten functioneren.

Amendement 6
OVERWEGING 29

(29) Het Comité kindergeneeskunde moet, 
na raadpleging van de Commissie, de 
lidstaten en belanghebbende partijen, een 
inventarisatie van de therapeutische 
behoeften van kinderen maken en deze 
regelmatig bijwerken. In deze 
inventarisatie moeten de bestaande bij 

(29) Het Comité kindergeneeskunde 
maakt, na raadpleging van de Commissie, 
de lidstaten en belanghebbende partijen, 
een inventarisatie van de therapeutische 
behoeften van kinderen en werkt deze 
regelmatig bij. In deze inventarisatie 
moeten de bestaande bij kinderen gebruikte 
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kinderen gebruikte geneesmiddelen worden 
opgenomen en moeten de therapeutische 
behoeften van kinderen, alsmede de 
prioriteiten voor onderzoek en 
ontwikkeling, worden vermeld. Dit moet 
ondernemingen in staat stellen op 
eenvoudige wijze vast te stellen waar 
kansen voor productontwikkeling liggen, 
het Comité kindergeneeskunde in staat 
stellen bij de beoordeling van ontwerp-
plannen voor pediatrisch onderzoek, 
vrijstellingen en opschortingen beter in te 
schatten of er behoefte aan geneesmiddelen 
en onderzoek is en beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en patiënten een 
informatiebron bieden waarop zij hun 
beslissingen over de keuze van 
geneesmiddelen kunnen baseren.

geneesmiddelen worden opgenomen en 
moeten de therapeutische behoeften van 
kinderen, alsmede de prioriteiten voor 
onderzoek en ontwikkeling, worden 
vermeld. Dit moet ondernemingen in staat 
stellen op eenvoudige wijze vast te stellen 
waar kansen voor ontwikkeling liggen, het 
Comité kindergeneeskunde in staat stellen 
bij de beoordeling van ontwerpplannen
voor pediatrisch onderzoek, vrijstellingen 
en opschortingen beter in te schatten of er 
behoefte aan geneesmiddelen en onderzoek 
is en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en patiënten een 
informatiebron bieden waarop zij hun 
beslissingen over de keuze van 
geneesmiddelen kunnen baseren.

Amendement 7
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER G)

g) het bieden van wetenschappelijke 
ondersteuning bij de opstelling van 
documenten betreffende de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening;

g) het bieden van gratis wetenschappelijke 
ondersteuning bij de opstelling van 
documenten betreffende de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze verordening;

Motivering

De omschrijving van deze taak van het Comité kindergeneeskunde wordt aangepast aan 
artikel 27 van de verordening waarin wordt bepaald dat de adviezen van het Bureau gratis 
moeten zijn.

Amendement 8
ARTIKEL 7, LID 1, LETTER H BIS (nieuw)

h bis) het opstellen en het regelmatig 
bijwerken van een specifieke inventaris 
van de behoeften aan pediatrische 
geneesmiddelen;

Motivering

Doel is de taken van het Comité kinderziekten aan te passen aan de tekst van artikel 42 van de 
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onderhavige verordening waarin wordt bepaald dat deze belangrijke inventaris van de 
behoeften en de te ontwikkelen onderzoeksprioriteiten opgesteld en bijgewerkt moet worden.

Amendement 9
ARTIKEL 8, LID 1, LETTER D BIS (nieuw)

d bis) de aan de gang zijnde pediatrische 
onderzoeken met betrekking tot het 
product, het tijdschema voor de voltooiing 
ervan en het advies van het Bureau over 
deze punten;

Motivering

Doel van dit amendement is, zoals in artikel 21 van de onderhavige verordening wordt 
bepaald, te vermijden dat aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen van 
een geneesmiddel bestemd voor volwassenen worden vertraagd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met het belang van specifiek pediatrisch onderzoek waartoe de aanvrager 
gehouden is.

Amendement 10
ARTIKEL 9

In het geval van toegelaten geneesmiddelen 
die door hetzij een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92, hetzij een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd, is 
artikel 8 van deze verordening van 
toepassing op vergunningaanvragen voor 
nieuwe indicaties, waaronder pediatrische 
indicaties, nieuwe farmaceutische vormen
en nieuwe wijzen van toediening.

