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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för pediatrisk 
användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/83/EG och 
förordning (EG) nr 726/2004
(KOM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0599)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0159/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) Denna förordning syftar till att 
påskynda utvecklingen av läkemedel 
avsedda för behandling av barn, att 
säkerställa att läkemedel avsedda för 
behandling av barn håller hög kvalitet, är 
föremål för etisk forskning och på ett 
lämpligt sätt godkänns för användning på 
barn, och att förbättra den information som 
finns tillgänglig om användning av 
läkemedel i olika pediatriska populationer. 
Dessa mål bör uppnås utan att barn utsätts 

(4) Denna förordning syftar till att 
påskynda utvecklingen av och tillgången 
till läkemedel avsedda för behandling av 
barn, att säkerställa att läkemedel avsedda 
för behandling av barn håller hög kvalitet, 
är föremål för etisk forskning och på ett 
lämpligt sätt godkänns för användning på 
barn, och att förbättra den information som 
finns tillgänglig om användning av 
läkemedel i olika pediatriska populationer. 
Dessa mål bör uppnås utan att barn utsätts 

  
1 EUT C …, ...2005, s. ….
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för onödiga kliniska prövningar och utan 
att godkännandet av läkemedel för andra 
målgrupper fördröjs.

för onödiga kliniska prövningar och utan 
att godkännandet av läkemedel för andra 
målgrupper fördröjs.

Motivering

De nya läkemedlen avsedda för behandling av barn måste finnas tillgängliga snarast möjligt i 
samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 2
SKÄL 10

(10) Införandet av det pediatriska 
prövningsprogrammet i den rättsliga ramen 
för humanläkemedel syftar till att 
säkerställa att utvecklingen av läkemedel 
för barn blir en integrerad del av all 
läkemedelsutveckling genom att den 
införlivas med utvecklingsprogrammet för 
vuxna. Pediatriska prövningsprogram bör 
därför lämnas in i ett tidigt skede av 
produktutvecklingen, i så god tid att studier 
hinner bedrivas på barn innan ansökningar 
om godkännande för försäljning lämnas in.

(10) Införandet av det pediatriska 
prövningsprogrammet i den rättsliga ramen 
för humanläkemedel syftar till att 
säkerställa att utvecklingen av läkemedel 
för barn blir en integrerad del av all 
läkemedelsutveckling genom att den 
införlivas med utvecklingsprogrammet för 
vuxna. Pediatriska prövningsprogram bör 
därför lämnas in i ett tidigt skede av 
produktutvecklingen, i så god tid att studier 
så långt möjligt hinner bedrivas på barn 
innan ansökningar om godkännande för 
försäljning lämnas in.

Motivering

Det gäller att i enlighet med artikel 21 i denna förordning inte försena ansökningarna om 
godkännande för försäljning av läkemedel avsedda för vuxna, samtidigt som man måste 
beakta vikten av de särskilda pediatriska studier som de sökande skall underordna sig.

Ändringsförslag 3
SKÄL 15

(15) De befintliga förfarandena för 
godkännande för försäljning av 
humanläkemedel bör inte ändras. Av 
kravet på att resultaten av studier på barn 
bör läggas fram i enlighet med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram följer 
emellertid att de behöriga myndigheterna 
bör kontrollera att det pediatriska 
prövningsprogrammet följs, och vilka 
undantag och uppskov som beviljats i det 

(15) De befintliga förfarandena för 
godkännande för försäljning av 
humanläkemedel bör inte ändras. Av 
kravet på att resultaten av studier på barn 
bör läggas fram i enlighet med ett godtaget 
pediatriskt prövningsprogram följer 
emellertid att de behöriga myndigheterna 
bör kontrollera att det pediatriska 
prövningsprogrammet följs, och vilka 
undantag och uppskov som beviljats i det 
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aktuella skedet av giltighetsprövningen för 
ansökan om godkännande för försäljning. 
Bedömningen av säkerhet, kvalitet och 
effekt när det gäller läkemedel för barn och 
beviljandet av godkännanden för 
försäljning bör även fortsättningsvis falla 
inom de behöriga myndigheternas 
ansvarsområde. En möjlighet bör lämnas 
öppen för att Pediatriska kommittén skall 
kunna ombedjas yttra sig om 
överensstämmelse och om ett läkemedels 
säkerhet, kvalitet och effekt vid 
användning på barn.

aktuella skedet av giltighetsprövningen för 
ansökan om godkännande för försäljning. 
Bedömningen av säkerhet, kvalitet och 
effekt när det gäller läkemedel för barn och 
beviljandet av godkännanden för 
försäljning bör även fortsättningsvis falla 
inom de behöriga myndigheternas 
ansvarsområde. Pediatriska kommittén bör 
ombedjas yttra sig om överensstämmelse 
och om ett läkemedels säkerhet, kvalitet 
och effekt vid användning på barn.

