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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000135/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, 

Stefan Eck, Joëlle Mélin 
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Betreft: Herziening van de verordening betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 

Kinderen vormen een kwetsbare bevolkingsgroep, waarvan de ontwikkeling, fysiologie en psychologie 
verschillen van die van volwassenen. Het is zeer belangrijk dat er leeftijds- en ontwikkelingsgebonden 
onderzoek wordt verricht en dat er voor kinderen geschikte geneesmiddelen beschikbaar zijn. De 
verordening betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik is tien jaar geleden aangenomen 
om kwalitatief hoogwaardig onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van medicijnen voor 
kinderen te bevorderen en om een passende toelating van medicijnen die door kinderen worden 
gebruikt te waarborgen. Hoewel veel van de doelstellingen van de verordening zijn bereikt, heeft de 
Commissie in haar voortgangsverslag van 2013 enkele tekortkomingen vastgesteld, met name wat 
betreft plannen voor pediatrisch onderzoek en pediatrische oncologie. 

Waarop zal bij de openbare raadpleging die in de herfst van start zal gaan de focus liggen? 

Hoe verhoudt de openbare raadpleging zich tot het in artikel 50 van de verordening bedoelde verslag, 
dat de Commissie vóór eind januari 2017 moet aannemen? 

Is de Commissie los van deze twee elementen van plan de verordening te herzien? 

Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat alle therapeutische gebieden in gelijke mate aan bod komen 
en hoe gaat zij het effect van de verordening op gebieden waar specifieke kindergeneeskundige 
behoeften bestaan, zoals pediatrische oncologie, vergroten? 

Welke aanpak heeft de Commissie in gedachten voor het verhelpen van de tekortkomingen van de 
verordening, zoals: 

– het feit dat er zo weinig plannen voor pediatrisch onderzoek zijn voltooid, 

– het feit dat pediatrisch onderzoek bijna systematisch wordt uitgesteld, en 

– het extreem lage aantal vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor 
pediatrisch gebruik? 

Ingediend: 9.11.2016 
Doorgezonden: 11.11.2016 
Uiterste datum beantwoording: 18.11.2016 


