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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών κανονισμός αποτελεί,  εφόσον εγκριθεί και εφαρμοστεί,  σημαντική βελτίωση των 
ρυθμίσεων που αφορούν τα φάρμακα για παιδιατρική χρήση,  και έχει στόχο την εξασφάλιση  
αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων φαρμάκων για παιδιά.  Πράγματι,   η πρόταση 
υποστηρίζει την ανάπτυξη,  και επομένως την αύξηση της προσφοράς,  φαρμάκων για παιδιά 
για τα οποία θα έχει χορηγηθεί ειδική άδεια και θα έχουν αναπτυχθεί για παιδιατρική 
χρήση,  βάσει έρευνας υψηλής ποιότητας.                                            
Ένα απλό δεδομένο επιτρέπει να αντιληφθούμε αμέσως την ανάγκη και τη σημασία του 
κανονισμού: σήμερα περισσότερο από το 50% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη  
θεραπεία παιδιών στην Ευρώπη δεν υπόκειται σε δοκιμή ούτε στην έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση.                                                                                          
Η εισηγήτρια,  η οποία συμμερίζεται τους στόχους και τις σημαντικότερες προτάσεις του 
κανονισμού και επισημαίνει ότι οι προτάσεις αυτές συναντούν την ευρεία συναίνεση όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών,  διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Επιτροπή Παιδιατρικής και Προγράμματα Παιδιατρικής Έρευνας

Ως θετική εξέλιξη θα πρέπει να θεωρηθεί η δημιουργία του υπεύθυνου οργάνου για την 
αξιολόγηση και την έγκριση των Προγραμμάτων Παιδιατρικής Έρευνας.                                
Η εισηγήτρια θεωρεί ότι θα πρέπει να καθορίζονται σαφέστερα,  με συγκεκριμένο τρόπο,   τα 
καθήκοντα και τα κριτήρια για τις αξιολογήσεις και τις περαιτέρω ευθύνες της  επιτροπής.  
Θεωρεί επίσης όμως ότι  οι εξειδικεύσεις αυτές δεν θα έπρεπε να γίνονται στο πλαίσιο του 
παρόντος πρώτου κανονισμού,  αλλά στα μεταγενέστερα έγγραφα που προβλέπονται από τον 
ίδιο τον κανονισμό.                          
Προτείνεται επομένως να καθοριστούν με σαφήνεια τα περαιτέρω αυτά σημεία στις 
"κατευθυντήριες γραμμές".

Τα κίνητρα

Η εισηγήτρια συμφωνεί επίσης με την επιλογή της Επιτροπής για την επιδίωξη του στόχου 
της ανάπτυξης νέων φαρμάκων (ή θεραπευτικών ενδείξεων,  ή νέων φαρμακευτικών τύπων ή 
μεθόδων χορήγησης), ώστε να κυκλοφορούν  στην αγορά προϊόντα που  έχουν ειδικώς 
αναπτυχθεί και αξιολογηθεί για την παιδική ηλικία με τη βοήθεια ενός μηχανισμού 
προδιαγραφών και κινήτρων που επιτρέπει την ανάπτυξη ειδικών ερευνών και δοκιμών,  
χωρίς να καθυστερεί η εισαγωγή στην αγορά φαρμάκων τα οποία είναι ήδη έτοιμα.             
Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι ο μηχανισμός αυτός (ο οποίος στηρίζεται στην 
εξισορρόπηση κανόνων,  προδιαγραφών και κινήτρων) μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά 
μόνο εφόσον οι κανόνες είναι σαφείς και ελεγχόμενοι και,  κυρίως,  εφόσον τα κίνητρα είναι 
προσαρμοσμένα στην προσπάθεια που απαιτείται κατά τρόπο επιλεκτικό και αναλογικό.  Ένα 
υπέρμετρα ομοιόμορφο κίνητρο υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος να είναι υπερβολικά γενικό και,  
επομένως,  αναποτελεσματικό.  Από την άποψη αυτή, η εισηγήτρια θεωρεί ότι το κίνητρο της 
παράτασης της περιόδου των 6 μηνών του διπλώματος  ευρεσιτεχνίας (δηλαδή για μια 
καθορισμένη και κοινή για όλους περίοδο) μπορεί να γίνει δεκτή μόνο διότι έως σήμερα,  
δηλαδή την αρχική εισαγωγή του κανονισμού,  μια  επιλεκτικότερη και περισσότερο 
εξαρτημένη από το κριτήριο της αναλογικότητας διαδικασία  δεν θα ήταν  εύκολο να 
υλοποιηθεί συγκεκριμένα,  τόσο λόγω έλλειψης σημαντικών δεδομένων όσο και εξαιτίας των 
δυσκολιών ενεργοποίησης του μηχανισμού.                                                                                 



PE 353.602v02-00 4/20 AD\567459EL.doc

EL

Για το λόγο αυτό η εισηγήτρια θεωρεί ότι,  ύστερα από μια πρώτη περίοδο εφαρμογής του 
κανονισμού,  θα πρέπει να γίνει   αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, 
ελέγχοντας την καταλληλότητα των κινήτρων,  την ανταπόκρισή τους στους  στόχους, και 
προβλέποντας ενδεχόμενη  αναθεώρηση της ρύθμισης.

Η διάδοση των πληροφοριών και των δεδομένων

Έχει ιδιαίτερη σημασία οι μελέτες και οι δοκιμές που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από 
τα Προγράμματα Παιδιατρικής Έρευνας να γίνουν γνωστά όχι μόνο  στο φορέα που είναι 
αρμόδιος να δίνει την έγκριση (βάσει των ίδιων μελετών) για την κυκλοφορία  των 
φαρμάκων στην αγορά.                                                                                                                    
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να κοινοποιούνται επίσης στην Παιδιατρική Επιτροπή που έχει 
εγκρίνει τη σχετική πρόταση και σε όλους τους οργανισμούς που ενεργούν στο πεδίο της 
έρευνας και των κλινικών δοκιμών,  ώστε να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα των 
ερευνών και, προφανώς, να αποφεύγονται οι επαναλήψεις,  βελτιώνοντας γενικώς τη 
διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση φαρμάκων για παιδιά.