Ändringsförslag 4
SKÄL 21

(21) Om ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram har lett till 
godkännandet av en pediatrisk indikation 
för en produkt som redan saluförs med 
andra indikationer, bör innehavaren av 
godkännandet för försäljning åläggas att 
släppa ut produkten på marknaden och 
därvid inkludera den pediatriska 
informationen senast två år från det att 
indikationen godkändes. Detta krav bör 
endast gälla produkter som redan är 
godkända och inte läkemedel som har 
godkänts genom ett godkännande för 
försäljning för pediatrisk användning.

(21) Om ett godtaget pediatriskt 
prövningsprogram har lett till 
godkännandet av en pediatrisk indikation 
för en produkt som redan saluförs med 
andra indikationer, bör innehavaren av 
godkännandet för försäljning åläggas att 
släppa ut produkten på marknaden och 
därvid inkludera den pediatriska 
informationen senast tre år från det att 
indikationen godkändes. Detta krav bör 
endast gälla produkter som redan är 
godkända och inte läkemedel som har 
godkänts genom ett godkännande för 
försäljning för pediatrisk användning. Den 
behöriga myndigheten bör under 
särskilda omständigheter och av 
folkhälsoskäl kunna bevilja undantag 
från denna tidsfrist. Ett sådant undantag 
bör vara vederbörligen motiverat.

Motivering

Förordningen måste göras tidsmässigt förenlig med direktiv 2004/27/EG om ändring av 
direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Vidare måste 
hänsyn tas till särskilda omständigheter som kan uppkomma och som kan motivera ett 
senareläggande.
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Ändringsförslag 5
SKÄL 24

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater 
och om relevanta uppgifter om resultaten 
av studierna ingår i produktinformationen, 
en belöning utges i form av en förlängning 
med sex månader av det tilläggsskydd som 
inrättats genom rådets förordning (EEG) 
nr 1768/92. 

(24) För produkter som omfattas av kravet 
på inlämnande av pediatriska uppgifter bör, 
om alla åtgärder som ingår i det pediatriska 
prövningsprogrammet har vidtagits, om 
produkten godkänts i alla medlemsstater 
eller förfarandena för ett utsläppande på 
marknaden inletts i enlighet med 
direktiv 2004/27/EG och om relevanta 
uppgifter om resultaten av studierna ingår i 
produktinformationen, en belöning utges i 
form av en förlängning med sex månader 
av det tilläggsskydd som inrättats genom 
rådets förordning (EEG) nr 1768/92.

Motivering

Insatser inom pediatrisk forskning får inte bestraffas på grund av olikheter i arbetsmetoderna 
hos medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 6
SKÄL 29

(29) En förteckning över barns terapeutiska 
behov bör upprättas av Pediatriska 
kommittén efter samråd med 
kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter, och bör uppdateras 
regelbundet. Förteckningen bör innehålla 
uppgifter om befintliga läkemedel som 
används vid behandling av barn och belysa 
barns terapeutiska behov och vilka 
prioriteringar som bör göras inom 
forskning och utveckling. På så sätt bör 
företagen lätt kunna finna möjligheter till 
företagsutveckling, Pediatriska kommittén 
bör bättre kunna uppskatta behovet av 
läkemedel och studier vid sin bedömning 
av utkast till pediatriska prövningsprogram, 
undantag och uppskov, och vårdpersonal 
och patienter bör få tillgång till en 
informationskälla till stöd för sina beslut 
om val av läkemedel.

