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Ändringsförslag till lagtexter
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av 
förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning 
(EG) nr 726/2004
(15763/5/2005 – C6-…/2006 – 2004/0217(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (15763/5/2005 – C6-…/2006),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0599)2,

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2005)0577)3,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-…/2006).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 5

(5) Samtidigt som hänsyn tas till att varje 
bestämmelse om läkemedel måste ha som 
grundläggande mål att värna om 
folkhälsan, måste detta mål uppnås med 
medel som inte hindrar den fria rörligheten 
för säkra läkemedel i gemenskapen. 
Skillnader i nationella bestämmelser i lagar 

(5) Samtidigt som hänsyn tas till att varje 
bestämmelse om läkemedel måste ha som 
grundläggande mål att värna om 
folkhälsan, måste detta mål uppnås med 
medel som inte hindrar den fria rörligheten 
för säkra läkemedel i gemenskapen. 
Skillnader i nationella bestämmelser i lagar 

  
1 Antagna texter från sammanträdet den 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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och andra författningar om läkemedel har 
en tendens att försvåra handeln inom 
gemenskapen och påverkar därför direkt 
den inre marknadens funktion.

och andra författningar om läkemedel har 
en tendens att försvåra handeln inom 
gemenskapen och påverkar därför direkt 
den inre marknadens funktion. Alla 
åtgärder som syftar till att främja 
utveckling och godkännande av 
läkemedel för pediatrisk användning är 
därför berättigade, eftersom det gäller att 
undanröja den typen av hinder eller 
förhindra att de uppkommer. Artikel 95 i 
fördraget är därför en lämplig rättslig 
grund.

Motivering

Artikel 95 utgör grunden för denna förordning, vilket bör anges.

Ändringsförslag 2
SKÄL 8

(8) Det är lämpligt att inrätta en 
vetenskaplig kommitté, pediatriska 
kommittén, inom Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, nedan kallad 
”myndigheten”, som besitter sakkunskap 
och kompetens när det gäller utveckling 
och utvärdering av alla aspekter av 
läkemedel avsedda att behandla pediatriska 
populationer. Pediatriska kommittén bör 
därför vara oberoende av 
läkemedelsindustrin. Pediatriska 
kommittén bör ha ett förstahandsansvar för 
vetenskaplig utvärdering och vetenskapligt 
godkännande av pediatriska 
prövningsprogram och för systemet för 
undantag och uppskov i samband med 
dessa; den bör också spela en central roll 
när det gäller de olika stödåtgärder som 
föreskrivs i denna förordning. I sitt arbete 
bör pediatriska kommittén överväga om 
studier på den pediatriska populationen 
innebär betydande potentiella terapeutiska 
fördelar för de pediatriska patienter som 
deltar i studierna eller den pediatriska 
populationen i stort, och den bör ta hänsyn 
till att onödiga studier bör undvikas. 
Pediatriska kommittén bör följa befintliga 

(8) Det är lämpligt att inrätta en 
vetenskaplig kommitté, pediatriska 
kommittén, inom Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, nedan kallad 
”myndigheten”, som besitter sakkunskap 
och kompetens när det gäller utveckling 
och utvärdering av alla aspekter av 
läkemedel avsedda att behandla pediatriska 
populationer. Pediatriska kommittén bör 
omfattas av bestämmelserna för 
myndighetens vetenskapliga kommittéer, 
vilka anges i förordning (EG) 
nr 726/2004. Medlemmarna i pediatriska 
kommittén får därför inte ha ekonomiska 
eller andra intressen i 
läkemedelsindustrin som kan påverka 
deras opartiskhet. De bör dessutom verka 
för det allmänna intresset och arbeta på 
ett oberoende sätt samt utarbeta en årlig 
förklaring om sina ekonomiska intressen. 
Pediatriska kommittén bör ha ett 
förstahandsansvar för vetenskaplig 
utvärdering och vetenskapligt godkännande 
av pediatriska prövningsprogram och för 
systemet för undantag och uppskov i 
samband med dessa; den bör också spela 
en central roll när det gäller de olika 
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gemenskapskrav, inbegripet 
direktiv 2001/20/EG och Internationella 
harmoniseringskonferensens (ICH) 
riktlinje E11 om utveckling av läkemedel 
för den pediatriska populationen, och den 
bör undvika varje dröjsmål i godkännandet 
av läkemedel för andra populationer till 
följd av de krav som ställs på studier på 
den pediatriska populationen.

stödåtgärder som föreskrivs i denna 
förordning. I sitt arbete bör pediatriska 
kommittén överväga om studier på den 
pediatriska populationen innebär betydande 
potentiella terapeutiska fördelar för de 
pediatriska patienter som deltar i studierna 
eller den pediatriska populationen i stort, 
och den bör ta hänsyn till att onödiga 
studier bör undvikas. Pediatriska 
kommittén bör följa befintliga 
gemenskapskrav, inbegripet 
direktiv 2001/20/EG och Internationella 
harmoniseringskonferensens (ICH) 
riktlinje E11 om utveckling av läkemedel 
för den pediatriska populationen, och den 
bör undvika varje dröjsmål i godkännandet 
av läkemedel för andra populationer till 
följd av de krav som ställs på studier på 
den pediatriska populationen.