Πτυχές σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες

Εκ μέρους ορισμένων φορέων που ενδιαφέρονται για τον κανονισμό διατυπώνονται 
παρατηρήσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της πρότασης της Επιτροπής και κυρίως 
επισημαίνεται ότι η φάση εμπλοκής της επιτροπής είναι υπερβολικά πρόωρη σε σχέση με την 
ανάπτυξη του προϊόντος.  Στο σημείο αυτό η εισηγήτρια δεν θεωρεί σκόπιμο να προτείνει,  σε 
αυτή τη φάση εξέτασης του κανονισμού,  τροπολογίες.  Αντίθετα,  θεωρεί αναγκαίο να 
καταστούν ταχύτερες οι φάσεις εξέτασης του Προγράμματος Παιδιατρικής Έρευνας και να 
συντομευτούν,  με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, οι χρόνοι που προβλέπονται για τα 
διάφορα στάδια.

Η ενίσχυση στην έρευνα

Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει μια ισχυρή και γενικευμένη στήριξη της έρευνας 
στον τομέα των φαρμάκων για την παιδική ηλικία.  Είναι προφανές για όλους ότι η υγεία των 
παιδιών είναι πρωταρχικός στόχος τόσο από κοινωνική άποψη όσο και από την άποψη της 
προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή,  ενός καταναλωτή,  στην περίπτωση αυτή,  
ιδιαίτερα ευαίσθητου και ευάλωτου,  για τον οποίο θα πρέπει να αυξηθεί η προσοχή μας,  
ακριβώς γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί σε πρώτο πρόσωπο,  αλλά μόνο μέσω των 
γεννητόρων και της οικογένειας.                                                                                       
Εξάλλου,  ο στόχος αυτός συμπίπτει με το στόχο υποστήριξης των δράσεων καινοτομίας στο 
φαρμακολογικό τομέα και εντάσσεται στη γενικότερη δέσμευση που θα αναλάβει η Επιτροπή 
στο πεδίο της έρευνας με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.                                                                        
Για τους λόγους αυτούς η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το 
MICE (Έρευνες για τα φάρμακα που προορίζονται για τα παιδιά της Ευρώπης) είναι αόριστη 
(στο κείμενο πράγματι αναφέρεται μόνο ότι η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει τη δυνατότητα 
θέσπισης προγράμματος παιδιατρικών μελετών) και ζητεί να προσδιοριστεί το μέσο αυτό 
στον παρόντα κανονισμό και εν πάση περιπτώσει να αναληφθεί μια πιο συγκεκριμένη και  
ρητή δέσμευση ως προς τις διαδικασίες,  το χρονοδιάγραμμα και τους πόρους. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Ενδείκνυται η δημιουργία μιας 
επιστημονικής επιτροπής, της επιτροπής 
παιδιατρικής, εντός του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (εφεξής «ο 
Οργανισμός») με εμπειρογνωμοσύνη και 
αρμοδιότητα στην ανάπτυξη και αξιολόγηση 
όλων των πτυχών φαρμάκων για τη 
θεραπεία παιδικών πληθυσμών. Η επιτροπή 
παιδιατρικής πρέπει να είναι κυρίως 
αρμόδια για την αξιολόγηση και συμφωνία 
των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας 
και για το σύστημα εξαιρέσεων και 
παρατάσεών τους καθώς και να 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο όσον αφορά τα 
διάφορα μέτρα στήριξης που περιέχονται 
στον κανονισμό. Σε όλο της το έργο η 
επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να εξετάζει το 
πιθανό σημαντικό θεραπευτικό όφελος των 
μελετών σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάγκης να αποφεύγονται οι άσκοπες 
μελέτες, πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες κοινοτικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2001/20/EΚ, καθώς και με την 
κατευθυντήρια γραμμή E11 της διεθνούς 
διάσκεψης για την εναρμόνιση (ICH) 
σχετικά με την ανάπτυξη φαρμάκων για 
παιδιά και να αποφεύγει οποιαδήποτε 
καθυστέρηση στην έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκων για άλλους 
πληθυσμούς, ως αποτέλεσμα της απαίτησης 
να διενεργούνται μελέτες σε παιδιά.

(8) Ενδείκνυται η δημιουργία μιας 
επιστημονικής επιτροπής, της επιτροπής 
παιδιατρικής, εντός του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (εφεξής «ο 
Οργανισμός») με εμπειρογνωμοσύνη και 
αρμοδιότητα στην ανάπτυξη και αξιολόγηση 
όλων των πτυχών φαρμάκων για τη 
θεραπεία παιδικών πληθυσμών. Η επιτροπή 
παιδιατρικής πρέπει να είναι κυρίως 
αρμόδια για την αξιολόγηση και συμφωνία 
των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας 
και για το σύστημα εξαιρέσεων και 
παρατάσεών τους. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού η επιτροπή πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη από τη φαρμακευτική 
βιομηχανία και να απαρτίζεται από μέλη 
εγνωσμένης και αποδεδειγμένης εμπειρίας 
και  γνώσης του τομέα σε διεθνές επίπεδο,  
καθώς και να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
όσον αφορά τα διάφορα μέτρα στήριξης που 
περιέχονται στον κανονισμό. Σε όλο της το 
έργο η επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να 
εξετάζει το πιθανό σημαντικό θεραπευτικό 
όφελος των μελετών σε παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να 
αποφεύγονται οι άσκοπες μελέτες, πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κοινοτικές 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 2001/20/EΚ, καθώς και με την 
κατευθυντήρια γραμμή E11 της διεθνούς 
διάσκεψης για την εναρμόνιση (ICH) 
σχετικά με την ανάπτυξη φαρμάκων για 
παιδιά και να αποφεύγει οποιαδήποτε 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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καθυστέρηση στην έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκων για άλλους 
πληθυσμούς, ως αποτέλεσμα της απαίτησης 
να διενεργούνται μελέτες σε παιδιά.