(29) En förteckning över barns terapeutiska 
behov bör upprättas av Pediatriska 
kommittén efter samråd med 
kommissionen, medlemsstaterna och 
berörda parter, och bör uppdateras 
regelbundet. Förteckningen bör innehålla 
uppgifter om befintliga läkemedel som 
används vid behandling av barn och belysa
barns terapeutiska behov och vilka 
prioriteringar som bör göras inom 
forskning och utveckling. På så sätt bör 
företagen lätt kunna finna möjligheter till 
utveckling, Pediatriska kommittén bör 
bättre kunna uppskatta behovet av 
läkemedel och studier vid sin bedömning 
av utkast till pediatriska prövningsprogram, 
undantag och uppskov, och vårdpersonal 
och patienter bör få tillgång till en 
informationskälla till stöd för sina beslut 
om val av läkemedel.
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Ändringsförslag 7
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED G

g) Ge vetenskapligt bistånd vid 
utarbetandet av dokument som hänför sig 
till fullföljandet av syftet med denna 
förordning.

g) Ge kostnadsfritt vetenskapligt bistånd 
vid utarbetandet av dokument som hänför 
sig till fullföljandet av syftet med denna 
förordning.

Motivering

På så vis bringas denna arbetsuppgift för Pediatriska kommittén i samklang med artikel 27 i 
förordningen, enligt vilken läkemedelsmyndighetens råd skall vara kostnadsfria.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 7, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) Upprätta en särskild förteckning över 
behoven av läkemedel för pediatrisk 
användning och regelbundet uppdatera 
denna.

Motivering

Pediatriska kommitténs arbetsuppgifter måste bringas i samklang med artikel 42 i 
förordningen, där det stipuleras om upprättandet och uppdateringen av denna förteckning 
som är så viktig för identifieringen av behov och forskningsinriktningar.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 8, PUNKT 1, LED DA (nytt)

da) Pågående pediatriska studier på 
produkten, beräknad tidtabell för 
studiernas slutförande samt myndighetens 
yttrande i dessa frågor.

Motivering
Det gäller att i enlighet med artikel 21 i denna förordning inte försena ansökningarna om 
godkännande för försäljning av läkemedel avsedda för vuxna, samtidigt som man måste 
beakta vikten av de särskilda pediatriska studier som de sökande skall underordna sig.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 9

Om ett godkänt läkemedel skyddas 
antingen av ett tilläggsskydd enligt 

Om ett godkänt läkemedel skyddas 
antingen av ett tilläggsskydd enligt 
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förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd 
skall artikel 8 i denna förordning tillämpas 
vid ansökningar om godkännande för nya 
indikationer, däribland en pediatrisk 
indikation, nya läkemedelsformer och nya 
administreringsvägar.

förordning (EEG) nr 1768/92 eller av ett 
patent som berättigar till ett tilläggsskydd 
skall artikel 8 i denna förordning tillämpas 
vid ansökningar om godkännande för nya 
indikationer, däribland en pediatrisk 
indikation. I särskilda fall kan sökanden 
beviljas ett förenklat förfarande om den 
behöriga myndigheten anser det 
motiverat.

Motivering

Processen får inte bli alltför tungrodd, exempelvis i situationer då det endast handlar om att 
ändra en produkts administreringsväg, från fast till flytande form eller tvärtom.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 14, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Senast 60 dagar från det att ansökan 
mottagits skall Pediatriska kommittén anta 
ett yttrande om huruvida ett undantag för 
den enskilda produkten bör beviljas.

2. Efter att ha tagit emot ansökan skall 
Pediatriska kommittén utse en rapportör 
och inom 60 dagar anta ett yttrande om 
huruvida ett undantag för den enskilda 
produkten bör beviljas.

Motivering

Utnämningen av en särskild rapportör inom Pediatriska kommittén gör arbetet mer 
lättbegripligt och skapar konsekvens i förordningen. Artikel 26.2 föreskriver nämligen att en 
ny rapportör skall utses vid en omprövning av yttrandet.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 14, PUNKT 3

3. Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall det förfarande som föreskrivs 
i kapitel 4 tillämpas. Myndigheten skall 
utan dröjsmål underrätta sökanden om 
detta. Pediatriska kommitténs slutsats skall 
motiveras för sökanden.

3. Så snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall det förfarande som föreskrivs
i kapitel 4 tillämpas. Myndigheten skall 
inom sju arbetsdagar underrätta sökanden 
om detta. Pediatriska kommitténs slutsats 
skall motiveras för sökanden.