Motivering

Med tanke på initiativet ”bättre lagstiftning” bör det hänvisas till principer som redan har 
röstats igenom i samband med annan lagstiftning och som bör tillämpas i denna förordning, 
framför allt när det gäller kommittémedlemmarnas oberoende.

Ändringsförslag 3
SKÄL 10

(10) Införandet av det pediatriska 
prövningsprogrammet i den rättsliga ramen 
för humanläkemedel syftar till att 
säkerställa att utvecklingen av läkemedel 
som eventuellt skall användas för den 
pediatriska populationen 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 utföras på den pediatriska 
populationen innan ansökningar om 
godkännande för försäljning lämnas in. Det 
bör sättas upp en tidsgräns för inlämnandet 
av ett pediatriskt prövningsprogram för att 
sörja för en tidig dialog mellan sponsorn 
och pediatriska kommittén. Eftersom 

(10) Införandet av det pediatriska 
prövningsprogrammet i den rättsliga ramen 
för humanläkemedel syftar till att 
säkerställa att utvecklingen av läkemedel 
som eventuellt skall användas för den 
pediatriska populationen 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 utföras på den pediatriska 
populationen, om sådana krävs, innan 
ansökningar om godkännande för 
försäljning lämnas in. Det bör sättas upp en 
tidsgräns för inlämnandet av ett pediatriskt 
prövningsprogram för att sörja för en tidig 
dialog mellan sponsorn och pediatriska 
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utvecklingen av läkemedel är en dynamisk 
process som är avhängig av resultatet av 
pågående studier bör möjlighet ges att vid 
behov ändra ett godkänt program.

kommittén. Om ett pediatriskt 
prövningsprogram lämnas in tidigt, 
tillsammans med en ansökan om uppskov 
enligt beskrivningen nedan, kan 
försenade godkännanden för andra 
populationer dessutom undvikas. 
Eftersom utvecklingen av läkemedel är en 
dynamisk process som är avhängig av 
resultatet av pågående studier bör 
möjlighet ges att vid behov ändra ett 
godkänt program.

Motivering

Det handlar om att inte försena en ansökan om godkännande för försäljning av ett läkemedel 
avsett för vuxna, samtidigt som hänsyn måste tas till vikten av de specifika pediatriska studier 
som sökanden måste utföra. 

Ändringsförslag 4
SKÄL 24

(24) Det är av största vikt att säkerställa att 
metoderna för säkerhetsövervakning 
anpassas till de särskilda krav som följer av 
att säkerhetsuppgifter insamlas om den 
pediatriska populationen, inbegripet 
uppgifter om eventuella långtidseffekter. 
Effekten vid användning på den pediatriska 
populationen kan också behöva studeras 
ytterligare efter godkännandet. Därför bör 
det också krävas av en sådan ansökan om 
godkännande för försäljning som 
innehåller resultat av studier som utförts i 
enlighet med ett godkänt pediatriskt 
prövningsprogram att sökanden visar hur 
han avser att på lång sikt följa upp 
eventuella biverkningar av läkemedlet och 
läkemedlets effekt i den pediatriska 
populationen. I de fall där det finns 
särskilda orsaker till oro bör det dessutom 
finnas möjlighet att kräva att sökanden
lägger fram och tillämpar ett system för 
riskhantering och/eller utför särskilda 
studier efter godkännandet för försäljning, 
som villkor för att ett godkännande för 
försäljning skall beviljas.

