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*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.



PR\605939NL.doc 3/14 PE 370.187v02-00

NL

INHOUD

Blz.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT................5

TOELICHTING ...................................................................................................................14



PE 370.187v02-00 4/14 PR\605939NL.doc

NL



PR\605939NL.doc 5/14 PE 370.187v02-00

NL

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van Verordening (EEG) 
nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) 
nr. 726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0599)2,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2005)0577)3,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2006),

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

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

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 5

(5) Elke regelgeving op het gebied van 
geneesmiddelen moet de bescherming van 
de volksgezondheid als voornaamste doel 
hebben, maar dit doel moet worden bereikt 
met middelen die het vrije verkeer van 
veilige geneesmiddelen in de 
Gemeenschap niet belemmeren. De 

(5) Elke regelgeving op het gebied van 
geneesmiddelen moet de bescherming van 
de volksgezondheid als voornaamste doel 
hebben, maar dit doel moet worden bereikt 
met middelen die het vrije verkeer van 
veilige geneesmiddelen in de 
Gemeenschap niet belemmeren. De 

  
1 Aangenomen teksten van 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
3 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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verschillen in de nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake 
geneesmiddelen kunnen een belemmering 
voor de intracommunautaire handel 
vormen, zodat zij rechtstreeks van invloed 
zijn op de werking van de interne markt.

verschillen in de nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen inzake 
geneesmiddelen kunnen een belemmering 
voor de intracommunautaire handel 
vormen, zodat zij rechtstreeks van invloed 
zijn op de werking van de interne markt.
Daarom zijn maatregelen ter bevordering 
van de ontwikkeling en de toelating van 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik, 
die zijn bedoeld om deze belemmeringen 
te voorkomen of op te heffen, 
gerechtvaardigd. Artikel 95 van het 
Verdrag is hiervoor de geschikte 
rechtsgrondslag.

Motivering

Artikel 95 is de rechtsgrond van deze verordening en moet als dusdanig worden vermeld.

Amendement 2
OVERWEGING 8

(8) Binnen het Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna "het 
bureau" genoemd) moet een 
wetenschappelijk comité, het Comité 
pediatrie, worden opgericht dat 
deskundigheid en bekwaamheid bezit op 
het gebied van de ontwikkeling en de 
beoordeling van alle aspecten van 
geneesmiddelen voor de behandeling van 
pediatrische populaties. Hiertoe dient het 
Comité pediatrie onafhankelijk van de 
farmaceutische industrie te zijn. Het 
Comité pediatrie moet in de eerste plaats 
worden belast met de wetenschappelijke 
beoordeling en goedkeuring van plannen 
voor pediatrisch onderzoek en voor het 
systeem van vrijstellingen en 
opschortingen in verband met die plannen; 
het moet tevens een belangrijke rol spelen 
bij de diverse in deze verordening vervatte 
steunmaatregelen. Bij al zijn 
werkzaamheden moet het Comité pediatrie 
oog hebben voor de aanzienlijke 
therapeutische voordelen die onderzoek bij 
kinderen voor de pediatrische patiënten die 
aan het onderzoek deelnemen of voor de 