Motivering

Tidsfristen bör preciseras.
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Ändringsförslag 13
ARTIKEL 17, PUNKT 1

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 8 
och 9 skall det pediatriska 
prövningsprogrammet, om inte en annan 
tidsfrist är motiverad, inlämnas 
tillsammans med en begäran om 
godkännande senast efter slutförandet av 
de farmakokinetiska humanstudier som 
anges i avsnitt 5.2.3 i del I i bilaga I 
direktiv 2001/83/EG, för att säkerställa att 
ett yttrande om användning av 
ifrågavarande läkemedel i den pediatriska 
populationen kan avges vid den tidpunkt då 
prövningen av ansökan om godkännande 
för försäljning eller annan ansökan sker.

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 8 
och 9 får det pediatriska 
prövningsprogrammet inlämnas,
tillsammans med en begäran om 
godkännande, efter slutförandet av de 
farmakokinetiska humanstudier som anges 
i avsnitt 5.2.3 i del I i bilaga I direktiv 
2001/83/EG, för att säkerställa att ett 
yttrande om användning av ifrågavarande 
läkemedel i den pediatriska populationen 
kan avges vid den tidpunkt då prövningen 
av ansökan om godkännande för 
försäljning eller annan ansökan sker. Om 
ansökan inte inlämnas efter slutförandet 
av de farmakokinetiska humanstudierna 
skall sökanden tillhandahålla pågående 
pediatriska studier och den beräknade 
tidtabellen för studiernas slutförande. 
Den behöriga myndigheten skall 
tillsammans med sökanden svara för 
uppföljningen av dessa punkter.

Motivering
Det gäller att i enlighet med artikel 21 i denna förordning inte försena ansökningarna om 
godkännande för försäljning av läkemedel avsedda för vuxna, samtidigt som man måste 
beakta vikten av de särskilda pediatriska studier som de sökande skall underordna sig.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 18, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Senast 60 dagar efter det att Pediatriska 
kommittén har mottagit ett föreslaget 
pediatriskt prövningsprogram som är 
giltigt skall den anta ett yttrande om 
huruvida de föreslagna studierna garanterar 
att de uppgifter fås fram som är 
nödvändiga för att bestämma under vilka 
förhållanden läkemedlet får användas vid 
behandling av den pediatriska populationen 
eller undergrupper av denna, och huruvida 
de förväntade terapeutiska fördelarna 
rättfärdigar de studier som föreslås.

1. Efter att ha tagit emot ett föreslaget 
pediatriskt prövningsprogram som är 
giltigt skall Pediatriska kommittén utse en 
rapportör och inom 60 dagar anta ett 
yttrande om huruvida de föreslagna 
studierna garanterar att de uppgifter fås 
fram som är nödvändiga för att bestämma 
under vilka förhållanden läkemedlet får 
användas vid behandling av den pediatriska 
populationen eller undergrupper av denna, 
och huruvida de förväntade terapeutiska 
fördelarna rättfärdigar de studier som 
föreslås.
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Motivering

Utnämningen av en särskild rapportör inom Pediatriska kommittén gör arbetet mer 
lättbegripligt och skapar konsekvens i förordningen. Artikel 26.2 föreskriver nämligen att en 
ny rapportör skall utses vid en omprövning av yttrandet.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 23

Om sökanden, sedan ett beslut tagits 
genom vilket det pediatriska 
prövningsprogrammet godtagits, stöter på 
sådana svårigheter med genomförandet av 
programmet att det är omöjligt att 
genomföra programmet eller att detta inte 
längre kan anses lämpligt, får sökanden 
föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén 
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att 
ändringarna underkänns eller godkänns. Så 
snart Pediatriska kommittén antar ett 
yttrande skall, vare sig yttrandet är positivt 
eller negativt, det förfarande som 
föreskrivs i kapitel 4 tillämpas.