In het geval van toegelaten geneesmiddelen 
die door hetzij een aanvullend 
beschermingscertificaat uit hoofde van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92, hetzij een 
voor de verlening van het aanvullende 
beschermingscertificaat in aanmerking 
komend octrooi worden beschermd, is 
artikel 8 van deze verordening van 
toepassing op vergunningaanvragen voor 
nieuwe indicaties, waaronder pediatrische 
indicaties. Wanneer de bevoegde autoriteit 
zulks gerechtvaardigd acht, kan aan de 
aanvrager in sommige gevallen een 
vereenvoudigde procedure worden 
toegestaan.
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Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de procedure niet te zwaar wordt gemaakt, bijvoorbeeld 
wanneer het louter een wijziging van de toediening van een product betreft, zoals siroop in 
plaats van een tablet, of omgekeerd.

Amendement 11
ARTIKEL 14, LID 2, ALINEA 1

2. Binnen zestig dagen na ontvangst van 
het verzoek brengt het Comité 
kindergeneeskunde een advies uit om al 
dan niet een productspecifieke vrijstelling 
te verlenen.

2. Na ontvangst van het verzoek benoemt 
het Comité kindergeneeskunde een 
rapporteur en brengt het binnen zestig 
dagen een advies uit om al dan niet een 
productspecifieke vrijstelling te verlenen.

Motivering

De benoeming van een rapporteur binnen het Comité kindergeneeskunde bevordert de 
openheid en de duidelijkheid van de werkzaamheden en de overeenkomst met de verordening. 
In artikel 26, lid 2, wordt immers voorzien in de benoeming van een rapporteur in geval van 
een nieuw onderzoek van het advies.

Amendement 12
ARTIKEL 14, LID 3

3. Zodra het Comité kindergeneeskunde 
een advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing. Het bureau 
stelt de aanvrager daarvan onverwijld in 
kennis. De redenen waarop de conclusie is 
gebaseerd, worden aan de aanvrager 
meegedeeld.

3. Zodra het Comité kindergeneeskunde 
een advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing. Binnen 
maximum zeven werkdagen stelt het 
bureau de aanvrager daarvan in kennis. De 
redenen waarop de conclusie is gebaseerd, 
worden aan de aanvrager meegedeeld.

Motivering

De termijn moet nauwkeurig vastgesteld worden.

Amendement 13
ARTIKEL 17, LID 1

1. Tenzij de aanvrager motiveert waarom 1. In het geval van aanvragen als bedoeld 
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dit niet het geval is, wordt in het geval van 
aanvragen als bedoeld in de artikelen 8 en 
9 het plan voor pediatrisch onderzoek, 
tezamen met een verzoek om goedkeuring, 
uiterlijk ingediend bij de voltooiing van de 
farmacokinetische onderzoeken bij 
volwassenen, als bedoeld in punt 5.2.3 van 
deel I van de bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG, zodat bij de 
beoordeling van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
of andere aanvraag een advies betreffende 
het gebruik van het betrokken 
geneesmiddel bij de pediatrische populatie 
kan worden uitgebracht.

in de artikelen 8 en 9 kan het plan voor 
pediatrisch onderzoek, tezamen met een 
verzoek om goedkeuring, worden 
ingediend bij de voltooiing van de 
farmacokinetische onderzoeken bij 
volwassenen, als bedoeld in punt 5.2.3 van 
deel I van de bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG, zodat bij de 
beoordeling van de aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen
of andere aanvraag een advies betreffende 
het gebruik van het betrokken 
geneesmiddel bij de pediatrische populatie 
kan worden uitgebracht. Indien de 
aanvraag niet is ingediend op het moment 
waarop de farmacokinetische 
onderzoeken bij volwassenen voltooid zijn, 
wordt de aanvrager geacht de aan de gang 
zijnde pediatrische onderzoeken en het 
tijdschema voor de voltooiing ervan in te 
dienen. De bevoegde autoriteit zorgt voor 
de follow-up daarvan met de aanvrager.

Motivering

Zoals in artikel 21 van de verordening wordt bepaald komt het er op aan vertragingen te 
vermijden bij de behandeling van aanvragen voor vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen voor volwassenen en rekening te houden met het belang van 
specifieke pediatrische studies waartoe de aanvrager gehouden is.