Αιτιολόγηση

Η Παιδιατρική Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει το ρόλο της κατά τρόπο αυτόνομο και 
προς το συμφέρον του παιδικού πληθυσμού·  για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η 
υπογράμμιση της ανεξαρτησίας της από τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Η θέσπιση του προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας στο νομοθετικό 
πλαίσιο που αφορά τα φάρμακα για 
ανθρώπινη χρήση έχει σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη φαρμάκων για 
παιδιά θα αποτελέσει αδιάσπαστο τμήμα της 
ανάπτυξης φαρμάκων, ενσωματωμένο στο 
πρόγραμμα ανάπτυξης για ενηλίκους. 
Επομένως, η υποβολή των προγραμμάτων 
παιδιατρικής έρευνας πρέπει να γίνεται σε 
πρώιμο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης 
του προϊόντος, προκειμένου να υπάρχει 
χρόνος για τη διεξαγωγή μελετών σε παιδιά 
πριν υποβληθούν οι αιτήσεις για την έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας.

(10) Η θέσπιση του προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας στο νομοθετικό 
πλαίσιο που αφορά τα φάρμακα για 
ανθρώπινη χρήση έχει σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη φαρμάκων για 
παιδιά θα αποτελέσει αδιάσπαστο τμήμα της 
ανάπτυξης φαρμάκων, ενσωματωμένο στο 
πρόγραμμα ανάπτυξης για ενηλίκους. 
Επομένως, η υποβολή των προγραμμάτων 
παιδιατρικής έρευνας πρέπει να γίνεται σε 
πρώιμο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης 
του προϊόντος, προκειμένου να υπάρχει 
χρόνος για τη διεξαγωγή μελετών σε παιδιά 
και εφόσον είναι δυνατό, πριν υποβληθούν 
οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή του προγράμματος παιδιατρικής έρευνας, δηλαδή 
κατά την ολοκλήρωση των φαρμακοκινητικών μελετών σε ενήλικες, είναι πολύ πρόωρος και 
υπερβολικά συγκεκριμένος ακρογωνιαίος λίθος στο πλαίσιο του κύκλου ανάπτυξης του 
φαρμακευτικού προϊόντος. Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ νωρίς για να απαιτηθεί κατάρτιση 
λεπτομερούς προγράμματος παιδιατρικής έρευνας. Η μοναδική δυνατότητα θα ήταν να 
καταρτισθεί ένα αόριστο πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, λόγω της έλλειψης της λεπτομερούς 
αξιολόγησης της επίδρασης ενός νέου φαρμάκου στους ενήλικες που απαιτείται προτού 
εξετασθεί η δυνατότητα διενέργειας μελετών σε παιδιά.
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Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11 α (νέα)

(11 α) Δεδομένου ότι το 50% των 
φαρμάκων για παιδιατρική χρήση δεν 
έχουν ελεγχθεί, θα πρέπει να προβλεφθούν 
χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη της 
έρευνας για φάρμακα για παιδιατρική 
χρήση τα οποία δεν καλύπτονται από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας, στο πλαίσιο 
των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας. 
Είναι αναγκαία η θέσπιση του 
προγράμματος «Φαρμακολογική έρευνα 
για τα παιδιά της Ευρώπης» (Medicines 
Investigation for the Children of Europe –
MICE).

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υποστηριχθούν η έρευνα και οι δοκιμές φαρμάκων για παιδιατρική χρήση, 
κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθούν χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο των κοινοτικών 
προγραμμάτων έρευνας. Xωρίς ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο  δεν θα υπάρξει κανένα 
ενδιαφέρον από τη φαρμακευτική βιομηχανία όσον αφορά την πραγματοποίηση μελετών για 
παιδιατρικές εφαρμογές φαρμάκων τα οποία δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή από 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

(21) Όταν ένα συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας οδηγήσει στην 
έγκριση ένδειξης για παιδιατρική χρήση 
προϊόντος που κυκλοφορεί ήδη για άλλες 
ενδείξεις, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
πρέπει να υποχρεώνεται να τοποθετήσει το 
προϊόν στην αγορά λαμβάνοντας υπόψη τις 
παιδιατρικές πληροφορίες εντός διετίας από 
την ημερομηνία έγκρισης της ένδειξης. Η εν 
λόγω απαίτηση πρέπει να αφορά μόνο 
προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη και να μην 
ισχύει για φάρμακα που λαμβάνουν άδεια 
κυκλοφορίας μέσω της άδειας κυκλοφορίας 
για παιδιατρική χρήση.

(21) Όταν ένα συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας οδηγήσει στην 
έγκριση ένδειξης για παιδιατρική χρήση 
προϊόντος που κυκλοφορεί ήδη για άλλες 
ενδείξεις, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
πρέπει να υποχρεώνεται να τοποθετήσει το 
προϊόν στην αγορά λαμβάνοντας υπόψη τις 
παιδιατρικές πληροφορίες εντός διετίας από 
την ημερομηνία έγκρισης της ένδειξης. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση, 
σε ειδικές περιπτώσεις στις οποίες έχουν 
σημειωθεί καθυστερήσεις σε διοικητικό 
επίπεδο, να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από 
τη διάταξη αυτή. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις 
πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες. Η 
εν λόγω απαίτηση πρέπει να αφορά μόνο 
προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη και να μην 



PE 353.602v02-00 8/20 AD\567459EL.doc

EL

ισχύει για φάρμακα που λαμβάνουν άδεια 
κυκλοφορίας μέσω της άδειας κυκλοφορίας 
για παιδιατρική χρήση.