Om sökanden, sedan ett beslut tagits 
genom vilket det pediatriska 
prövningsprogrammet godtagits, stöter på 
sådana svårigheter med genomförandet av 
programmet att det är omöjligt att 
genomföra programmet eller att detta inte 
längre kan anses lämpligt, får sökanden 
föreslå ändringar för Pediatriska 
kommittén eller begära uppskov eller 
undantag med noggrant angivande av 
grunderna för detta. Pediatriska kommittén
skall granska dessa ändringar och anta ett 
yttrande i vilket den föreslår att 
ändringarna underkänns eller godkänns
och, om möjligt, föreslår en tidsfrist för 
när sökanden skall inlämna ett ändrat 
pediatriskt prövningsprogram. Så snart 
Pediatriska kommittén antar ett yttrande 
skall, vare sig yttrandet är positivt eller 
negativt, det förfarande som föreskrivs i 
kapitel 4 tillämpas.

Motivering

Det är viktigt att de studier som företagits inte avbryts definitivt. Sökanden måste uppmuntras 
att planera för nya tidsfrister i sin forskning.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 26, PUNKT 2

2. Senast 30 dagar efter mottagandet av en 
begäran om omprövning enligt punkt 1 
skall Pediatriska kommittén, sedan den 
utsett en ny rapportör, avge ett nytt 
yttrande där det tidigare yttrandet antingen 
bekräftas eller ändras. Yttrandet skall vara 

2. Senast 30 dagar efter mottagandet av en 
begäran om omprövning enligt punkt 1 
skall Pediatriska kommittén, sedan den 
utsett en ny rapportör, som skall ha 
möjlighet att höra sökanden direkt, avge 
ett nytt yttrande där det tidigare yttrandet 
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vederbörligen motiverat, och skälen till den 
slutsats som Pediatriska kommittén har 
kommit fram till skall bifogas det nya 
yttrandet, som skall vara slutgiltigt.

antingen bekräftas eller ändras. Även 
sökanden kan begära att få bli hörd. 
Yttrandet skall vara vederbörligen 
motiverat, och skälen till den slutsats som 
Pediatriska kommittén har kommit fram till 
skall bifogas det nya yttrandet, som skall 
vara slutgiltigt.

Motivering

Den nye rapportören måste kunna ha tillgång till all information som han anser nödvändig, 
inte minst möjligheten att höra sökanden direkt. Även sökanden kan begära att få bli hörd.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 26, PUNKT 4

4. Myndigheten skall anta ett beslut utan 
dröjsmål. Detta beslut skall meddelas 
sökanden.

4. Myndigheten skall anta ett beslut inom 
15 dagar. Detta beslut skall meddelas 
sökanden.

Motivering

Det måste sättas precisare tidsfrister.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 2

När ett godkännande beviljas skall 
resultaten av dessa studier redovisas i 
sammanfattningen av produktens 
egenskaper och, om så är lämpligt, i 
läkemedlets bipacksedel, oavsett om alla 
ifrågavarande pediatriska indikationer har 
godkänts eller inte.

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

Motivering

Det handlar om att göra vissa uppgifter i sammanfattningen av produktens egenskaper mer 
begripliga och att inte fylla bipacksedeln med irrelevanta uppgifter som gör den svårare att 
förstå.
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Ändringsförslag 19
ARTIKEL 33, STYCKE 2A (nytt)

Bestämmelserna i denna artikel skall även 
vara tillämpliga på läkemedel som 
godkänts innan denna förordning trätt i 
kraft och som endast omfattar pediatriska 
indikationer.

Motivering

Att endast låta godkännanden för försäljning för pediatrisk användning (PUMA) omfattas av 
identifieringen kan innebära diskriminering av pediatriska läkemedel som släpps ut på 
marknaden innan förordningen antas. Dessutom riskerar patienterna att få en felaktig bild av 
identifieringen om den inte tillämpas på samtliga förpackningar för pediatriska läkemedel 
som släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 34

Om ett läkemedel godkänns för en 
pediatrisk indikation efter fullföljande av 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram 
och produkten redan har saluförts med 
andra indikationer, skall innehavaren av 
godkännandet för försäljning inom två år
efter det att den pediatriska indikationen 
godkänts, släppa ut produkten på 
marknaden för saluförande med den 
pediatriska indikationen.

Om ett läkemedel godkänns för en 
pediatrisk indikation efter fullföljande av 
ett godtaget pediatriskt prövningsprogram 
och produkten redan har saluförts med 
andra indikationer, skall innehavaren av 
godkännandet för försäljning inom tre år
efter det att den pediatriska indikationen 
godkänts, släppa ut produkten på 
marknaden för saluförande med den 
pediatriska indikationen. Den behöriga 
myndigheten får under särskilda 
omständigheter och av folkhälsoskäl 
bevilja undantag från denna tidsfrist. Ett 
sådant undantag skall vara vederbörligen 
motiverat.