Amendement 14
ARTIKEL 18, LID 1, ALINEA 1

1. Binnen zestig dagen na ontvangst van 
een geldig voorstel voor een plan voor 
pediatrisch onderzoek brengt het Comité 
kindergeneeskunde een advies uit waarin 
het zijn oordeel geeft over de vraag of met 
de voorgestelde onderzoeken al dan niet de 
gegevens worden verkregen die nodig zijn 
om de voorwaarden vast te stellen 
waaronder het geneesmiddel kan worden 
gebruikt om de pediatrische populatie, of 
subgroepen daarvan, te behandelen en of 
de verwachte therapeutische voordelen de 

1. Na ontvangst van een geldig voorstel 
voor een plan voor pediatrisch onderzoek 
benoemt het Comité kindergeneeskunde 
een rapporteur en brengt het binnen 
zestig dagen een advies uit waarin het zijn 
oordeel geeft over de vraag of met de 
voorgestelde onderzoeken al dan niet de 
gegevens worden verkregen die nodig zijn 
om de voorwaarden vast te stellen 
waaronder het geneesmiddel kan worden 
gebruikt om de pediatrische populatie, of 
subgroepen daarvan, te behandelen en of 
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voorgestelde onderzoeken al dan niet 
rechtvaardigen.

de verwachte therapeutische voordelen de 
voorgestelde onderzoeken al dan niet 
rechtvaardigen.

Motivering

De benoeming van een rapporteur binnen het Comité kindergeneeskunde bevordert de 
openheid en de duidelijkheid van de werkzaamheden en de overeenkomst met de verordening. 
In artikel 26, lid 2, wordt immers voorzien in de benoeming van een rapporteur in geval van 
een nieuw onderzoek van het advies.

Amendement 15
ARTIKEL 23

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Zodra het Comité 
kindergeneeskunde een advies uitbrengt, is 
de procedure van hoofdstuk 4 van 
toepassing, ongeacht of het advies positief 
of negatief is.

Indien de aanvrager na het besluit tot 
goedkeuring van het plan voor pediatrisch 
onderzoek bij de uitvoering ervan zodanige 
moeilijkheden ondervindt dat het plan niet 
uitvoerbaar is of niet meer passend is, kan 
hij het Comité kindergeneeskunde op basis 
van uitvoerig beschreven gronden 
wijzigingen voorstellen of om een 
opschorting of vrijstelling verzoeken. Het 
Comité kindergeneeskunde beoordeelt deze 
wijzigingen en brengt een advies uit waarin 
het voorstelt de wijzigingen af te wijzen of 
te aanvaarden. Voor zover mogelijk stelt 
het eveneens een termijn voor binnen 
welke de aanvrager een gewijzigd plan 
voor pediatrisch onderzoek kan indienen. 
Zodra het Comité kindergeneeskunde een 
advies uitbrengt, is de procedure van 
hoofdstuk 4 van toepassing, ongeacht of 
het advies positief of negatief is.

Motivering

Het is belangrijk dat de begonnen onderzoeken niet definitief worden opgegeven. De 
aanvrager moet ertoe worden aangezet nieuwe termijnen voor de onderzoeken te voorzien.

Amendement 16
ARTIKEL 26, LID 2
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2. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
een verzoek om een nieuw onderzoek 
overeenkomstig lid 1 brengt het Comité 
kindergeneeskunde, nadat het een nieuwe 
rapporteur heeft benoemd, een nieuw 
advies uit, waarin het eerdere advies wordt 
bevestigd of herzien. Het nieuwe advies 
wordt naar behoren gemotiveerd en de 
motivering die aan de conclusie ten 
grondslag ligt wordt als bijlage toegevoegd 
aan het nieuwe advies, dat tevens het 
definitieve advies is.

2. Binnen dertig dagen na ontvangst van 
een verzoek om een nieuw onderzoek 
overeenkomstig lid 1 brengt het Comité 
kindergeneeskunde, nadat het een nieuwe 
rapporteur heeft benoemd, die de 
mogelijkheid heeft de aanvrager direct te 
ondervragen, een nieuw advies uit, waarin 
het eerdere advies wordt bevestigd of 
herzien. De aanvrager kan ook zelf 
voorstellen te worden gehoord. Het 
nieuwe advies wordt naar behoren 
gemotiveerd en de motivering die aan de 
conclusie ten grondslag ligt wordt als 
bijlage toegevoegd aan het nieuwe advies, 
dat tevens het definitieve advies is.