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία ενός προϊόντος στην αγορά λόγω 
της διάρκειας των διοικητικών διαδικασιών για τον καθορισμό της τιμής και της επιστροφής 
των εξόδων. Όλα αυτά δεν σχετίζονται με τη δράση του κατόχου του προϊόντος ο οποίος, ούτως 
ή άλλως, οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την κυκλοφορία του προϊόντος.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22

(22) Πρέπει να θεσπιστεί μια προαιρετική 
διαδικασία που θα παρέχει τη δυνατότητα 
ενιαίας κοινοτικής γνωμοδότησης για τα 
φάρμακα που κυκλοφορούν σε εθνικό 
επίπεδο, όταν η αίτηση για άδεια 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά 
με παιδιά, ύστερα από συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας. Για να 
επιτευχθεί αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
διαδικασία των άρθρων 32 ως 34 της 
οδηγίας 2001/83/EΚ. Αυτό θα επιτρέψει την 
έκδοση εναρμονισμένης κοινοτικής 
απόφασης σχετικά με τη χρήση του 
φαρμάκου στα παιδιά και την ένταξή της σε 
όλες τις εθνικές πληροφορίες προϊόντος.

(22) Πρέπει να θεσπιστεί μια προαιρετική 
διαδικασία που θα παρέχει τη δυνατότητα 
ενιαίας κοινοτικής γνωμοδότησης για τα 
φάρμακα που κυκλοφορούν σε εθνικό 
επίπεδο, όταν η αίτηση για άδεια 
κυκλοφορίας περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά 
με παιδιά, ύστερα από συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας. Για να 
επιτευχθεί αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
διαδικασία των άρθρων 32 ως 34 της 
οδηγίας 2001/83/EΚ. Αυτό θα επιτρέψει την 
έκδοση εναρμονισμένης κοινοτικής 
απόφασης σχετικά με τη χρήση του 
φαρμάκου στα παιδιά και την ένταξή της σε 
όλες τις εθνικές πληροφορίες προϊόντος.

Εν τω μεταξύ,  είναι σκόπιμη η έκδοση 
ευρωπαϊκού παιδιατρικού εντύπου ως 
σημείο αναφοράς  για τη συλλογή όλων των 
διαθέσιμων στοιχείων στις διάφορες χώρες 
μέλη σχετικά με κάθε φάρμακο για  το 
οποίο υπάρχει η βούληση να κυκλοφορήσει 
στην Ένωση και το οποίο  έως τότε 
κυκλοφορεί μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Φαίνεται χρήσιμη η εισαγωγή μιας πρακτικής που ενοποιεί  τα έντυπα τα οποία 
χρησιμοποιούνται στις χώρες μέλη και προετοιμάζει την καθιέρωση της  προαιρετικής 
διαδικασίας για την οποία γίνεται λόγος στην αιτιολογική σκέψη 22.
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Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 23

(23) Είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί η 
προσαρμογή των μηχανισμών 
φαρμακοεπαγρύπνησης ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις της συλλογής στοιχείων 
ασφάλειας σε παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όσον 
αφορά τα πιθανά μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητα στα 
παιδιά μπορεί επίσης να χρειάζεται 
περαιτέρω μελέτη αφού χορηγηθεί η άδεια 
κυκλοφορίας. Επομένως, μια πρόσθετη 
απαίτηση για τις αιτήσεις άδειας 
κυκλοφορίας που περιλαμβάνουν τα 
αποτελέσματα μελετών που διεξήχθησαν 
σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας πρέπει να είναι η 
υποχρέωση του αιτούντος να αναφέρει πώς 
σκοπεύει να εξασφαλίσει τη 
μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των 
πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από τη 
χρήση του φαρμάκου και της 
αποτελεσματικότητας στον παιδικό 
πληθυσμό. Επιπλέον, όταν υπάρχουν 
ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας, προβλέπεται η 
δυνατότητα να απαιτείται από τον αιτούντα,
ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας, να υποβάλει και να εφαρμόσει 
σύστημα διαχείρισης κινδύνου ή/και να 
διεξαγάγει ειδικές μελέτες μετά την 
κυκλοφορία του προϊόντος.

(23) Είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί η 
προσαρμογή των μηχανισμών 
φαρμακοεπαγρύπνησης ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις της συλλογής στοιχείων 
ασφάλειας σε παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όσον 
αφορά τα πιθανά μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητα στα 
παιδιά μπορεί επίσης να χρειάζεται 
περαιτέρω μελέτη αφού χορηγηθεί η άδεια 
κυκλοφορίας. Επομένως, μια πρόσθετη 
απαίτηση για τις αιτήσεις άδειας 
κυκλοφορίας που περιλαμβάνουν τα 
αποτελέσματα μελετών που διεξήχθησαν 
σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας πρέπει να είναι η 
υποχρέωση του αιτούντος να αναφέρει πώς 
σκοπεύει να εξασφαλίσει τη 
μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των 
πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από τη 
χρήση του φαρμάκου και της 
αποτελεσματικότητας στον παιδικό 
πληθυσμό. Επιπλέον, όταν υπάρχουν 
ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας, είναι ανάγκη να
απαιτείται, υπό την ευθύνη της επιτροπής,  
από τον αιτούντα, ως προϋπόθεση για την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας, να υποβάλει 
και να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης 
κινδύνου ή/και να διεξαγάγει ειδικές μελέτες 
μετά την κυκλοφορία του προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Ο αιτών θα  πρέπει να είναι υποχρεωμένος,  σε περίπτωση  ιδιαιτέρως ανησυχητικών 
περιστάσεων, να υποβάλει και να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης των κινδύνων και/ή 
διεξαγωγής ειδικών μελετών  μετά την κυκλοφορία του προϊόντος.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28
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(28) Προκειμένου να αυξηθούν οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για τη χρήση των 
φαρμάκων σε παιδιά και να αποφεύγεται η 
ενδεχόμενη επανάληψη μελετών σε παιδιά 
που δεν προσθέτουν στη συλλογική γνώση, 
η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2001/20/EK πρέπει να περιλαμβάνει μια 
πηγή πληροφοριών για όλες τις τρέχουσες, 
τις τερματισθείσες και τις ολοκληρωθείσες 
παιδιατρικές μελέτες που διεξάγονται τόσο 
στην Κοινότητα όσο και σε τρίτες χώρες.