(24) Det är av största vikt att säkerställa att 
metoderna för säkerhetsövervakning 
anpassas till de särskilda krav som följer av 
att säkerhetsuppgifter insamlas om den 
pediatriska populationen, inbegripet 
uppgifter om eventuella långtidseffekter. 
Effekten vid användning på den pediatriska 
populationen kan också behöva studeras 
ytterligare efter godkännandet. Därför bör 
det också krävas av en sådan ansökan om 
godkännande för försäljning som 
innehåller resultat av studier som utförts i 
enlighet med ett godkänt pediatriskt 
prövningsprogram att sökanden visar hur 
han avser att på lång sikt följa upp 
eventuella biverkningar av läkemedlet och 
läkemedlets effekt i den pediatriska 
populationen. I de fall där det finns 
särskilda orsaker till oro bör sökanden
dessutom lägga fram och tillämpa ett 
system för riskhantering och/eller utför 
särskilda studier efter godkännandet för 
försäljning, som villkor för att ett 
godkännande för försäljning skall beviljas.
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Motivering

Om det finns särskilda skäl till oro bör sökanden vara skyldig att lägga fram en lämplig plan 
för riskhantering.

Ändringsförslag 5
SKÄL 26

(26) 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.

(26) 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 för försäljning 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. 
Beslut som medlemsstaternas 
myndigheter fattar om prissättning på 
läkemedelsprodukter eller införlivande av 
läkemedelsprodukter i nationella 
sjukförsäkringssystem skall inte påverka 
beviljandet av en sådan belöning.

Motivering

Det är viktigt att skapa incitament för tillgången till pediatriska läkemedel inom EU:s hela 
territorium. De sökande skall inte heller straffas på grund av administrativa förseningar vid 
vissa nationella myndigheter.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 3, PUNKT 2

2. Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning, skall förordning (EG) 
nr 726/2004 tillämpas på pediatriska 
kommittén.

2. Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning, skall förordning (EG) 
nr 726/2004 tillämpas på pediatriska 
kommittén, inklusive bestämmelserna om 
medlemmarnas oberoende och 
opartiskhet.
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Motivering

Med tanke på initiativet ”bättre lagstiftning” bör det hänvisas till principer som redan har 
röstats igenom i samband med annan lagstiftning och som bör tillämpas i denna förordning, 
framför allt när det gäller kommittémedlemmarnas oberoende.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 16, PUNKT 1

1. Vid ansökan i enlighet med artiklarna 7 
och 8 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 på 
vuxna som anges i del I avsnitt 5.2.3 i 
bilaga I till 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 om godkännande för 
försäljning i enlighet med artiklarna 7 och 
8 eller ansökningar om undantag i 
enlighet med artiklarna 11 och 12, skall 
det pediatriska prövningsprogrammet eller 
ansökningen om undantag, om inte annat 
är motiverat i ett enskilt fall, inlämnas 
tillsammans med en begäran om 
godkännande senast efter slutförandet av 
de farmakokinetiska humanstudier på 
vuxna som anges i del I avsnitt 5.2.3 i 
bilaga I till 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.

Motivering

Det handlar om att inte försena en ansökan om godkännande för försäljning av ett läkemedel 
avsett för vuxna, samtidigt som hänsyn måste tas till vikten av de specifika pediatriska studier 
som sökanden måste utföra.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 34, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. I följande fall skall sökanden utöver de 
gängse kraven för övervakning efter 
godkännande för försäljning ange de 
åtgärder som han avser att vidta för att 
säkerställa uppföljningen av effekten och 
av eventuella biverkningar vid en 
pediatrisk användning av läkemedlet:

1. I följande fall skall sökanden ange de 
åtgärder som han avser att vidta för att 
säkerställa uppföljningen av effekten och 
av eventuella biverkningar vid en 
pediatrisk användning av läkemedlet:



PR\605939SV.doc 11/13 PE 370.187v02-00
Extern översättning

SV

Motivering

Med tanke på initiativet ”bättre lagstiftning” bör det hänvisas till principer som redan har 
röstats igenom i samband med annan lagstiftning och som bör tillämpas i denna förordning, 
framför allt när det gäller läkemedelsövervakning.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 34, PUNKT 2A (ny)

2a. Utöver bestämmelserna i punkterna 1 
och 2 skall bestämmelserna om 
läkemedelsövervakning i förordning (EG) 
nr 726/2004 och direktiv 2001/83/EG 
tillämpas på godkännanden för 
försäljning av läkemedel med anvisningar 
för pediatrisk användning.

Motivering

Med tanke på initiativet ”bättre lagstiftning” bör det hänvisas till principer som redan har 
röstats igenom i samband med annan lagstiftning och som bör tillämpas i denna förordning, 
framför allt när det gäller läkemedelsövervakning.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 36, PUNKT 3

3. Om de förfaranden som fastställs i 
direktiv 2001/83/EG har tillämpats, skall 
den förlängning av perioden med sex 
månader 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 med sex 
månader som avses i punkt 1 beviljas 
endast om produkten har godkänts för 
försäljning i samtliga medlemsstater.

