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PR_COD_2am

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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, 
direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0599)2,

– ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2005)0577)3,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2006),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

5) Lääkkeitä koskevien säännösten 
perimmäisenä tavoitteena on oltava 
kansanterveyden suojeleminen. Tähän 
tavoitteeseen on kuitenkin pyrittävä siten, 
ettei estetä turvallisten lääkkeiden vapaata 
liikkuvuutta yhteisössä. Erot lääkkeitä 
koskevissa jäsenvaltioiden laeissa, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä 
haittaavat yhteisön sisäistä kauppaa ja 
vaikuttavat siten suoraan sisämarkkinoiden 

5) Lääkkeitä koskevien säännösten 
perimmäisenä tavoitteena on oltava 
kansanterveyden suojeleminen. Tähän 
tavoitteeseen on kuitenkin pyrittävä siten, 
ettei estetä turvallisten lääkkeiden vapaata 
liikkuvuutta yhteisössä. Erot lääkkeitä 
koskevissa jäsenvaltioiden laeissa, 
asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä 
haittaavat yhteisön sisäistä kauppaa ja 
vaikuttavat siten suoraan sisämarkkinoiden 

  
1 Hyväksytyt tekstit 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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toimintaan. toimintaan. Toimet, joilla edistetään 
lapsille tarkoitettujen lääkkeiden 
kehittämistä ja hyväksymistä, ovat siksi 
perusteltuja näiden esteiden poistamisen 
tai torjumisen nimissä. Sen vuoksi 
asianmukainen oikeusperusta on 
perustamissopimuksen 95 artikla.

Perustelu

Perustamissopimuksen 95 artikla on asetuksen perusta, joten se on nimenomaisesti 
mainittava.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä 
'virasto', yhteyteen olisi perustettava 
tieteellinen komitea, lastenlääkekomitea, 
jolla on asiantuntemusta ja osaamista lasten 
hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden 
kehittämisessä ja kaikkien niihin liittyvien 
näkökohtien arvioinnissa. 
Lastenlääkekomitean olisi oltava 
riippumaton lääketeollisuudesta.
Lastenlääkekomitean olisi vastattava ennen 
kaikkea lastenlääkkeitä koskevien 
tutkimusohjelmien tieteellisestä 
arvioinnista ja hyväksymisestä sekä niihin 
liittyvistä poikkeus- ja 
lykkäysjärjestelyistä. Lisäksi sillä pitäisi 
olla keskeinen asema tähän asetukseen 
sisältyvien tukitoimenpiteiden 
hallinnoinnissa. Työssään 
lastenlääkekomitean olisi arvioitava 
tutkimusten mahdollisia merkittäviä 
terapeuttisia hyötyjä niissä mukana oleville 
lapsipotilaille tai lapsiväestölle yleensä ja 
otettava huomioon tarve välttää 
tarpeettomia tutkimuksia. 
Lastenlääkekomitean olisi noudatettava 
yhteisön voimassa olevia vaatimuksia, 
direktiivi 2001/20/EY ja lastenlääkkeiden 
kehittämistä koskeva Kansainvälisen 
yhdenmukaistamiskokouksen ICH:n ohje 
E11 mukaan luettuina, ja pyrittävä 
välttämään lapsiin kohdistuviin 

8) Euroopan lääkeviraston, jäljempänä 
'virasto', yhteyteen olisi perustettava 
tieteellinen komitea, lastenlääkekomitea, 
jolla on asiantuntemusta ja osaamista lasten 
hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden 
kehittämisessä ja kaikkien niihin liittyvien 
näkökohtien arvioinnissa. 
Lastenlääkekomiteaan olisi sovellettava 
asetuksessa (EY) N:o 726/2004
vahvistettuja viraston tieteellisiä 
komiteoita koskevia sääntöjä.
Lastenlääkekomitean jäsenillä ei siten 
saisi olla lääketeollisuuteen taloudellisia 
tai muita sidonnaisuuksia, jotka voisivat 
asettaa heidän puolueettomuutensa 
kyseenalaiseksi, ja heidän olisi 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti ja antamaan vuosittain 
ilmoituksen taloudellisista 
sidonnaisuuksistaan. Lastenlääkekomitean 
olisi vastattava ennen kaikkea 
lastenlääkkeitä koskevien 
tutkimusohjelmien tieteellisestä 
arvioinnista ja hyväksymisestä sekä niihin 
liittyvistä poikkeus- ja 
lykkäysjärjestelyistä. Lisäksi sillä pitäisi 
olla keskeinen asema tähän asetukseen 
sisältyvien tukitoimenpiteiden 
hallinnoinnissa. Työssään 
lastenlääkekomitean olisi arvioitava 
tutkimusten mahdollisia merkittäviä 
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tutkimuksiin liittyvistä vaatimuksista 
johtuvat viivytykset lääkkeiden 
hyväksymisessä muiden väestöryhmien 
käyttöön.

