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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 27
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3)  Στα προβλήματα που προκύπτουν από 
την απουσία φαρμάκων κατάλληλα 
προσαρμοσμένων για παιδιά 
συγκαταλέγονται οι ανεπαρκείς 
πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία με 
αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο για 
παρενέργειες που περιλαμβάνουν το θάνατο, 
η αναποτελεσματική αγωγή λόγω 
ανεπαρκούς δόσης, η μη πρόσβαση των 
παιδιών σε εξελιγμένες θεραπείες καθώς και 
η χρήση γαληνικών σκευασμάτων για τη 
θεραπεία των παιδιών που μπορεί να είναι 
χαμηλής ποιότητας.

(3)  Στα προβλήματα που προκύπτουν από 
την απουσία φαρμάκων κατάλληλα 
προσαρμοσμένων για παιδιά 
συγκαταλέγονται οι ανεπαρκείς 
πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία με 
αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο για 
παρενέργειες που περιλαμβάνουν το θάνατο, 
η αναποτελεσματική αγωγή λόγω 
ανεπαρκούς δόσης, η μη πρόσβαση των 
παιδιών σε εξελιγμένες θεραπείες, η μορφή 
των σκευασμάτων και η οδός χορήγησης,
καθώς και η χρήση γαληνικών σκευασμάτων 
για τη θεραπεία των παιδιών που μπορεί να 
είναι χαμηλής ποιότητας.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία στην παιδιατρική χρήση η μορφή των σκευασμάτων και ο τρόπος χορήγησής τους

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 28
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να αυξήσει την ανάπτυξη φαρμάκων για 
παιδιά, να εξασφαλίσει ότι τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των παιδιών 
υποβάλλονται σε υψηλής ποιότητας 
δεοντολογική έρευνα και έχουν λάβει ειδική 
άδεια κυκλοφορίας για χρήση σε παιδιά και 
να βελτιώσει τις διαθέσιμες πληροφορίες για 
τη χρήση των φαρμάκων σε διάφορους 
παιδικούς πληθυσμούς. Οι στόχοι αυτοί 
πρέπει να επιτευχθούν χωρίς κάποια παιδιά 
να υποβληθούν σε άσκοπες κλινικές δοκιμές 
και χωρίς να καθυστερήσει η έκδοση της 
άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων για άλλους 
πληθυσμούς.

(4) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να διευκολύνει την ανάπτυξη φαρμάκων για 
παιδιά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτά, να εξασφαλίσει ότι τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των παιδιών 
υποβάλλονται όπου ενδείκνυται σε υψηλής 
ποιότητας δεοντολογική έρευνα και έχουν 
λάβει ειδική άδεια κυκλοφορίας για χρήση 
σε παιδιά και να βελτιώσει τις διαθέσιμες 
πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων 
σε διάφορους παιδικούς πληθυσμούς. Οι 
στόχοι αυτοί  πρέπει να επιτευχθούν χωρίς 
κάποια παιδιά να υποβληθούν σε άσκοπες 
κλινικές δοκιμές και χωρίς να καθυστερήσει 
η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων για άτομα άλλων ηλικιών.

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 29
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 A (νέα)