(28) Προκειμένου να αυξηθούν οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για τη χρήση των 
φαρμάκων σε παιδιά και να αποφεύγεται η 
ενδεχόμενη επανάληψη μελετών σε παιδιά 
που δεν προσθέτουν στη συλλογική γνώση, 
η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2001/20/EK πρέπει να περιλαμβάνει 
ευρωπαϊκό κατάλογο των κλινικών 
δοκιμών των φαρμάκων για παιδιατρική 
χρήση, ο οποίος πρέπει να περιέχει όλες τις 
τρέχουσες, τις τερματισθείσες και τις 
ολοκληρωθείσες παιδιατρικές μελέτες που 
διεξάγονται τόσο στην Κοινότητα όσο και 
σε τρίτες χώρες. Οι μελέτες αυτές 
καταχωρίζονται επίσης στις βάσεις 
δεδομένων για τις κλινικές έρευνες που 
διενεργούνται επί του παρόντος σε εθνικό 
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Ένας ευρωπαϊκός κατάλογος που θα συγκεντρώνει τις μελέτες για τα φάρμακα για παιδιατρική 
χρήση αποτελεί μια αποτελεσματική πηγή πληροφοριών που επιτρέπει να αποφεύγεται η 
επικάλυψη παιδιατρικών ερευνών και εγγυάται τη δυνατότητα εντοπισμού πληροφοριών σχετικά 
με την παιδιατρική χρήση των φαρμάκων. Η αναφορά στις εθνικές βάσεις δεδομένων 
εντάσσεται σε αυτό το πνεύμα.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 4 α) (νέο)

Άρθρο 4α
Θεσπίζεται το πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας: Φαρμακολογική έρευνα για τα 
παιδιά της Ευρώπης (Medicines 
Investigation for the Children of Europe –
MICE), με σκοπό τη χρηματοδότηση 
μελετών σχετικά με τη χρήση στον 
παιδιατρικό τομέα νέων φαρμάκων τα 
οποία δεν καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ή από συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας. Προτείνεται να 
διατεθούν, στο πλαίσιο των κοινοτικών 
προγραμμάτων έρευνας, κατάλληλες 
χρηματοδοτήσεις για να υποστηριχθούν οι 
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μελέτες και οι έρευνες για τα φάρμακα για 
παιδιατρική χρήση.

Αιτιολόγηση

Με το μέσο αυτό εξασφαλίζεται η έρευνα για τα φάρμακα εκείνα τα οποία διαφορετικά, εφόσον 
δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ούτε από συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας, δεν θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το σύστημα κινήτρων που θεσπίζει ο 
παρών κανονισμός,  τη βάση του οποίου αποτελεί η παράταση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
και των συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας. Προκειμένου να υποστηριχθούν η 
έρευνα και οι δοκιμές φαρμάκων για παιδιατρική χρήση, κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθούν 
χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 6, ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Όλα τα έμμεσα συμφέροντα που θα 
μπορούσαν να συνδέονται με τη 
φαρμακευτική βιομηχανία θα εισαχθούν σε 
κατάλογο που θα παραμείνει στον 
Οργανισμό και το κοινό θα μπορεί να τον 
συμβουλεύεται. Ο κατάλογος θα 
ενημερώνεται ετησίως. 

Όλα τα άμεσα και/ή έμμεσα συμφέροντα 
που θα μπορούσαν να συνδέονται με τη 
φαρμακευτική βιομηχανία θα εισαχθούν σε 
κατάλογο που θα παραμείνει στον 
Οργανισμό και το κοινό θα μπορεί να τον 
συμβουλεύεται. Ο κατάλογος θα 
ενημερώνεται ετησίως. 

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροποποίησης είναι η διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ 
φαρμακευτικών εταιριών και μελών της επιτροπής.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ η α) (νέο)

ηα) η προώθηση των επικοινωνιακών 
εκστρατειών που θα  ενημερώνουν σχετικά 
με το ρόλο της επιτροπής  και τους όρους 
υπό τους οποίους πραγματοποιούνται οι 
δοκιμές παιδιατρικών φαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έως σήμερα η δυνατότητα  εντοπισμού  παιδιών για τη διενέργεια δοκιμών, 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία  κανόνες ασφάλειας,  νέων φαρμάκων για 
παιδιατρική χρήση είναι πολύ περιορισμένη και αποτελεί μια από τις αιτίες της ελλιπούς 
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ανάπτυξης αυτού του είδους φαρμάκων,  μια επικοινωνιακή εκστρατεία που θα ενημερώνει για   
τα προβλήματα αυτά αποτελεί μέσο μεγάλης σημασίας.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΗΜΕΙΟ η α (νέο)

η α) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας ενός 
προϊόντος για οκτάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας, μέσω της διενέργειας 
αναθεώρησης των ανεξάρτητα 
ελεγχόμενων αριθμών πωλήσεων των εν 
λόγω προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 36, 
παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας ενδέχεται να μην 
επαρκεί προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εταιρείες να επενδύουν στην ανάπτυξη παιδιατρικών 
ενδείξεων σε ό,τι αφορά ορισμένες σπάνιες σχετικά ασθένειες. Η εξάμηνη παράταση του ΣΠΠ 
στις ΗΠΑ δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με την κατάσταση στην ΕΕ διότι οι τιμές είναι αισθητά 
χαμηλότερες στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να 
χρειάζεται μεγαλύτερο κίνητρο. Βεβαίως, οι 6 μήνες είναι πιθανώς ένα υπερβολικό κίνητρο 
προκειμένου για φάρμακα τα οποία θεωρούνται επαναστατικής εμβέλειας για τους ενήλικες.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εντός 60 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης η επιτροπή παιδιατρικής εκδίδει 
γνώμη σχετικά με τη χορήγηση ή μη 
παρέκκλισης για συγκεκριμένο προϊόν.

2. Εντός 45 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης η επιτροπή παιδιατρικής εκδίδει 
γνώμη σχετικά με τη χορήγηση ή μη 
παρέκκλισης για συγκεκριμένο προϊόν.