Motivering

De nieuwe rapporteur moet kunnen beschikken over alle gegevens die hij nuttig acht. Hij kan 
daartoe de aanvrager rechtstreeks ondervragen. Deze kan ook voorstellen om te worden 
ondervraagd.

Amendement 17
ARTIKEL 26, LID 4

4. Het bureau neemt onverwijld een 
besluit. Dit besluit wordt aan de aanvrager 
meegedeeld.

4. Het bureau neemt uiterlijk na 15 dagen 
een besluit. Dit besluit wordt aan de 
aanvrager meegedeeld.

Motivering

De termijnen moeten nauwkeurig worden vastgesteld.

Amendement 18
ARTIKEL 29, LID 1, ALINEA 2

Wanneer de vergunning wordt verleend, 
worden de resultaten van die onderzoeken 
opgenomen in de samenvatting van de 
kenmerken van het product, en in 
voorkomend geval ook in de bijsluiter van 
het product, ongeacht of alle betrokken 
pediatrische indicaties al dan niet zijn 
goedgekeurd. 

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

Motivering

Doel is sommige informatie vervat in de samenvatting van de kenmerken van het product 
leesbaarder te maken en de bijsluiter van het product niet te overladen met niet relevante 
informatie die de leesbaarheid zou kunnen beperken.

Amendement 19
ARTIKEL 33, ALINEA 2 BIS (nieuw)

De bepalingen van dit artikel gelden 
eveneens voor de geneesmiddelen die al 
waren toegelaten voor de 
inwerkingtreding van de onderhavige 
verordening en die uitsluitend 
beantwoorden aan pediatrische indicaties.

Motivering

De in dit artikel bedoelde identificatie alleen laten gelden voor de "PUMA" zou 
discriminatoir zijn ten opzichte van de pediatrische vormen die in de handel zijn gebracht 
voor de inwerkingtreding van de verordening. Bovendien bestaat het risico dat de patiënten 
deze identificatie verkeerd begrijpen als zij niet geldt voor alle pediatrische verpakkingen die 
in de handel worden gebracht.

Amendement 20
ARTIKEL 34

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel.

De vergunninghouder brengt 
geneesmiddelen die reeds voor andere 
indicaties in de handel zijn en na voltooiing 
van een goedgekeurd plan voor pediatrisch 
onderzoek voor een pediatrische indicatie 
worden toegelaten, binnen twee jaar na de 
toelating van de pediatrische indicatie ook 
voor die indicatie in de handel. In 
uitzonderlijke omstandigheden en om 
redenen van volksgezondheid kan de 
bevoegde autoriteit een afwijking van deze 
termijn toestaan. Dit besluit moet met 
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redenen worden omkleed.

Motivering

De termijn moet in overeenstemming worden gebracht met Richtlijn 2004/27 tot wijziging van 
Richtlijn 2001/83 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik. Voorts moet het mogelijk worden gemaakt om in buitengewone 
omstandigheden de termijn te verlengen.

Amendement 21
ARTIKEL 35, LID 2, ALINEA 3 BIS (nieuw)

Het is de houder van een 
handelsvergunning niet toegestaan om 
zonder instemming van het Bureau 
informatie over vraagstukken van 
geneesmiddelenbewaking openbaar te 
maken.

Motivering

Doel is ervoor te zorgen dat in geval van problemen de communicatie tussen de bevoegde 
autoriteiten en de vergunninghouder convergent is.

Amendement 22
ARTIKEL 35, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. Om volstrekte onafhankelijkheid te 
garanderen is het nodig dat de activiteiten 
in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking worden 
gefinancierd door de overheid. De 
financiële middelen moeten afgestemd 
zijn op de omvang van de taken die aan de 
bevoegde autoriteiten zijn toegewezen.

Motivering

De activiteiten en de taken van de bevoegde autoriteiten in het kader van de 
geneesmiddelenbewaking zullen gestaag toenemen. Er moeten dan ook voldoende 
overheidskredieten worden vrijgemaakt om het systeem naar behoren te laten functioneren.
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Amendement 23
ARTIKEL 36, LID 3

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle 
lidstaten is toegelaten. 