(4α) Η επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να 
εκδώσει κατάλογο των θεραπευτικών 
αναγκών των παιδιών κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο οποίος 
θα ενημερώνεται τακτικά. Ο κατάλογος 
πρέπει να προσδιορίζει τα υπάρχοντα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε παιδιά 
και να υπογραμμίζει τις θεραπευτικές 
ανάγκες των παιδιών και τις 
προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας 
και της ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, οι 
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επιχειρήσεις θα μπορούν να εντοπίζουν 
εύκολα τις ευκαιρίες επιχειρησιακής 
ανάπτυξης, η επιτροπή παιδιατρικής θα 
μπορεί να κρίνει καλύτερα τις ανάγκες για 
φάρμακα και μελέτες κατά την αξιολόγηση 
των σχεδίων προγραμμάτων παιδιατρικής 
έρευνας, των παρεκκλίσεων και των 
αναβολών και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και οι ασθενείς θα διαθέτουν 
μια πηγή πληροφοριών για να στηρίζουν 
τις αποφάσεις τους ως προς την επιλογή 
φαρμάκων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναλαμβάνει την αιτιολογική σκέψη 29. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των 
διατάξεων που περιλαμβάνει, η αιτιολογική σκέψη αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται μεταξύ των 
πρώτων αιτιολογικών σκέψεων της νομοθετικής αυτής πρότασης.
Τροπολογία για την εξασφάλιση συνοχής με τις τροπολογίες στο κεφάλαιο 2α και τα άρθρα 2α 
έως ε.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 30
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 
κανονισμοί περί φαρμάκων πρέπει να 
αποσκοπούν βασικά στην διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, ο στόχος αυτός πρέπει να 
επιτυγχάνεται με μέσα που δεν εμποδίζουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των φαρμάκων 
εντός της Κοινότητας. Οι διαφορές που 
υφίστανται μεταξύ των εθνικών 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων για τα φάρμακα τείνουν να 
παρεμποδίζουν τις ενδοκοινοτικές εμπορικές 
συναλλαγές και, κατά συνέπεια, επηρεάζουν 
άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Επομένως, κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης 
και έγκρισης φαρμάκων για παιδιατρική 
χρήση είναι δικαιολογημένη προκειμένου να 
αποτραπούν ή να αρθούν τα συγκεκριμένα 
εμπόδια. Κατά συνέπεια, το άρθρο 95 της 
Συνθήκης είναι η κατάλληλη νομική βάση.

(5) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι 
κανονισμοί περί φαρμάκων πρέπει να 
αποσκοπούν βασικά στην διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας, ο στόχος αυτός πρέπει να 
επιτυγχάνεται με μέσα που δεν εμποδίζουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των ασφαλών 
φαρμάκων εντός της Κοινότητας. Οι 
διαφορές που υφίστανται μεταξύ των 
εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων για τα φάρμακα 
τείνουν να παρεμποδίζουν τις 
ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές και, 
κατά συνέπεια, επηρεάζουν άμεσα τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Επομένως, κάθε ενέργεια που αποσκοπεί 
στην προώθηση της ανάπτυξης και έγκρισης 
φαρμάκων για παιδιατρική χρήση είναι 
δικαιολογημένη προκειμένου να 
αποτραπούν ή να αρθούν τα συγκεκριμένα 
εμπόδια. Κατά συνέπεια, το άρθρο 95 της 
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Συνθήκης είναι η κατάλληλη νομική βάση.

Or. en

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 31
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Η καθιέρωση ενός συστήματος τόσο 
υποχρεώσεων όσο και ανταμοιβών και 
κινήτρων αποδείχθηκε απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. Η ακριβής 
φύση των υποχρεώσεων και ανταμοιβών και 
κινήτρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ιδιότητα του εκάστοτε συγκεκριμένου 
φαρμάκου. Ο κανονισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα φάρμακα που 
χορηγούνται σε παιδιά και επομένως το 
πεδίο εφαρμογής του πρέπει να καλύπτει 
αναπτυσσόμενα προϊόντα που δεν έχουν 
λάβει ακόμα άδεια κυκλοφορίας, προϊόντα 
που έχουν άδεια κυκλοφορίας και 
καλύπτονται ακόμα από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και προϊόντα με 
άδεια κυκλοφορίας που δεν καλύπτονται πια 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