Είτε ο αιτών είτε η επιτροπή παιδιατρικής 
μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση 
συνάντησης κατά το διάστημα αυτό των 60
ημερών.

Είτε ο αιτών είτε η επιτροπή παιδιατρικής 
μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση 
συνάντησης κατά το διάστημα αυτό των 45
ημερών.

Εάν αυτό ενδείκνυται, η επιτροπή 
παιδιατρικής μπορεί να ζητήσει από τον 
υποψήφιο να συμπληρώσει τα στοιχεία και 
τα έγγραφα που υποβλήθηκαν. Όταν η 
επιτροπή παιδιατρικής κάνει χρήση της 
ευχέρειας αυτής, η προθεσμία των 60
ημερών αναστέλλεται μέχρι να 
προσκομισθούν τα συμπληρωματικά 

Εάν αυτό ενδείκνυται, η επιτροπή 
παιδιατρικής μπορεί να ζητήσει από τον 
υποψήφιο να συμπληρώσει τα στοιχεία και 
τα έγγραφα που υποβλήθηκαν. Όταν η 
επιτροπή παιδιατρικής κάνει χρήση της 
ευχέρειας αυτής, η προθεσμία των 45
ημερών αναστέλλεται μέχρι να 
προσκομισθούν τα συμπληρωματικά 
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στοιχεία που ζητήθηκαν. στοιχεία που ζητήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 60 ημερών φαίνεται υπερβολικά μεγάλη,  εάν ληφθεί υπόψη το θέμα της 
πρότασης κανονισμού·  έχει μεγάλη σημασία  να μειωθεί ο χρόνος,  ώστε τα φάρμακα για 
παιδιατρική χρήση  να καταστούν διαθέσιμα το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

1. Εντός εξήντα ημερών από την παραλαβή 
ενός έγκυρου προτεινόμενου προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας, η επιτροπή 
παιδιατρικής εκδίδει γνώμη σχετικά με το αν
οι προτεινόμενες μελέτες εξασφαλίζουν ή 
όχι την παραγωγή των αναγκαίων στοιχείων 
που θα καθορίσουν τις συνθήκες υπό τις 
οποίες μπορεί να χρησιμοποιείται το 
φάρμακο στον παιδικό πληθυσμό ή σε 
υποσύνολα αυτού, και εάν τα αναμενόμενα 
θεραπευτικά οφέλη δικαιολογούν ή όχι τις 
προτεινόμενες μελέτες.

1. Εντός σαράντα πέντε ημερών από την 
παραλαβή ενός έγκυρου προτεινόμενου 
προγράμματος παιδιατρικής έρευνας, η 
επιτροπή παιδιατρικής εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το αν οι προτεινόμενες μελέτες 
εξασφαλίζουν ή όχι την παραγωγή των 
αναγκαίων στοιχείων που θα καθορίσουν τις 
συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιείται το φάρμακο στον παιδικό 
πληθυσμό ή σε υποσύνολα αυτού, και εάν τα 
αναμενόμενα θεραπευτικά οφέλη 
δικαιολογούν ή όχι τις προτεινόμενες 
μελέτες.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 60 ημερών φαίνεται υπερβολικά μεγάλη,  εάν ληφθεί υπόψη το θέμα της 
πρότασης κανονισμού·  έχει μεγάλη σημασία  να μειωθεί ο χρόνος,  ώστε τα φάρμακα για 
παιδιατρική χρήση  να καταστούν διαθέσιμα το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εντός της περιόδου των εξήντα ημερών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η 
επιτροπή παιδιατρικής δύναται να ζητήσει 
από τον αιτούντα να προτείνει 
τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση αυτή η προθεσμία που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 για την 
έκδοση της τελικής γνώμης παρατείνεται για 
εξήντα ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο αιτών ή η επιτροπή 

2. Εντός της περιόδου των σαράντα πέντε
ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
η επιτροπή παιδιατρικής δύναται να ζητήσει 
από τον αιτούντα να προτείνει 
τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση αυτή η προθεσμία που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1 για την 
έκδοση της τελικής γνώμης παρατείνεται για 
σαράντα πέντε ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο αιτών ή η 



PE 353.602v02-00 14/20 AD\567459EL.doc

EL

παιδιατρικής δύναται να ζητήσει επιπλέον 
συνάντηση κατά το διάστημα αυτό. Η 
προθεσμία αναστέλλεται μέχρις ότου 
παρασχεθούν οι ζητηθείσες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. 

επιτροπή παιδιατρικής δύναται να ζητήσει 
επιπλέον συνάντηση κατά το διάστημα αυτό. 
Η προθεσμία αναστέλλεται μέχρις ότου 
παρασχεθούν οι ζητηθείσες 
συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 60 ημερών φαίνεται υπερβολικά μεγάλη, εάν ληφθεί υπόψη το θέμα της 
πρότασης κανονισμού· έχει μεγάλη σημασία να μειωθεί ο χρόνος, ώστε τα φάρμακα για 
παιδιατρική χρήση να καταστούν διαθέσιμα το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 24, ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΔΑΦΙΟ

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη αυτή τη 
γνώμη.
Εάν ζητηθεί από την επιτροπή παιδιατρικής 
να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οφείλει να το πράξει εντός 
εξήντα ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη αυτή τη 
γνώμη.
Εάν ζητηθεί από την επιτροπή παιδιατρικής 
να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οφείλει να το πράξει εντός 
σαράντα πέντε ημερών από την παραλαβή 
της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία των 60 ημερών φαίνεται υπερβολικά μεγάλη,  εάν ληφθεί υπόψη το θέμα της 
πρότασης κανονισμού· έχει μεγάλη σημασία  να μειωθεί ο χρόνος, ώστε τα φάρμακα για 
παιδιατρική χρήση να καταστούν διαθέσιμα το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 34

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση 
συμφωνηθέντος σχεδίου παιδιατρικής 
έρευνας και το φάρμακο αυτό 
κυκλοφορούσε ήδη με άλλες ενδείξεις, ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας θέτει το 
προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά εντός 
δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης 
άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση. 