terapeuttisia hyötyjä niissä mukana oleville 
lapsipotilaille tai lapsiväestölle yleensä ja 
otettava huomioon tarve välttää 
tarpeettomia tutkimuksia. 
Lastenlääkekomitean olisi noudatettava 
yhteisön voimassa olevia vaatimuksia, 
direktiivi 2001/20/EY ja lastenlääkkeiden 
kehittämistä koskeva Kansainvälisen 
yhdenmukaistamiskokouksen ICH:n ohje 
E11 mukaan luettuina, ja pyrittävä
välttämään lapsiin kohdistuviin 
tutkimuksiin liittyvistä vaatimuksista 
johtuvat viivytykset lääkkeiden 
hyväksymisessä muiden väestöryhmien 
käyttöön.

Perustelu

"Parempi lainsäädäntö" -hankkeen mukaisesti olisi viitattava periaatteisiin, jotka on jo 
hyväksytty muissa säädöksissä ja joita on sovellettava tähän asetukseen; tämä koskee 
erityisesti komitean jäsenten riippumattomuutta.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

10) Sisällyttämällä lastenlääkettä koskeva 
tutkimusohjelma ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevaan lainsäädäntöön 
pyritään varmistamaan, että lasten hoitoon 
mahdollisesti käytettävien lääkkeiden 
kehittämisestä tulee lääkkeiden 
kehittämistoiminnan kiinteä osa, joka 
nivotaan aikuisväestöä koskevaan 
kehittämisohjelmaan. Lastenlääkettä 
koskeva tutkimusohjelma olisikin 
toimitettava varhaisessa vaiheessa 
tuotekehittelyä, jotta lapsiin kohdistuvat 
tutkimukset ennätetään tehdä ennen 
myyntilupahakemuksen toimittamista. 
Lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
toimittamiselle on syytä asettaa määräaika, 
jotta toimeksiantajan ja 
lastenlääkekomitean välinen vuoropuhelu 
saataisiin käynnistettyä varhaisessa 
vaiheessa. Koska lääkkeiden kehittäminen 
on dynaaminen prosessi, johon vaikuttavat 
käynnissä olevien tutkimusten tulokset, 

10) Sisällyttämällä lastenlääkettä koskeva 
tutkimusohjelma ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevaan lainsäädäntöön 
pyritään varmistamaan, että lasten hoitoon 
mahdollisesti käytettävien lääkkeiden 
kehittämisestä tulee lääkkeiden 
kehittämistoiminnan kiinteä osa, joka 
nivotaan aikuisväestöä koskevaan 
kehittämisohjelmaan. Lastenlääkettä 
koskeva tutkimusohjelma olisikin 
toimitettava varhaisessa vaiheessa 
tuotekehittelyä, jotta lapsiin kohdistuvat 
tutkimukset ennätetään tarvittaessa tehdä 
ennen myyntilupahakemuksen 
toimittamista. Lastenlääkettä koskevan 
tutkimusohjelman toimittamiselle on syytä 
asettaa määräaika, jotta toimeksiantajan ja 
lastenlääkekomitean välinen vuoropuhelu 
saataisiin käynnistettyä varhaisessa 
vaiheessa. Toimittamalla lastenlääkettä 
koskeva tutkimusohjelma varhaisessa 
vaiheessa sekä toimittamalla jäljempänä 
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olisi oltava mahdollista muuttaa 
hyväksyttyä tutkimusohjelmaa tarvittaessa.

kuvattu lykkäyspyyntö vältetään lisäksi 
viivytykset lääkkeiden hyväksymisessä 
muiden väestöryhmien käyttöön. Koska 
lääkkeiden kehittäminen on dynaaminen 
prosessi, johon vaikuttavat käynnissä 
olevien tutkimusten tulokset, olisi oltava 
mahdollista muuttaa hyväksyttyä 
tutkimusohjelmaa tarvittaessa.