(6) Η καθιέρωση ενός συστήματος τόσο 
υποχρεώσεων όσο και ανταμοιβών και 
κινήτρων αποδείχθηκε απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. Η ακριβής 
φύση των υποχρεώσεων και ανταμοιβών και 
κινήτρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ιδιότητα του εκάστοτε συγκεκριμένου 
φαρμάκου και την ειδική φύση των 
διαφόρων παράλληλων μορφών 
προστασίας των φαρμάκων. Ο κανονισμός 
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα φάρμακα 
που χορηγούνται σε παιδιά και επομένως το 
πεδίο εφαρμογής του πρέπει να καλύπτει 
αναπτυσσόμενα προϊόντα που δεν έχουν 
λάβει ακόμα άδεια κυκλοφορίας, προϊόντα 
που έχουν άδεια κυκλοφορίας και 
καλύπτονται ακόμα από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και προϊόντα με 
άδεια κυκλοφορίας που δεν καλύπτονται πια 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φάρμακα καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) και από ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων. Το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας/SPC και το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων δεν 
αλληλοσυμπληρώνονται αλλά, αντιθέτως, είναι παράλληλα. Στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες 
τις περιπτώσεις, το δικαίωμα SPC θα λήξει μετά το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.
Όμως, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα SPC αλλά μόνον 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή κατά τις οποίες το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων λήγει 
αργότερα. Για να είναι πλήρως αποτελεσματικό, το προτεινόμενο κίνητρο στον παιδιατρικό 
τομέα πρέπει να συνίσταται σε παράταση όλης της υφιστάμενης προστασίας πνευματικής 
ιδιοκτησίας για συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανωτέρω 
περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό δημιουργείται ένα ειδικό δικαίωμα, το πιστοποιητικό 
παράτασης για παιδιατρική χρήση, και λειτουργεί ακριβώς στην ίδια βάση με τα "παραδοσιακά" 
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δικαιώματα SPC. Για τα προϊόντα εκείνα που δεν προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
SPC, το μόνο κίνητρο θα έχει τη μορφή παράτασης του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας 
δεδομένων. Η παράταση όλων των υφισταμένων μορφών προστασίας στο σύνολό της δεν 
παρέχει διπλή προστασία αλλά μόνον παράλληλη προστασία και είναι απαραίτητη για να είναι 
πλήρως αποτελεσματικός ο παιδιατρικός κανονισμός: διαφορετικά πάρα πολλά προϊόντα 
αποκλείονται από το όφελος του κινήτρου στον παιδιατρικό τομέα.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 32
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Η καθιέρωση ενός συστήματος τόσο 
υποχρεώσεων όσο και ανταμοιβών και 
κινήτρων αποδείχθηκε απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. Η ακριβής 
φύση των υποχρεώσεων και ανταμοιβών και 
κινήτρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ιδιότητα του εκάστοτε συγκεκριμένου 
φαρμάκου. Ο κανονισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα φάρμακα που 
χορηγούνται σε παιδιά και επομένως το 
πεδίο εφαρμογής του πρέπει να καλύπτει 
αναπτυσσόμενα προϊόντα που δεν έχουν 
λάβει ακόμα άδεια κυκλοφορίας, προϊόντα 
που έχουν άδεια κυκλοφορίας και 
καλύπτονται ακόμα από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και προϊόντα με 
άδεια κυκλοφορίας που δεν καλύπτονται πια 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

(6) Η καθιέρωση ενός συστήματος τόσο 
υποχρεώσεων όσο και ανταμοιβών και 
κινήτρων αποδείχθηκε απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. Η ακριβής 
φύση των υποχρεώσεων και ανταμοιβών και 
κινήτρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ιδιότητα του εκάστοτε συγκεκριμένου 
φαρμάκου και την ειδική φύση των 
διαφόρων παράλληλων μορφών 
προστασίας των φαρμάκων. Ο κανονισμός 
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα φάρμακα 
που χορηγούνται σε παιδιά και επομένως το 
πεδίο εφαρμογής του πρέπει να καλύπτει 
αναπτυσσόμενα προϊόντα που δεν έχουν 
λάβει ακόμα άδεια κυκλοφορίας, προϊόντα 
που έχουν άδεια κυκλοφορίας και 
καλύπτονται ακόμα από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και προϊόντα με 
άδεια κυκλοφορίας που δεν καλύπτονται πια 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία για το άρθρο 36, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 33
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Η καθιέρωση ενός συστήματος τόσο (6) Η καθιέρωση ενός συστήματος τόσο 
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υποχρεώσεων όσο και ανταμοιβών και 
κινήτρων αποδείχθηκε απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. Η ακριβής 
φύση των υποχρεώσεων και ανταμοιβών και 
κινήτρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ιδιότητα του εκάστοτε συγκεκριμένου 
φαρμάκου. Ο κανονισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλα τα φάρμακα που 
χορηγούνται σε παιδιά και επομένως το 
πεδίο εφαρμογής του πρέπει να καλύπτει 
αναπτυσσόμενα προϊόντα που δεν έχουν 
λάβει ακόμα άδεια κυκλοφορίας, προϊόντα 
που έχουν άδεια κυκλοφορίας και 
καλύπτονται ακόμα από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και προϊόντα με 
άδεια κυκλοφορίας που δεν καλύπτονται πια 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