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση 
συμφωνηθέντος σχεδίου παιδιατρικής 
έρευνας και το φάρμακο αυτό 
κυκλοφορούσε ήδη με άλλες ενδείξεις, ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας θέτει το 
προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά εντός 
δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης 
άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση. Οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν, σε ειδικές 
περιπτώσεις στις οποίες έχουν σημειωθεί 
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καθυστερήσεις στο διοικητικό επίπεδο, να 
επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τη διάταξη 
αυτή. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένες.

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία ενός προϊόντος στην αγορά λόγω 
της διάρκειας των διοικητικών διαδικασιών για τον καθορισμό της τιμής και της επιστροφής 
των εξόδων. Όλα αυτά δεν σχετίζονται με τη δράση του κατόχου του προϊόντος ο οποίος, ούτως 
ή άλλως, οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την κυκλοφορία του προϊόντος. 

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

1. Όταν η αίτηση δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών που διεξήχθησαν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας, ο κάτοχος του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας δικαιούται 
εξάμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.

1. Όταν η αίτηση δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών που διεξήχθησαν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας, ο κάτοχος του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας δικαιούται 
τετράμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92. 
Επιπλέον, χορηγείται περαιτέρω 
τετράμηνη παράταση για τα προϊόντα των 
οποίων οι συνδυασμένες ετήσιες πωλήσεις 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερβαίνουν 
τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι πωλήσεις 
του προϊόντος πρέπει να καθορίζονται μία 
τριετία πριν από την λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας βάσει των ανεξάρτητα 
ελεγχόμενων αριθμών ετήσιων πωλήσεων 
που γνωστοποιεί η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας ενδέχεται να μην 
επαρκεί προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εταιρείες να επενδύουν στην ανάπτυξη παιδιατρικών 
ενδείξεων σε ό,τι αφορά ορισμένες σπάνιες σχετικά ασθένειες. Η εξάμηνη παράταση του ΣΠΠ 
στις ΗΠΑ δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με την κατάσταση στην ΕΕ διότι οι τιμές είναι αισθητά 
χαμηλότερες στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να 
χρειάζεται μεγαλύτερο κίνητρο. Βεβαίως, οι 6 μήνες είναι πιθανώς ένα υπερβολικό κίνητρο 
προκειμένου για φάρμακα τα οποία θεωρούνται επαναστατικής εμβέλειας για τους ενήλικες.
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Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Όταν χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες
που καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
η εξάμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται 
μόνον όταν το προϊόν διαθέτει άδεια 
κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

3. Όταν χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες 
που καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ, 
η τετράμηνη ή οκτάμηνη παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας ενδέχεται να μην 
επαρκεί προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εταιρείες να επενδύουν στην ανάπτυξη παιδιατρικών 
ενδείξεων σε ό,τι αφορά ορισμένες σπάνιες σχετικά ασθένειες. Η εξάμηνη παράταση του ΣΠΠ 
στις ΗΠΑ δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με την κατάσταση στην ΕΕ διότι οι τιμές είναι αισθητά 
χαμηλότερες στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να 
χρειάζεται μεγαλύτερο κίνητρο. Βεβαίως, οι 6 μήνες είναι πιθανώς ένα υπερβολικό κίνητρο 
προκειμένου για φάρμακα τα οποία θεωρούνται επαναστατικής εμβέλειας για τους ενήλικες.

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται 
σε προϊόντα που προστατεύονται από 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1768/92 ή από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
που πληροί τις προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας. Δεν 
εφαρμόζονται σε φάρμακα που 
χαρακτηρίζονται ως ορφανά φάρμακα 
δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
141/2000.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται 
σε προϊόντα που προστατεύονται από 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1768/92 ή από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
που πληροί τις προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας. Δεν
εφαρμόζονται σε φάρμακα που 
χαρακτηρίζονται ως ορφανά φάρμακα 
δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
141/2000. ή σε προϊόντα, η δραστική ουσία 
των οποίων προστατεύεται ήδη από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που καλύπτει την 
παιδιατρική χρήση ή την φαρμακοτεχνική 
μορφή του σκευάσματος ή έχει λάβει 
οποιαδήποτε άλλη μορφή 
αποκλειστικότητας δεδομένων ή 
κυκλοφορίας στην αγορά για παιδιατρική 
χρήση.
Στα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία 
έχει χορηγηθεί παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί 
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άλλης μορφής κοινοτική ή εθνική 
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, 
αποκλειστικότητα δεδομένων ή 
αποκλειστικότητα κυκλοφορίας στην 
αγορά για την παιδιατρική χρήση ή για το 
είδος της δραστικής ουσίας.

Αιτιολόγηση

Η ωφέλεια (παράταση της περιόδου ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας) πρέπει να είναι 
ανάλογη προς το κόστος. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το γεγονός ότι η ωφέλεια της επί 
εξάμηνο εκμετάλλευσης υπερβαίνει σημαντικά το κόστος για τα περισσότερα προϊόντα. Πρέπει 
να παρέχεται λογική απόδοση της επένδυσης. Για τα προϊόντα μαζικών πωλήσεων, ένας μήνας 
αρκεί, ενώ για προϊόντα με περιορισμένες πωλήσεις μπορεί να χρειασθεί εξάμηνο. Τα 
περισσότερα προϊόντα θα ανήκουν σε μια ενδιάμεση κατηγορία. Ο κανονισμός της Επιτροπής 
847/2000 σε συνέχεια του κανονισμού περί ορφανών φαρμάκων (με περιορισμένη ζήτηση) 
αποτελεί καλό παράδειγμα για τον υπολογισμό του κόστους και των ωφελειών. Η αμοιβή δεν 
πρέπει να έχει σωρευτικό χαρακτήρα.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 37, ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται επίσης 
όταν παρά την ολοκλήρωση του 
συμφωνηθέντος προγράμματος παιδιατρικής 
έρευνας δεν εκδίδεται άδεια για ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, αλλά τα αποτελέσματα 
των μελετών που διεξήχθησαν 
αντικατοπτρίζονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, και εάν 
ενδείκνυται, στο φύλλο οδηγιών του εν 
λόγω φαρμάκου. 

Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται επίσης 
όταν παρά την ολοκλήρωση του 
συμφωνηθέντος προγράμματος παιδιατρικής 
έρευνας δεν εκδίδεται άδεια για ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, αλλά τα αποτελέσματα 
των μελετών που διεξήχθησαν 
αντικατοπτρίζονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, και εάν 
ενδείκνυται, στο φύλλο οδηγιών του εν 
λόγω φαρμάκου. Σε περίπτωση που σε ένα 
συγκεκριμένο υποσύνολο του παιδικού 
πληθυσμού, το οποίο προσδιορίζεται  βάσει 
κριτηρίων και μεθόδων που καθορίζει η 
επιτροπή παιδιατρικής, υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις χρήσης της διαδικασίας που 
προβλέπεται για τα ορφανά φάρμακα, ο 
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας μπορεί να 
κάνει χρήση μιας εκ των δύο διαδικασιών 
κατ' επιλογήν.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να παρέχει μια επιπλέον δυνατότητα στον αιτούντα που θα 
απλουστεύει τη διαδικασία για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για ένα ορφανό φάρμακο.
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Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ

2. Με βάση την αξιολόγηση της 
παραγράφου 1 και άλλες διαθέσιμες 
πληροφορίες και κατόπιν διαβουλεύσεων με 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
ενδιαφερόμενα μέρη, η επιτροπή 
παιδιατρικής εκπονεί κατάλογο των 
θεραπευτικών αναγκών.

2. Με βάση την αξιολόγηση της 
παραγράφου 1 και άλλες διαθέσιμες 
πληροφορίες και κατόπιν διαβουλεύσεων με 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα
ενδιαφερόμενα μέρη, η επιτροπή 
παιδιατρικής εκπονεί κατάλογο των 
θεραπευτικών αναγκών που συνεκτιμά τις 
προτεραιότητες της στιγμής στον τομέα 
των παιδιατρικών φαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Ένας κατάλογος των προτεραιοτήτων στο πεδίο των παιδιατρικών φαρμάκων επιτρέπει στις 
φαρμακευτικές εταιρείες να οργανώνουν ορθολογικότερα τη φαρμακολογική έρευνα στους 
τομείς που κατά τη στιγμή εκείνη έχουν περισσότερο ανάγκη.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 44, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όλες οι υφιστάμενες παιδιατρικές 
μελέτες, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
1, λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή 
παιδιατρικής κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων για προγράμματα παιδιατρικής 
έρευνας, παρεκκλίσεων και αναβολών και 
από τις αρμόδιες αρχές κατά την 
αξιολόγηση των αιτήσεων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 ή 
31.

2. Όλες οι υφιστάμενες παιδιατρικές 
μελέτες, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 
1, και οι παιδιατρικές μελέτες που έχουν 
ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού είναι επιλέξιμες 
προκειμένου να περιληφθούν σε ένα 
πρόγραμμα έρευνας και λαμβάνονται 
υπόψη από την επιτροπή παιδιατρικής κατά 
την αξιολόγηση των αιτήσεων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 ή 
31.

Αιτιολόγηση
Η παιδιατρική επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών για νέα 
φαρμακευτικά προϊόντα για τον παιδικό πληθυσμό, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 48, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα ονόματα των 
εν λόγω κατόχων αδειών κυκλοφορίας 
καθώς και τα ποσά των ποινών και τους 
λόγους για τους οποίους επεβλήθησαν.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα ονόματα των 
εν λόγω κατόχων αδειών κυκλοφορίας και 
όσων παραβιάζουν τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή των κανονισμών 
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που έχουν εγκριθεί βάσει αυτού, καθώς και 
τα ποσά των ποινών και τους λόγους για 
τους οποίους επεβλήθησαν.

Αιτιολόγηση

Καλό θα είναι να προβλέπονται κυρώσεις για όποιον παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισμού, 
σύμφωνα με τα εδάφια 1, 2 και 3 του άρθρου 48.

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εντός έξι ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
δημοσιεύει γενική έκθεση σχετικά με την 
κτηθείσα πείρα από την εφαρμογή του, που 
περιλαμβάνει ειδικότερα λεπτομερή 
κατάλογο όλων των φαρμάκων που έχουν 
λάβει άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική 
χρήση από την έναρξη ισχύος του.

2. Εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή δημοσιεύει γενική έκθεση σχετικά 
με την κτηθείσα πείρα από την εφαρμογή 
του, που περιλαμβάνει ειδικότερα 
λεπτομερή κατάλογο όλων των φαρμάκων 
που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση από την έναρξη ισχύος 
του. Ειδικότερα, η Επιτροπή προβαίνει  σε 
ανάλυση των ενεργειών αμοιβών και 
κινήτρων που προβλέπονται από τα άρθρα 
36 και 37, καθώς και σε δημοσιονομική 
αξιολόγηση του κόστους των ερευνών σε 
σχέση με το όφελος που προέκυψε  χάρη 
στα κίνητρα.  Σε περίπτωση που από την 
ανάλυση θα αποκαλυφθεί  η 
ακαταλληλότητα του προβλεπόμενου 
μηχανισμού σε σχέση με τα επιτευχθέντα ή 
τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα,  θα γίνει 
τροποποίηση των άρθρων αυτών.

Αιτιολόγηση
Η αναθεώρηση μετά από 4 χρόνια του συστήματος κινήτρων εκ μέρους της Επιτροπής θα 
επιτρέψει την αξιολόγηση της πραγματικής ορθότητας του συνολικού συστήματος  κινήτρων 
στην παιδιατρική φαρμακολογική έρευνα και την έγκριση ενδεχομένως των αναγκαίων μέτρων 
διευθέτησης. 
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