Motivering

Förordningen måste göras tidsmässigt förenlig med direktiv 2004/27/EG om ändring av 
direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel. Vidare måste 
hänsyn tas till särskilda omständigheter som kan uppkomma och som kan motivera ett 
senareläggande.

Ändringsförslag 21
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ARTIKEL 35, PUNKT 2, STYCKE 3A (nytt)

Innehavaren av godkännandet för 
försäljning får inte vidareförmedla 
uppgifter om biverkningsbevakning till 
allmänheten utan myndighetens 
medgivande.

Motivering

Denna bestämmelse skall se till att de behöriga myndigheterna och innehavaren av 
godkännandet för försäljning går ut med samstämmig information i händelse av problem.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 35, PUNKT 4A (ny)

4a. För att en fullständigt oberoende 
ställning skall kunna garanteras skall 
verksamhet som rör 
biverkningsbevakning omfattas av ett 
offentligt stöd som motsvarar de 
arbetsuppgifter som de behöriga 
myndigheterna tilldelats.

Motivering

De behöriga myndigheternas övervakningsverksamhet kommer att öka på grund av de nya 
uppgifter som de tilldelats. För att kunna fullgöra dessa måste de redan nu garanteras det 
offentliga stöd som krävs för ett välfungerande system.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 36, PUNKT 3

3. Om de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG har tillämpats, skall 
den förlängning av perioden som avses i 
punkt 1 beviljas endast om produkten är 
godkänd i samtliga medlemsstater.

3. Om de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG har tillämpats, skall 
den förlängning av perioden som avses i 
punkt 1 beviljas endast om produkten är 
godkänd i samtliga medlemsstater eller 
förfarandena för ett utsläppande på 
marknaden inletts i enlighet med 
direktiv 2004/27/EG.

Motivering

Insatser inom pediatrisk forskning får inte bestraffas på grund av olikheter i arbetsmetoderna 
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hos medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 39, PUNKT 3

3. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
kommissionen offentliggöra en utförlig 
förteckning över alla incitament som 
erbjuds av gemenskapen och 
medlemsstaterna för att stödja forskningen 
om, utvecklingen av och tillgången till 
läkemedel för pediatrisk användning. 
Denna förteckning skall uppdateras 
regelbundet.

3. Senast 18 månader efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
kommissionen offentliggöra en utförlig 
förteckning över alla incitament som 
erbjuds av gemenskapen och 
medlemsstaterna för att stödja forskningen 
om, utvecklingen av och tillgången till 
läkemedel för pediatrisk användning. 
Denna förteckning skall uppdateras 
regelbundet och vara tillgänglig för 
allmänheten.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 39A (ny)

Artikel 39a
1. Senast ett år efter antagandet av denna 
förordning skall ett särskilt europeiskt 
program för forskning kring läkemedel 
avsedda för barn inrättas till stöd för 
studier på befintliga läkemedelsprodukter 
eller aktiva substanser som inte omfattas 
av patent eller tilläggsskydd.
2. Detta gemenskapsprogram skall gå 
under benämningen MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe).
3. På förslag av kommissionen skall 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med bestämmelserna i fördraget anta de 
finansiella bestämmelserna för 
inrättandet och driften av programmet.
4. Programmet skall förvaltas av 
myndigheten som under kommissionens 
kontroll skall utarbeta särskilda 
förslagsinfordringar. 
Förslagsinfordringarna skall i görligaste 
mån baseras på en finansieringsgrad som 
täcker hela eller åtminstone en mycket 
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stor del av de kostnader som är förenade 
med de efterfrågade studierna.