υποχρεώσεων όσο και ανάλογων 
ανταμοιβών και κινήτρων αποδείχθηκε 
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. Η ακριβής φύση των υποχρεώσεων 
και ανταμοιβών και κινήτρων πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα του εκάστοτε 
συγκεκριμένου φαρμάκου. Ο κανονισμός 
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα φάρμακα 
που χορηγούνται σε παιδιά και επομένως το 
πεδίο εφαρμογής του πρέπει να καλύπτει 
αναπτυσσόμενα προϊόντα που δεν έχουν 
λάβει ακόμα άδεια κυκλοφορίας, προϊόντα 
που έχουν άδεια κυκλοφορίας και 
καλύπτονται ακόμα από δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας και προϊόντα με 
άδεια κυκλοφορίας που δεν καλύπτονται πια 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 34
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Οι ενδεχόμενες ανησυχίες σχετικά με τη 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε παιδιά 
πρέπει να αντισταθμίζονται από τις 
δεοντολογικές ανησυχίες που αφορούν τη 
χορήγηση φαρμάκων σε ένα πληθυσμό στον 
οποίο δεν έχουν δοκιμαστεί. Ο κίνδυνος για 
τη δημόσια υγεία από τη χρήση μη 
δοκιμασμένων φαρμάκων σε παιδιά μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια με τη μελέτη 
των φαρμάκων για παιδιά, η οποία πρέπει να 
ελέγχεται και να παρακολουθείται 
προσεκτικά μέσω των ειδικών απαιτήσεων 
για την προστασία των παιδιών που 
συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές στην 
Κοινότητα που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορά την 
εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά 

(7) Οι ενδεχόμενες ανησυχίες σχετικά με τη 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε παιδιά 
πρέπει να αντισταθμίζονται από τις 
δεοντολογικές ανησυχίες που αφορούν τη 
χορήγηση φαρμάκων σε ένα πληθυσμό στον 
οποίο δεν έχουν δοκιμαστεί καταλλήλως. Ο 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από τη χρήση 
μη δοκιμασμένων φαρμάκων σε παιδιά 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια με τη 
μελέτη των φαρμάκων για παιδιά, η οποία 
πρέπει να ελέγχεται και να παρακολουθείται 
προσεκτικά μέσω των ειδικών απαιτήσεων 
για την προστασία των παιδιών που 
συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές στην 
Κοινότητα που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορά την 
εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά 
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τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
προοριζόμενων για τον άνθρωπο.

τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
προοριζόμενων για τον άνθρωπο.

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 35
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 επιστημονική και 
δεοντολογική 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.

Or. en
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 36
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 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, με σκοπό την ανάπτυξη 
ειδικών φαρμάκων που αντιπροσωπεύουν 
σημαντικό θεραπευτικό όφελος σε 
σύγκριση με τις υφιστάμενες θεραπευτικές 
αγωγές για ασθενείς του παιδιατρικού 
τομέα, 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 36, παράγραφος 1 των ιδίων συντακτών.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 37
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 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 
διασφαλίζει ότι οι μελέτες σε παιδιά έχουν 
δυνητικό σημαντικό θεραπευτικό όφελος 
για τους μικρούς ασθενείς που 
συμμετέχουν στις μελέτες. Τα δυνητικά 
οφέλη πρέπει να αντισταθμίζουν τους 
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
κινδύνους της συμμετοχής στις κλινικές 
μελέτες προκειμένου να αποφεύγονται οι 
άσκοπες μελέτες. Η επιτροπή παιδιατρικής
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 
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να διενεργούνται μελέτες σε παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μελέτες σε παιδιά και πρέπει να εκφράζεται η ανησυχία 
σχετικά με τις δυνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ορισμένων φαρμάκων στην ανάπτυξη των 
ασθενών του παιδιατρικού τομέα.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 38
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για 
τη συμφωνία και την τροποποίηση από τον 
Οργανισμό του προγράμματος παιδιατρικής 
έρευνας, του εγγράφου στο οποίο πρέπει να 
βασίζεται η ανάπτυξη και έγκριση των 
φαρμάκων για παιδιά. Το πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα και τα προτεινόμενα μέτρα 
για να επιδειχθεί η ποιότητα, η ασφάλεια και 
η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στον 
παιδικό πληθυσμό. Επειδή ο παιδικός 
πληθυσμός στην πραγματικότητα 
αποτελείται από αρκετούς επί μέρους 
πληθυσμούς, το πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας πρέπει να καθορίζει ποιοι επί 
μέρους πληθυσμοί χρειάζεται να 
εξεταστούν, με ποιο τρόπο και έως πότε.