(8) Binnen het Europees 
Geneesmiddelenbureau (hierna "het 
bureau" genoemd) moet een 
wetenschappelijk comité, het Comité 
pediatrie, worden opgericht dat 
deskundigheid en bekwaamheid bezit op 
het gebied van de ontwikkeling en de 
beoordeling van alle aspecten van 
geneesmiddelen voor de behandeling van 
pediatrische populaties. De voorschriften 
inzake wetenschappelijke comités van het 
bureau, vastgesteld in verordening (EG) 
nr. 726/2004, zijn van toepassing op het 
Comité pediatrie. De leden van het Comité 
pediatrie mogen derhalve geen financiële 
of andere belangen in de farmaceutische 
industrie hebben waardoor hun 
onpartijdigheid in het gedrang kan 
komen. Zij verbinden zich ertoe in dienst 
van het algemeen belang en in een geest 
van onafhankelijkheid te handelen, en 
leggen jaarlijks een verklaring af over 
hun financiële belangen. Het Comité 
pediatrie moet in de eerste plaats worden 
belast met de wetenschappelijke 
beoordeling en goedkeuring van plannen 
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pediatrische populatie in het algemeen kan 
hebben alsmede voor de noodzaak om 
onnodig onderzoek te vermijden. Het 
Comité pediatrie moet de bestaande 
communautaire voorschriften, waaronder 
Richtlijn 2001/20/EG en richtsnoer E11 
van de internationale conferentie voor 
harmonisatie (ICH) betreffende de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor de 
pediatrische populatie, in acht nemen en 
erop toezien dat de voorschriften voor 
onderzoek bij de pediatrische populatie de 
toelating van geneesmiddelen voor andere 
populaties niet vertraagt.

voor pediatrisch onderzoek en voor het 
systeem van vrijstellingen en 
opschortingen in verband met die plannen; 
het moet tevens een belangrijke rol spelen 
bij de diverse in deze verordening vervatte 
steunmaatregelen. Bij al zijn 
werkzaamheden moet het Comité pediatrie 
oog hebben voor de aanzienlijke 
therapeutische voordelen die onderzoek bij 
kinderen voor de pediatrische patiënten die 
aan het onderzoek deelnemen of voor de 
pediatrische populatie in het algemeen kan 
hebben alsmede voor de noodzaak om 
onnodig onderzoek te vermijden. Het 
Comité pediatrie moet de bestaande 
communautaire voorschriften, waaronder 
Richtlijn 2001/20/EG en richtsnoer E11 
van de internationale conferentie voor 
harmonisatie (ICH) betreffende de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor de 
pediatrische populatie, in acht nemen en 
erop toezien dat de voorschriften voor 
onderzoek bij de pediatrische populatie de 
toelating van geneesmiddelen voor andere 
populaties niet vertraagt.

Motivering

Met het oog op een betere regelgeving moet worden verwezen naar beginselen die reeds zijn 
goedgekeurd in andere wetgevingsteksten en die ook in deze verordening van toepassing zijn, 
met name wat de onafhankelijkheid van de leden van het Comité betreft.

Amendement 3
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 die 
voor de pediatrische populatie kunnen 
worden gebruikt een integraal onderdeel 
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 

(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 die 
voor de pediatrische populatie kunnen 
worden gebruikt een integraal onderdeel 
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 
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productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er voldoende tijd is om onderzoek bij 
de pediatrische populatie uit te voeren 
voordat een aanvraag voor een vergunning 
voor het in de handel brengen wordt 
ingediend. Er dient een termijn te worden 
vastgesteld voor de indiening van het plan 
voor pediatrisch onderzoek, zodat tijdig 
voor een dialoog tussen de sponsor en het 
Comité pediatrie kan worden gezorgd. 
Aangezien de ontwikkeling van 
geneesmiddelen een dynamisch proces is 
dat afhankelijk is van het resultaat van 
lopende studies, moet worden voorzien in 
de mogelijkheid om een goedgekeurd plan 
zo nodig te wijzigen.

productontwikkeling worden ingediend, 
zodat er indien nodig voldoende tijd is om 
onderzoek bij de pediatrische populatie uit 
te voeren voordat een aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
wordt ingediend. Er dient een termijn te 
worden vastgesteld voor de indiening van 
het plan voor pediatrisch onderzoek, zodat 
tijdig voor een dialoog tussen de sponsor 
en het Comité pediatrie kan worden 
gezorgd. De vroegtijdige indiening van het 
plan voor pediatrisch onderzoek, in 
combinatie met de indiening van het 
hierna vermelde verzoek om vrijstelling, 
voorkomt tevens dat de toelating voor 
andere populaties wordt vertraagd. 
Aangezien de ontwikkeling van 
geneesmiddelen een dynamisch proces is 
dat afhankelijk is van het resultaat van 
lopende studies, moet worden voorzien in 
de mogelijkheid om een goedgekeurd plan 
zo nodig te wijzigen.