Motivering

Det bör inrättas en särskild fond som skall främja studier på läkemedel eller substanser som 
inte längre omfattas av patent eller tilläggsskydd. Dessa läkemedel kan nämligen visa sig 
mycket effektiva i utforskningen av nya produkter särskilt avsedda för barn. Således bör det 
under Europeiska läkemedelsmyndighetens ledning inrättas ett särskilt forskningsstöd som 
skall bidra till finansieringen av dessa studier.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 48, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
protokollet om Europeiska 
gemenskapernas privilegier och immunitet 
skall medlemsstaterna föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning eller de 
tillämpningsföreskrifter som antas med 
stöd av den och hänför sig till läkemedel 
som godkänts genom de förfaranden som 
fastställs i direktiv 2001/83/EG, och de 
skall vidta alla åtgärder som krävs för 
genomförandet av dessa. Påföljderna skall 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
protokollet om Europeiska 
gemenskapernas privilegier och immunitet 
skall medlemsstaterna föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning eller de 
tillämpningsföreskrifter som antas med 
stöd av den och hänför sig till läkemedel 
som godkänts genom de förfaranden som 
fastställs i direktiv 2001/83/EG, och de 
skall vidta alla åtgärder som krävs för 
genomförandet av dessa. Påföljderna skall 
vara effektiva, proportionella,
avskräckande och i görligaste mån 
harmoniserade.

Motivering

Vid tillämpningen av en europeisk förordning är det viktigt att påföljderna är desamma i alla 
medlemsstater.
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MOTIVERING

År 2005 kan det konstateras: Ett stort antal läkemedel som ges till barn i Europa är inte 
specifikt avsedda för barn.

Ofta är de produkter som används på barn samma produkter som skrivs ut till vuxna patienter, 
med den enda skillnaden att användningen sker i mindre doser. Vi vet emellertid att ett barns 
ämnesomsättning skiljer sig från en vuxens. Därför behöver barn andra läkemedelsformer än 
vuxna, inte bara för att bättre kunna tåla läkemedlet utan även för att verkan skall vara 
effektivare.

EU måste således förse sig med effektiva verktyg för att bidra till utvecklingen av läkemedel 
avsedda för barn och råda bot på denna stora folkhälsobrist. För att kunna fungera effektivt 
måste förordningen innehålla en handlingsplan som bland annat omfattar genomförandet av 
precisa, realistiska och tydligt definierade stimulansåtgärder.

Utvecklingen av produkter särskilt avsedda för barn kräver särskilda överväganden: För det 
första måste man innan en studie inleds fastställa om det föreligger ett verkligt behov och om 
det framtida läkemedlet kommer att komma barn till godo. En av de stora svårigheterna med 
att ta fram läkemedel för barn ligger i de kliniska prövningarna. Således måste man undvika 
att göra om tester som redan gett resultat eller att göra onödiga tester.

För det andra utgör inrättandet av Pediatriska kommittén en grundförutsättning för att 
förordningen skall krönas med framgång. Kommittén måste därför kunna yttra sig i varje 
fråga som rör pediatrik. Kommittén kommer att vara hörnstenen i denna lagstiftningsåtgärd, 
inte minst genom att den i partnerskap med sökandena skall ledsaga utarbetandet av de 
pediatriska prövningsprogrammen. Ändringsförslagen syftar till att fastställa kommitténs 
uppgifter, förtydliga lagstiftningsåtgärden, få till stånd en uppföljning av de pediatriska 
prövningsprogrammen och samtidigt ge kommittén den viktiga uppgiften att fastställa 
särskilda pediatriska behov.

Tillhandahållandet av produkter avsedda för barn får inte hindra utvecklingen av läkemedel 
för vuxna. Det är av denna självklara anledning som föredraganden föreslår möjligheten att 
inte göra det obligatoriskt att samtidigt både lämna in resultaten av pediatriska studier och 
resultaten av studier rörande vuxna. Om sökanden inte lämnar in dessa uppgifter samtidigt 
skall Pediatriska kommittén komma överens med sökanden om en exakt tidtabell. Syftet med 
detta är att få till stånd en verklig och riktad dialog mellan de båda parterna som på en och 
samma gång skall medge uppföljning och ett större ansvarstagande från parternas sida så att 
de inte avbryter sin forskning.

Föredraganden önskar vidare minska de olika administrativa tidsfristerna och göra vissa 
uppgifter tillgängliga för allmänheten och tar även upp den viktiga frågan om budgetmedel till 
biverkningsbevakning.

Till sist kan konstateras att kommissionen i motiveringsdelen tar upp möjligheten till studier 
om läkemedel för Europas barn (MICE) men inte hänvisar till detta i någon artikel. 
Föredraganden föreslår således inrättandet av en sådan europeisk forskningsfond.
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