(9) Πρέπει να καθοριστούν διαδικασίες για 
τη συμφωνία και την τροποποίηση από τον 
Οργανισμό του προγράμματος παιδιατρικής 
έρευνας, του εγγράφου στο οποίο πρέπει να 
βασίζεται η ανάπτυξη και έγκριση των 
φαρμάκων για παιδιά. Το πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το 
χρονοδιάγραμμα και τα προτεινόμενα μέτρα 
για να επιδειχθεί η ποιότητα, η ασφάλεια και 
η αποτελεσματικότητα καθώς και το 
σημαντικό θεραπευτικό όφελος του 
φαρμάκου στον παιδικό πληθυσμό. Επειδή ο 
παιδικός πληθυσμός στην πραγματικότητα 
αποτελείται από αρκετούς επί μέρους 
πληθυσμούς, το πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας πρέπει να καθορίζει ποιοι επί 
μέρους πληθυσμοί χρειάζεται να 
εξεταστούν, με ποιο τρόπο και έως πότε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί συνοχή με τις διατάξεις του άρθρου 12.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 39
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10
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(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 που 
πρόκειται δυνητικώς να χρησιμοποιηθούν 
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 
ει δυνατόν πριν υποβληθούν οι αιτήσεις για 
την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 40
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, οσάκις είναι δυνατόν, πριν υποβληθούν 
οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία για το άρθρο 17.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 41
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 όσο 
το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάπτυξης του προϊόντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας από κοινού με την αίτηση χορήγησης αδείας πρέπει να 
υποβάλλονται το νωρίτερο μετά την ολοκλήρωση των φαρμακοδυναμικών μελετών για 
ενηλίκους δυνάμει του Μέρους Ι, τμήμα 5.2.3. του παραρτήματος της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 42
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
απαίτηση, σύμφωνα με την οποία τα νέα 
φάρμακα και τα εγκεκριμένα φάρμακα που 
καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
από συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας πρέπει να παρουσιάζουν τα 

(11) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
απαίτηση, σύμφωνα με την οποία τα νέα 
φάρμακα και τα εγκεκριμένα φάρμακα που 
καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
από συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας πρέπει να παρουσιάζουν τα 
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αποτελέσματα των μελετών σε παιδιά 
σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας προκειμένου να 
επικυρωθεί η αίτησή τους για άδεια 
κυκλοφορίας ή αίτησης για νέα ένδειξη, νέα 
φαρμακευτική μορφή ή νέα οδό χορήγησης.

διαθέσιμα αποτελέσματα των μελετών σε 
παιδιά σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας που έχουν 
ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της 
συμπλήρωσης της αίτησή τους για άδεια 
κυκλοφορίας ή αίτησης για νέα ένδειξη, νέα 
φαρμακευτική μορφή ή νέα οδό χορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή σύμφωνα με την οποία προβλέπεται απαίτηση υποβολής όλων των αποτελεσμάτων 
μελετών σε παιδιά από κοινού με τα αποτελέσματα για ενηλίκους είναι αντίθετη στα ισχύοντα 
επιστημονικά και δεοντολογικά πρότυπα.  Τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρες ή 
αδικαιολόγητες έρευνες σε παιδιά και να καθυστερήσει την εισαγωγή νέων φαρμάκων για 
ενηλίκους.  Η ένταξη των παιδιών σε παιδιατρικά πρωτόκολλα είναι συχνά πολύ αργή και 
δύσκολη και οι μελέτες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 43
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
απαίτηση, σύμφωνα με την οποία τα νέα 
φάρμακα και τα εγκεκριμένα φάρμακα που 
καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
από συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας πρέπει να παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα των μελετών σε παιδιά 
σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας προκειμένου να 
επικυρωθεί η αίτησή τους για άδεια 
κυκλοφορίας ή αίτησης για νέα ένδειξη, νέα 
φαρμακευτική μορφή ή νέα οδό χορήγησης.