Motivering

Het gaat erom de toelating voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor 
volwassenen niet te vertragen, en tegelijkertijd het belang van de specifieke pediatrische 
onderzoeken waaraan de aanvrager zich moet onderwerpen, te erkennen.

Amendement 4
OVERWEGING 24

(24) Het is van wezenlijk belang dat de 
geneesmiddelenbewakingsmechanismen 
worden aangepast aan de specifieke eisen 
van de verzameling van gegevens over de 
veiligheid bij de pediatrische populatie, 
waaronder gegevens over mogelijke 
langetermijneffecten. Ook kan na de 
toelating aanvullend onderzoek naar de 
werkzaamheid bij de pediatrische populatie 
noodzakelijk zijn. Daarom moet voor 
aanvragen van een vergunning voor het in 
de handel brengen die de resultaten van 
overeenkomstig een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek verrichte 
onderzoeken bevatten, de aanvullende eis 

(24) Het is van wezenlijk belang dat de 
geneesmiddelenbewakingsmechanismen 
worden aangepast aan de specifieke eisen 
van de verzameling van gegevens over de 
veiligheid bij de pediatrische populatie, 
waaronder gegevens over mogelijke 
langetermijneffecten. Ook kan na de 
toelating aanvullend onderzoek naar de 
werkzaamheid bij de pediatrische populatie 
noodzakelijk zijn. Daarom moet voor 
aanvragen van een vergunning voor het in 
de handel brengen die de resultaten van 
overeenkomstig een goedgekeurd plan 
voor pediatrisch onderzoek verrichte 
onderzoeken bevatten, de aanvullende eis 
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worden gesteld dat de aanvrager moet 
aangeven hoe hij op de lange termijn 
toezicht denkt te houden op mogelijke 
bijwerkingen van het gebruik van het 
geneesmiddel en op de werkzaamheid bij 
de pediatrische populatie. Indien er 
bijzondere reden tot zorg is, moet het 
bovendien mogelijk worden om als 
voorwaarde voor de verlening van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
van de aanvrager te eisen dat hij een
risicobeheerssysteem indient en toepast
en/of, na het in de handel brengen, 
specifiek onderzoek verricht.

worden gesteld dat de aanvrager moet 
aangeven hoe hij op de lange termijn 
toezicht denkt te houden op mogelijke 
bijwerkingen van het gebruik van het 
geneesmiddel en op de werkzaamheid bij 
de pediatrische populatie. Indien er 
bijzondere reden tot zorg is, moet de 
aanvrager als voorwaarde voor de 
verlening van de vergunning voor het in de 
handel brengen een risicobeheerssysteem 
indienen en toepassen en/of, na het in de 
handel brengen, specifiek onderzoek 
verrichten.

Motivering

Ingeval er bijzondere reden tot zorg is, moet de aanvrager een passend risicobeheerssysteem 
indienen.

Amendement 5
OVERWEGING 26

(26) 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.

(26) 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 een vergunning voor het in 
de handel brengen heeft gekregen en 
relevante gegevens over de 
onderzoeksresultaten in de 
productinformatie zijn opgenomen.
Besluiten van de nationale autoriteiten 
inzake de vaststelling van de prijs van 
geneesmiddelen of de opneming ervan in 
de nationale ziektekostenverzekering
hebben geen invloed op de toekenning 
van deze beloning.
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Motivering

De beschikbaarheid van pediatrische geneesmiddelen op het gehele grondgebied van de Unie 
moet worden aangemoedigd. Aanvragers mogen echter geen nadelen ondervinden van 
administratieve vertragingen bij bepaalde nationale autoriteiten.

