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13.12.2016 B8-1340/1 

Изменение1 

Пиерникола Педичини, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-1340/2016 

Франсоаз Гростет, Елена Джентиле, Болеслав Г. Пеха, Фредерик Рийс, Щефан Ек, 

Жоел Мeлен 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Регламент относно лекарствените продукти за педиатрична употреба 

Предложение за резолюция 

Съображение П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че финансовите 

възнаграждения и стимулите за 

разработването на лекарствени 

продукти за детското население, 

например разрешителното за употреба и 

търгуване на лекарствени продукти, 

предназначени за педиатрична употреба 

(PUMA), пристигат със закъснение и 

имат ограничено въздействие; като има 

предвид, че макар да е необходимо да 

се гарантира, че възнагражденията и 

стимулите не се употребяват 

неправилно и че с тях не се 

злоупотребява от фармацевтичните 

дружества, трябва да се извърши 

оценка на съществуващата система от 

стимули, за да се определи как може да 

бъде подобрена с цел по-добро 

стимулиране на научните изследвания 

и разработването на лекарствените 

продукти за педиатрична употреба, по-

специално в областта на детската 

онкология; 

П. като има предвид, че финансовите 

възнаграждения и стимулите за 

разработването на лекарствени 

продукти за детското население, 

например разрешителното за употреба и 

търгуване на лекарствени продукти, 

предназначени за педиатрична употреба 

(PUMA), имат ограничено въздействие; 

като има предвид, че трябва да се 

извърши оценка на съществуващата 

система от стимули, за да се определи 

как по-добре да се стимулират 

научните изследвания и разработването 

на лекарствени продукти за педиатрична 

употреба, по-специално в областта на 

детската онкология, и как да се 

гарантира, че тя не се употребява 

неправилно и че с нея не се 

злоупотребява от фармацевтичните 

дружества, които искат 

педиатрична употреба, която 

вероятно няма да бъде ефективна, 

която е опасна или не е полезна за 

деца, само за да придобият 

шестмесечно удължаване на патента 

или на сертификата за допълнителна 

закрила на техните продукти за 

възрастни; 
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