Perustelu

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

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 24 KAPPALE

24) Lääketurvatoimintaa on muokattava 
niiden erityishaasteiden mukaiseksi, jotka 
liittyvät lapsia koskevien 
turvallisuustietojen keräämiseen; näitä 
tietoja ovat muun muassa tiedot 
mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista. 
Myös lääkkeen tehoa lapsilla voi olla 
tarpeen selvittää lisätutkimuksin 
myyntiluvan saamisen jälkeen. Sen vuoksi 
olisi sellaisen myyntilupahakemuksen 
yhteydessä, joka sisältää hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
mukaisesti toteutettujen tutkimusten 
tulokset, velvoitettava hakija ilmoittamaan, 
miten hän aikoo järjestää 
pitkäaikaisseurannan, joka koskee lääkkeen 
käyttöön liittyviä mahdollisia 
haittavaikutuksia ja lääkkeen tehoa lapsilla. 
Jos on aihetta erityiseen huoleen, 
myyntiluvan myöntämisen ehtona olisi 
lisäksi voitava vaatia, että hakija toimittaa
riskinhallintajärjestelmää koskevan 
suunnitelman ja huolehtii sen 
täytäntöönpanosta ja/tai toteuttaa erityisiä 
markkinoinnin aloittamisen jälkeen 
tehtäviä tutkimuksia.

24) Lääketurvatoimintaa on muokattava 
niiden erityishaasteiden mukaiseksi, jotka 
liittyvät lapsia koskevien 
turvallisuustietojen keräämiseen; näitä 
tietoja ovat muun muassa tiedot 
mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista. 
Myös lääkkeen tehoa lapsilla voi olla 
tarpeen selvittää lisätutkimuksin 
myyntiluvan saamisen jälkeen. Sen vuoksi 
olisi sellaisen myyntilupahakemuksen 
yhteydessä, joka sisältää hyväksytyn 
lastenlääkettä koskevan tutkimusohjelman 
mukaisesti toteutettujen tutkimusten 
tulokset, velvoitettava hakija ilmoittamaan, 
miten hän aikoo järjestää 
pitkäaikaisseurannan, joka koskee lääkkeen 
käyttöön liittyviä mahdollisia 
haittavaikutuksia ja lääkkeen tehoa lapsilla. 
Jos on aihetta erityiseen huoleen, 
myyntiluvan myöntämisen ehtona hakijan 
on toimitettava riskinhallintajärjestelmää 
koskeva suunnitelma ja huolehdittava sen 
täytäntöönpanosta ja/tai toteutettava
erityisiä markkinoinnin aloittamisen 
jälkeen tehtäviä tutkimuksia.
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Perustelu

Jos on aihetta erityiseen huoleen, hakija on velvoitettava toimittamaan asianmukainen 
riskinhallintajärjestelmää koskeva suunnitelma.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 26 KAPPALE

26) Sellaisille valmisteille, joiden osalta on 
toimitettava lapsia koskevat tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
jatkoaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn lastenlääkettä 
koskevan tutkimusohjelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, jos valmiste 
on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa ja jos 
valmistetiedoissa annetaan asiaankuuluvaa 
tietoa tutkimustuloksista.

26) Sellaisille valmisteille, joiden osalta on 
toimitettava lapsia koskevat tiedot, olisi 
myönnettävä palkkiona kuuden kuukauden 
jatkoaika neuvoston asetuksella (ETY) 
N:o 1768/92 käyttöön otetun 
lisäsuojatodistuksen voimassaoloon, jos 
kaikkia hyväksytyn lastenlääkettä 
koskevan tutkimusohjelman sisältämiä 
toimenpiteitä on noudatettu, jos valmiste 
on saanut myyntiluvan kaikissa 
jäsenvaltioissa ja jos valmistetiedoissa 
annetaan asiaankuuluvaa tietoa 
tutkimustuloksista. Jäsenvaltioiden 
viranomaisten päätökset lääkkeiden 
hintojen vahvistamisesta tai niiden 
sisällyttämisestä kansallisten 
sairausvakuutusjärjestelmien piiriin eivät 
saisi vaikuttaa palkkion myöntämiseen.