Amendement 6
ARTIKEL 3, LID 2

2. Op het Comité pediatrie is Verordening 
(EG) nr. 726/2004 van toepassing, tenzij in 
deze verordening anders is bepaald.

2. Op het Comité pediatrie is Verordening 
(EG) nr. 726/2004 van toepassing, tenzij in 
deze verordening anders is bepaald. Dit 
geldt met name ook voor de bepalingen 
inzake de onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid van de leden van het 
Comité.

Motivering

Met het oog op een betere regelgeving moet worden verwezen naar beginselen die reeds zijn 
goedgekeurd in andere wetgevingsteksten en die ook in deze verordening van toepassing zijn, 
met name wat de onafhankelijkheid van de leden van het Comité betreft.

Amendement 7
ARTIKEL 16, LID 1

1. Tenzij de aanvrager motiveert waarom 
dit niet het geval is, wordt in het geval van 
aanvragen als bedoeld in de artikelen 7 en 
8 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 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.

1. Tenzij de aanvrager motiveert waarom 
dit niet het geval is, wordt in het geval van 
aanvragen voor een vergunning voor het 
in de handel brengen als bedoeld in de 
artikelen 7 en 8 of verzoeken om 
vrijstelling als bedoeld in de artikelen 11 
en 12, het plan voor pediatrisch onderzoek
of het verzoek om vrijstelling, 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 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.
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Motivering

Het gaat erom de toelating voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor 
volwassenen niet te vertragen, en tegelijkertijd het belang van de specifieke pediatrische 
onderzoeken waaraan de aanvrager zich moet onderwerpen, te erkennen.

Amendement 8
ARTIKEL 34, LID 1, INLEIDENDE FORMULE

1. In de volgende gevallen specificeert de 
aanvrager, naast de gewone voorschriften 
betreffende het toezicht na het in de 
handel brengen, de follow-upmaatregelen 
om te waarborgen dat toezicht wordt 
gehouden op de werkzaamheid en de 
mogelijke bijwerkingen van het 
pediatrische gebruik van het geneesmiddel:

1. In de volgende gevallen specificeert de 
aanvrager de follow-upmaatregelen om te 
waarborgen dat toezicht wordt gehouden 
op de werkzaamheid en de mogelijke 
bijwerkingen van het pediatrische gebruik 
van het geneesmiddel:

Motivering

Met het oog op een betere regelgeving moet worden verwezen naar beginselen die reeds zijn 
goedgekeurd in andere wetgevingsteksten en die ook in deze verordening van toepassing zijn, 
met name wat de geneesmiddelenbewaking betreft.

Amendement 9
ARTIKEL 34, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Naast het bepaalde in de leden 1 
en 2 zijn ook de voorschriften inzake 
geneesmiddelenbewaking van 
verordening (EG) nr. 726/2004 en 
richtlijn 2001/83/EG van toepassing op de 
vergunningen voor het in de handel 
brengen van geneesmiddelen met een 
pediatrische indicatie.

Motivering

Met het oog op een betere regelgeving moet worden verwezen naar beginselen die reeds zijn 
goedgekeurd in andere wetgevingsteksten en die ook in deze verordening van toepassing zijn, 
met name wat de geneesmiddelenbewaking betreft.

Amendement 10
ARTIKEL 36, LID 3
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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 aan het product in alle lidstaten een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend.

Motivering

De beschikbaarheid van pediatrische geneesmiddelen op het gehele grondgebied van de Unie 
moet worden aangemoedigd. Aanvragers mogen echter geen nadelen ondervinden van 
administratieve vertragingen bij bepaalde nationale autoriteiten.

Amendement 11
ARTIKEL 43, LID 1, ALINEA 2

2. Het bureau maakt de inventaris uiterlijk 
….*** bekend en werkt deze regelmatig bij.

2. Het bureau maakt de inventaris ten 
vroegste in het tweede jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
uiterlijk ….*** bekend en werkt deze 
regelmatig bij.