3. Wanneer de procedures van 
Richtlijn 2001/83/EG zijn toegepast, wordt 
de in lid 1 bedoelde verlenging van de 
termijn met zes maanden uitsluitend 
toegekend indien het product in alle 
lidstaten is toegelaten of de procedures 
voor het verlenen van vergunningen voor 
het in de handel brengen overeenkomstig 
Richtlijn 2004/27/EG aan de gang zijn.

Motivering

De inspanningen op het vlak van pediatrisch onderzoek mogen niet worden belemmerd door 
verschillen in de manier waarop de bevoegde autoriteiten van de lidstaten functioneren.

Amendement 24
ARTIKEL 39, LID 3

3. Binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
publiceert de Commissie een gedetailleerd 
overzicht van alle stimulansen die de 
Gemeenschap en de lidstaten bieden om 
het onderzoek naar en de ontwikkeling en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik te steunen. Dit 
overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

3. Binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
publiceert de Commissie een gedetailleerd 
overzicht van alle stimulansen die de 
Gemeenschap en de lidstaten bieden om 
het onderzoek naar en de ontwikkeling en 
beschikbaarheid van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik te steunen. Dit 
overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en 
is toegankelijk voor het publiek.

Amendement 25
ARTIKEL 39 BIS (nieuw)

Artikel 39 bis
1. Uiterlijk een jaar na de goedkeuring 
van deze verordening wordt een specifiek 
Europees programma voor onderzoek op 
het gebied van pediatrische 
geneesmiddelen in het leven geroepen, ter 
ondersteuning van de studies over 
bestaande farmaceutische producten of 
stoffen die niet door een octrooi of een 
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aanvullend beschermingscertificaat 
worden beschermd.
2. Dit communautaire programma krijgt 
als naam "Geneesmiddelenonderzoek 
voor de kinderen van Europa (Medicines 
Investigation for the Children of Europe, 
MICE).
3. Het Europees Parlement en de Raad 
nemen op voorstel van de Commissie en 
op de door het verdrag bepaalde 
voorwaarden de financiële regels 
betreffende de vaststelling en de 
functionering van dat programma aan.
4. Het programma wordt beheerd door het
Bureau, dat, onder toezicht van de 
Commissie, gerichte uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen  formuleert. Bij 
deze gerichte uitnodigingen moet indien 
mogelijk worden uitgegaan van een 
financieringspercentage dat de 
mogelijkheid biedt alle of in ieder geval 
het grootste deel van de kosten van de 
gevraagde studies te betalen.

Motivering

Er moet een specifiek fonds in het leven worden geroepen dat moet bijdragen aan de 
totstandkoming van de studies omtrent de geneesmiddelen of de stoffen die niet meer door een 
octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat worden beschermd. Deze geneesmiddelen 
kunnen in sommige gevallen zeer doeltreffend blijken te zijn bij het onderzoek naar nieuwe 
specifieke pediatrische producten. Daarom moet onder het beschermheerschap van het 
Europese geneesmiddelenbureau bijzondere steun aan het onderzoek worden verleend om te 
helpen bij de financiering van deze studies.

Amendement 26
ARTIKEL 48, LID 1, ALINEA 1

1. Onverminderd het Protocol betreffende 
de voorrechten en immuniteiten van de 
Europese Gemeenschappen stellen alle 
lidstaten de sancties vast die van 
toepassing zijn in geval van schending van 
de bepalingen van deze verordening of van 
de op grond van deze verordening 
vastgestelde uitvoeringsbepalingen 

1. Onverminderd het Protocol betreffende 
de voorrechten en immuniteiten van de 
Europese Gemeenschappen stellen alle 
lidstaten de sancties vast die van 
toepassing zijn in geval van schending van 
de bepalingen van deze verordening of van 
de op grond van deze verordening 
vastgestelde uitvoeringsbepalingen 
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betreffende geneesmiddelen die volgens de 
procedures van Richtlijn 2001/83/EG zijn 
toegelaten, en treffen zij alle maatregelen 
die nodig zijn om de toepassing van die 
sancties te garanderen. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

betreffende geneesmiddelen die volgens de 
procedures van Richtlijn 2001/83/EG zijn 
toegelaten, en treffen zij alle maatregelen 
die nodig zijn om de toepassing van die 
sancties te garanderen. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig, afschrikkend en zo 
mogelijk geharmoniseerd zijn.