Perustelu

On tärkeää ottaa käyttöön kannustimia, joilla edistetään lastenlääkkeiden saatavuutta koko 
unionin alueella. Hakijoita ei kuitenkaan saa rankaista tietyistä kansallisista viranomaisista 
johtuvien hallinnollisten viivästysten vuoksi.

Tarkistus 6
3 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Ellei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
lastenlääkekomiteaan sovelletaan 
asetusta (EY) N:o 726/2004.

2. Ellei tässä asetuksessa toisin säädetä, 
lastenlääkekomiteaan sovelletaan 
asetusta (EY) N:o 726/2004, jäsenten 
riippumattomuudesta ja 
puolueettomuudesta annetut säännökset 
mukaan lukien.

Perustelu

"Parempi lainsäädäntö" -hankkeen mukaisesti olisi viitattava periaatteisiin, jotka on jo 
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hyväksytty muissa säädöksissä ja joita on sovellettava tähän asetukseen; tämä koskee 
erityisesti komitean jäsenten riippumattomuutta.

Tarkistus 7
16 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jos on kyse 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetuista hakemuksista, lastenlääkettä 
koskeva tutkimusohjelma 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 ihmisellä 
suoritetut farmakokineettiset tutkimukset 
aikuisväestössä on tehty, jotta voidaan 
varmistaa, että lausunto asianomaisen 
lääkkeen käytöstä lapsiväestössä voidaan 
antaa kyseisen myyntilupa- tai muun 
hakemuksen arvioinnin yhteydessä.

1. Jos on kyse 7 ja 8 artiklassa 
tarkoitetuista myyntilupahakemuksista tai 
11 ja 12 artiklassa tarkoitetuista 
poikkeuslupahakemuksista, lastenlääkettä 
koskeva tutkimusohjelma tai 
poikkeuslupahakemus on asianmukaisesti 
perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta
toimitettava yhdessä hyväksymispyynnön 
kanssa viimeistään siinä vaiheessa, kun 
direktiivin 2001/83/EY liitteessä I olevan 
I osan 5.2.3 kohdassa tarkoitetut ihmisellä 
suoritetut farmakokineettiset tutkimukset 
aikuisväestössä on tehty, jotta voidaan 
varmistaa, että lausunto asianomaisen 
lääkkeen käytöstä lapsiväestössä voidaan 
antaa kyseisen myyntilupa- tai muun 
hakemuksen arvioinnin yhteydessä.

Perustelu

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

Tarkistus 8
34 ARTIKLAN 1 KOHDAN JOHDANTOKAPPALE

1. Hakijan on markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa koskevien 
tavanomaisten vaatimusten lisäksi
yksilöitävä toimenpiteet, joilla seurataan 
lääkkeen tehoa ja mahdollisia 
haittavaikutuksia lapsilla silloin, kun:

1. Hakijan on yksilöitävä toimenpiteet, 
joilla seurataan lääkkeen tehoa ja 
mahdollisia haittavaikutuksia lapsilla 
silloin, kun:

Perustelu

"Parempi lainsäädäntö" -hankkeen mukaisesti olisi viitattava periaatteisiin, jotka on jo 
hyväksytty muissa säädöksissä ja joita on sovellettava tähän asetukseen; tämä koskee 
erityisesti komitean jäsenten riippumattomuutta.
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Tarkistus 9
34 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Lapsia koskevan käyttöaiheen 
sisältävien lääkkeiden myyntilupiin
sovelletaan 1 ja 2 kohdan säännösten 
lisäksi asetuksessa (EY) N:o 726/2004 ja 
direktiivissä 2001/83/EY 
lääketurvatoiminnasta annettuja 
säännöksiä.

Perustelu

"Parempi lainsäädäntö" -hankkeen mukaisesti olisi viitattava periaatteisiin, jotka on jo 
hyväksytty muissa säädöksissä ja joita on sovellettava tähän asetukseen; tämä koskee 
erityisesti komitean jäsenten riippumattomuutta.

Tarkistus 10
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 valmisteella on 
myyntilupa kaikissa jäsenvaltioissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 11
43 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Virasto julkistaa luettelon 
viimeistään……..*** ja saattaa sen 
säännöllisesti ajan tasalle.

Virasto julkistaa luettelon aikaisintaan 
toisena vuonna ja viimeistään……..*** ja 
saattaa sen säännöllisesti ajan tasalle.