Amendement 12
ARTIKEL 43, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Met het oog op de toepassing van 
lid 3 stelt het bureau wetenschappelijke 
richtsnoeren vast met betrekking tot 
criteria om de significantie van het 
onderzoek te beoordelen. Deze 
richtsnoeren zijn van toepassing zodra 
de Commissie hierover een gunstig advies 
heeft uitgebracht.

Motivering

Het is de taak van het bureau, en dus van de wetenschappers, te bepalen welk onderzoek 
noodzakelijk en/of significant is.

Amendement 13
ARTIKEL 52, PUNT 2

Artikel 7, lid 4 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1768/92)
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4 bis. onverminderd het bepaalde in lid 4
moet, gedurende een periode van vijf jaar 
na de inwerkingtreding van verordening 
(EG) nr. …/…* [geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik], de aanvraag voor 
verlenging van de duur van een reeds 
verleend certificaat uiterlijk zes maanden 
voordat het certificaat vervalt, worden 
ingediend.

Motivering

De opneming van deze overgangsbepaling is belangrijk, omdat op dit moment 
geneesmiddelen in de handel zijn waarvan het certificaat binnenkort vervalt, maar die van 
belang kunnen zijn voor de pediatrische populatie.
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TOELICHTING

Dankzij deze verordening zullen kinderen eindelijk kunnen beschikken over specifiek voor 
hen bestemde geneesmiddelen. 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.

Wij moeten er dan ook voor zorgen dat deze communautaire wetstekst zo spoedig mogelijk 
kan worden toegepast.

De rapporteur verwelkomt het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met een zekere 
voldoening. De Raad heeft immers talrijke amendementen van het Parlement overgenomen 
en heeft ook ingestemd met specifieke maatregelen voor het Europese onderzoek.

Toch wenst de rapporteur enkele wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt aan te 
brengen, om de verordening praktijkgerichter te maken.

Op het gebied van de geneesmiddelenbewaking en wat de onafhankelijkheid van de leden van 
het Comité pediatrie betreft, moet worden verwezen naar richtlijnen en verordeningen die wij 
reeds hebben goedgekeurd, om een overlapping van wetsteksten te vermijden.

De terbeschikkingstelling van geneesmiddelen voor kinderen mag de ontwikkeling van 
geneesmiddelen voor volwassenen niet in de weg staan. De rapporteur stelt dan ook voor om 
in bepaalde gevallen een gerechtvaardigde afwijking toe te staan. Om wetenschappelijke 
redenen moet vrijstelling kunnen worden verleend van de verplichting om de resultaten van 
het pediatrisch onderzoek en het onderzoek voor volwassenen gelijktijdig in te dienen.

Het is tevens nodig om in artikel 52 een overgangsbepaling op te nemen. Dat is belangrijk 
omdat op dit moment geneesmiddelen in de handel zijn waarvan het certificaat binnenkort 
vervalt, maar die van belang kunnen zijn voor de pediatrische populatie. Als wij nu reeds te 
restrictief optreden, kan de ontwikkeling van nieuwe therapieën in het gedrang komen. Deze 
overgangsbepaling zal geen nadelige gevolgen hebben voor de producenten van generieke
geneesmiddelen, die de aldus ontwikkelde nieuwe geneesmiddelen zullen kunnen overnemen.

Ten slotte dient erop te worden gewezen dat deze verordening haar rechtsgrond vindt in 
artikel 95 van het EG-Verdrag, en dat het ondenkbaar is dat de Raad deze verwijzing schrapt.

Met de goedkeuring van deze verordening krijgt de Europese Unie doeltreffende middelen 
om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik te bevorderen en wordt 
de grote lacune die momenteel op het gebied van de volksgezondheid bestaat, aangevuld. 
Onze kinderen zullen dan niet meer afhankelijk zijn van de goodwill van de Amerikaanse 
en Aziatische onderzoekscentra.