Motivering

Het is voor de uitvoering van een Europese verordening belangrijk dat de sancties in alle 
lidstaten dezelfde zijn.
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BEKNOPTE MOTIVERING

Wij kunnen er niet om heen: tal van geneesmiddelen die aan kinderen in Europa worden 
toegediend zijn niet specifiek voor hen ontwikkeld.

Vaak zijn de farmaceutische producten die bij kinderen worden gebruikt dezelfde als voor 
volwassenen worden voorgeschreven, alleen wordt de dosis verlaagd. Het is echter bekend dat 
de stofwisseling bij kinderen verschilt van die bij volwassenen. Daarom hebben kinderen een 
andere farmaceutische vorm nodig dan volwassenen, niet alleen opdat het middel beter 
verdragen wordt maar ook om de doeltreffendheid ervan te verhogen.

Het is dan ook tijd dat de Europese Unie zich van de nodige efficiënte middelen voorziet om 
bij te dragen aan de ontwikkeling van pediatrische geneesmiddelen en de grote leemte op het 
vlak van de volksgezondheid op te vullen. De voorgestelde verordening kan echter pas echt 
doeltreffend zijn als zij voorziet in een actieplan dat een aantal precieze, realistische en 
duidelijk afgebakende aansporingsmaatregelen omvat.

De ontwikkeling van speciaal voor kinderen bestemde geneesmiddelen moet op een aantal 
prealabele overwegingen berusten. Vooraleer met een studie omtrent een pediatrisch 
geneesmiddel te beginnen, moet de vraag worden gesteld of er wel degelijk behoefte aan is en 
of er sprake is van een therapeutisch voordeel voor kinderen. Een van de voornaamste 
problemen bij de ontwikkeling van pediatrische geneesmiddelen zijn de klinische 
onderzoeken. Men moet absoluut vermijden proeven over te doen die eerder al resultaten 
hebben opgeleverd, of overbodige tests uit te voeren.

Anderzijds wordt met de oprichting van het Comité kindergeneeskunde de grondslag gelegd 
voor het succes van de verordening in kwestie. Het moet zich kunnen uitspreken over ieder 
pediatrisch dossier. Het Comité wordt de hoeksteen van het systeem, in het bijzonder omdat 
het in partnerschap met de aanvragers de uitvoering van de plannen voor pediatrisch 
onderzoek gaat begeleiden. De amendementen hebben als doel de taken van het Comité 
nauwkeurig te omschrijven, de regeling te verduidelijken en te zorgen voor de opvolging van 
de plannen voor pediatrisch onderzoek. Bovendien krijgt het Comité de belangrijke taak 
toebedeeld van het identificeren van de specifieke behoeften in de pediatrie.

De ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderen mag echter de toelating van 
geneesmiddelen voor volwassenen niet in de weg staan. Om deze vanzelfsprekende reden stelt 
de rapporteur een afwijking voor op de verplichting dat de resultaten van de pediatrische 
onderzoeken en van die voor volwassenen tegelijkertijd moeten worden gepubliceerd. In het 
geval dat de aanvrager die twee soorten informatie niet tegelijkertijd indient, moet het Comité 
kindergeneeskunde met de aanvrager een nauwkeurig tijdschema overeenkomen. Doel is te 
komen tot een echte dialoog tussen beide partijen, in een kader waarin de follow-up 
gegarandeerd is en de verantwoordelijkheid van de partners wordt gestimuleerd om te 
vermijden dat zij het onderzoek afbreken.

De rapporteur dringt er ook op aan dat de diverse administratieve termijnen worden ingekort 
en dat bepaalde informatie openbaar wordt gemaakt. Voorts stelt hij het centrale probleem 
van de begroting voor de geneesmiddelenbewaking aan de orde.
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Tot slot zij er nog op gewezen dat de Europese Commissie in de toelichting bij haar voorstel 
spreekt over de mogelijke instelling van het "Medicines Investigation for the Children of 
Europe" (MICE) (Geneesmiddelenonderzoek voor de kinderen van Europa), maar er verder in 
geen enkel artikel aan refereert. De rapporteur wil dit rechtzetten en stelt de oprichting van dit 
Europees onderzoeksfonds voor.
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