Motivering

Det är viktigt att skapa incitament för tillgången till pediatriska läkemedel inom EU:s hela 
territorium. De sökande skall inte heller straffas på grund av administrativa förseningar vid 
vissa nationella myndigheter.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 43, PUNKT 1, STYCKE 2

Myndigheten skall göra förteckningen 
tillgänglig för allmänheten senast den …*** 

och skall uppdatera den regelbundet.

Myndigheten skall göra förteckningen 
tillgänglig för allmänheten helst det andra 
året och senast den …*** och skall 
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uppdatera den regelbundet.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 45, PUNKT 3A (ny)

3a. Myndigheten skall utarbeta 
vetenskapliga riktlinjer för att slå fast 
bedömningskriterier för vikten av studier 
med hänsyn till tillämpningen av punkt 3. 
Dessa riktlinjer skall tillämpas efter det 
att kommissionen lämnat ett positivt 
yttrande.

Motivering

I det här sammanhanget är det myndighetens och därmed forskarnas uppgift att avgöra vilka 
studier som anses nödvändiga och/eller relevanta.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 52, PUNKT 2

Artikel 7, punkt 4a (ny) (förordning (EEG) nr 1768/92)

4a. Under de första fem åren efter 
ikraftträdandet av förordning (EG) 
nr …/…* [pediatriska förordningen] 
gäller, trots vad som sägs i punkt 4, att en 
ansökan om att förlänga giltighetstiden 
för ett redan beviljat tilläggsskydd skall 
lämnas in senast sex månader innan 
tilläggsskyddet löper ut.
_______
* Anm. till EUT: Vänligen för in 
förordningens nummer.

Motivering

Det är viktigt att föra in denna övergångsklausul, eftersom det i dag finns läkemedel vars 
tilläggsskydd löper ut men som kan visa sig vara viktiga för den pediatriska populationen.

MOTIVERING

Tack vare denna förordning kan specifika läkemedel avsedda för barn äntligen bli tillgängliga 
för dem. De produkter som används för barn är ofta desamma som förskrivs för vuxna 
patienter – det är bara doserna som minskas vid användningen. Vi vet emellertid att barn har 
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en annan ämnesomsättning än vuxna. Barn behöver därför en annan läkemedelsform än 
vuxna, inte bara för att tåla läkemedlet bättre utan även för att det skall bli effektivare.

Vi måste därför se till att denna gemenskapstext kan börja tillämpas så snart som möjligt.

Föredraganden välkomnar med viss glädje den gemensamma ståndpunkten, som å ena sidan 
innehåller många av parlamentets ändringsförslag och å andra sidan innebär ett godkännande 
av att det inrättas särskilda incitament för den europeiska forskningen.

Föredraganden önskar dessutom tillföra ett antal klargöranden av den gemensamma 
ståndpunkten, för att göra förordningen mer pragmatisk.

När det gäller läkemedelsövervakning och oberoendet hos pediatriska kommitténs 
medlemmar bör det finnas hänvisningar till direktiv och förordningar som vi redan har 
antagit, för att undvika att rättsakter överlappar varandra.

Tillhandahållande av produkter avsedda för barn får inte hindra utvecklingen av läkemedel för 
vuxna. Föredraganden föreslår att det i vissa fall införs ett motiverat undantag. Vetenskapliga 
skäl kan motivera undantag från kravet på att samtidigt lägga fram resultatet av pediatriska 
studier och resultatet av studier inriktade på vuxna.

Det verkar också behövas en övergångsklausul inom ramen för artikel 52. Att införa en sådan 
klausul är viktigt eftersom det i dag finns läkemedel vars tilläggsskydd löper ut men som kan 
visa sig vara viktiga för den pediatriska populationen. Om vi redan nu är alltför restriktiva 
riskerar vi att blockera tillkomsten av nya terapier. Övergångsklausulen kommer inte att 
straffa industrin för generiska läkemedel, eftersom den kommer att kunna överta nya 
läkemedel som utvecklats på så sätt.

Förordningen har dessutom artikel 95 i EG-fördraget som rättslig grund, och det förefaller 
otänkbart att rådet tar bort den hänvisningen.

Genom att anta denna gemenskapstext skaffar sig Europeiska unionen effektiva medel för att 
bidra till utvecklingen av pediatriska läkemedel och fylla den stora lucka som vi i dag 
fortfarande ser på folkhälsoområdet. Dessutom kommer våra barn inte längre att vara 
beroende av den goda viljan inom den amerikanska eller asiatiska forskningen.