Tarkistus 12
45 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Virasto laatii tieteelliset ohjeet, joiden 
mukaan vahvistetaan tutkimusten 
merkityksen arviointiperusteet 3 kohdan 
soveltamiseksi. Näitä ohjeita aletaan 
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soveltaa, kun komissio on antanut niistä 
myönteisen lausunnon.

Perustelu

On viraston eli tutkijoiden tehtävä määritellä tässä yhteydessä, mitä tutkimuksia pidetään 
välttämättöminä ja/tai merkityksellisinä.

Tarkistus 13
52 ARTIKLAN 2 KOHTA

7 artiklan 4 a kohta (uusi) (asetus (ETY) N:o 1768/92)

4 a. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa 
säädetään, jo myönnetyn todistuksen 
voimassaoloajan jatkamista koskeva 
hakemus on viiden vuoden ajan asetuksen 
(EY) N:o …/…* voimaatulon jälkeen 
jätettävä viimeistään kuusi kuukautta 
ennen todistuksen voimassaolon 
päättymistä.
_____________
* Huomautus EUVL:lle: lisää tämän 
asetuksen numero.

Perustelu

Siirtymälausekkeen käyttöönotto on tärkeää siksi, että nykyään on käytössä lääkkeitä, joiden 
myyntilupa on päättymässä mutta jotka voivat osoittautua tärkeiksi lapsiväestölle.
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PERUSTELUT

Asetuksen ansiosta lasten käyttöön saadaan vihdoin heille nimenomaisesti tarkoitettuja 
lääkkeitä. Usein lapsille määrätään samoja lääkkeitä kuin aikuisille potilaille, vain pienempinä 
annoksina. Lapsen aineenvaihdunnan kuitenkin tiedetään poikkeavan aikuisen 
aineenvaihdunnasta. Lapset tarvitsevatkin erilaisia lääkemuotoja kuin aikuiset jo siksi, että 
niiden siedettävyys on parempi, mutta myös siksi, että ne tehoavat paremmin.

Meidän on myös huolehdittava siitä, että tämä yhteisön teksti voidaan panna mahdollisimman 
pian täytäntöön.

Esittelijä panee melko tyytyväisenä merkille, että yhteiseen kantaan on otettu useita 
parlamentin tarkistuksia ja toisaalta siinä hyväksytään kannustimet eurooppalaisen
tutkimuksen edistämiseksi.

Esittelijä kuitenkin haluaa tarkentaa yhteistä kantaa, jotta asetuksesta tulisi 
käytännönläheisempi.

Kun on kyse lääketurvatoiminnasta ja lastenlääkekomitean jäsenten riippumattomuudesta, 
olisi viitattava jo hyväksyttyihin direktiiveihin ja asetuksiin, jotta vältetään säädöstekstien 
päällekkäisyys.

Lääkkeiden kehittäminen lasten käyttöön ei saa haitata aikuisille tarkoitettujen lääkkeiden 
kehittämistä. Esittelijä ehdottaakin joissakin tapauksissa perusteltua poikkeusta. Sen avulla 
voidaan tieteellisin perustein jättää soveltamatta velvollisuutta esittää samanaikaisesti lapsiin 
ja aikuisiin kohdistuvien tutkimusten tulokset.

On myös tarpeen sisällyttää 52 artiklaan siirtymälauseke. Lausekkeen käyttöönotto on tärkeää 
siksi, että nykyään on käytössä lääkkeitä, joiden myyntilupa on päättymässä mutta jotka 
voivat osoittautua tärkeiksi lapsiväestölle. Jos säännökset ovat jo heti alkuun liian rajoittavia, 
uusia hoitomuotoja saattaa jäädä syntymättä. Siirtymälauseke ei haittaa geneeristen 
lääkkeiden valmistajia, jotka voivat käyttää hyväkseen tällä tavoin kehitettyjä uusia lääkkeitä.

Asetuksen oikeusperustana on EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, ja vaikuttaa 
käsittämättömältä, että neuvosto on poistanut viittauksen tähän artiklaan.

Euroopan unioni saa tämän yhteisön säädöksen myötä tehokkaat keinot edistää 
lastenlääkkeiden kehittämistä, ja se täyttää suuren aukon kansanterveyden alalla. Näin 
lapsemme eivät enää ole riippuvaisia Yhdysvaltojen tai Aasian tutkijoiden hyvästä tahdosta.