(11) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
απαίτηση, σύμφωνα με την οποία τα νέα 
φάρμακα και τα εγκεκριμένα φάρμακα που 
καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
από συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας πρέπει να παρουσιάζουν τα 
διαθέσιμα αποτελέσματα των μελετών σε 
παιδιά σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας που έχουν 
ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή της 
συμπλήρωσης της αίτησή τους για άδεια 
κυκλοφορίας ή αίτησης για νέα ένδειξη, νέα 
φαρμακευτική μορφή ή νέα οδό χορήγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία για το άρθρο 8.
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 44
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Για να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα σε 
παιδιά διεξάγεται μόνον για να καλυφθούν 
οι θεραπευτικές τους ανάγκες, χρειάζεται να 
θεσπιστούν διαδικασίες ώστε ο Οργανισμός 
να μπορεί να χορηγεί παρέκκλιση από την
απαίτηση αυτή σε συγκεκριμένα προϊόντα ή 
κατηγορίες ή υποκατηγορίες φαρμάκων που 
στη συνέχεια θα δημοσιεύονται από τον 
Οργανισμό. Καθώς οι επιστημονικές και 
ιατρικές γνώσεις εξελίσσονται με την 
πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να 
προβλέπεται η τροποποίηση των καταλόγων 
με τις παρεκκλίσεις. Ωστόσο, όταν μια 
παρέκκλιση ανακαλείται, η απαίτηση δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται για ορισμένο 
διάστημα, προκειμένου να υπάρχει χρόνος 
για να συμφωνηθεί τουλάχιστον ένα 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας και να 
ξεκινήσουν μελέτες σε παιδιά πριν 
υποβληθεί η αίτηση άδειας κυκλοφορίας.

(12) Για να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα σε 
παιδιά διεξάγεται μόνον για να καλυφθούν 
οι απόλυτες θεραπευτικές τους ανάγκες, 
είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
διαδικασίες ώστε ο Οργανισμός να μπορεί 
να χορηγεί παρέκκλιση από μια τέτοια 
απαίτηση σε συγκεκριμένα προϊόντα ή 
κατηγορίες ή υποκατηγορίες φαρμάκων.
Όλες οι παρεκκλίσεις θα δημοσιεύονται από 
τον Οργανισμό το συντομότερο δυνατόν.
Καθώς οι επιστημονικές και ιατρικές 
γνώσεις εξελίσσονται με την πάροδο του 
χρόνου, θα πρέπει να προβλέπεται η 
τροποποίηση των καταλόγων με τις 
παρεκκλίσεις. Ωστόσο, όταν μια παρέκκλιση 
ανακαλείται, η απαίτηση δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται για ορισμένο σύντομο 
διάστημα, προκειμένου να υπάρχει χρόνος 
για να συμφωνηθεί τουλάχιστον ένα 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας και να 
ξεκινήσουν μελέτες σε παιδιά πριν 
υποβληθεί η αίτηση άδειας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 45
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13

(13) Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο 
Οργανισμός πρέπει να αναβάλλει την 
έναρξη ή τη λήξη ορισμένων ή όλων των 
μέτρων που περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι η έρευνα διεξάγεται 
μόνον όταν αυτό είναι ασφαλές και 
δεοντολογικό και ότι η απαίτηση για 
δεδομένα παιδιών δεν εμποδίζει ή 
καθυστερεί την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων για άλλους πληθυσμούς.

(13) Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο 
Οργανισμός αναβάλλει την έναρξη ή τη 
λήξη ορισμένων ή όλων των μέτρων που 
περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι η έρευνα διεξάγεται 
μόνον όταν αυτό είναι ασφαλές και 
δεοντολογικό και ότι η απαίτηση για 
δεδομένα παιδιών δεν εμποδίζει ή 
καθυστερεί την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
φαρμάκων για άλλους πληθυσμούς.
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Or. el

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 46
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14 A (νέα)

(14α) Η Επιτροπή των ΕΚ πρέπει να 
υποστηρίξει την κατάρτιση προγράμματος 
μελέτης - φαρμακολογική έρευνα για τα 
παιδιά της Ευρώπης (Medicines 
Investigation for the Children of Europe -
MICE) - για να την προώθηση μελετών 
στον τομέα της παιδιατρικής χρήσης 
φαρμάκων που δεν καλύπτονται από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή από 
συμπληρωματικά πιστοποιητικά 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα συμβάλει στο να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της υγείας των παιδιών όταν υποβάλλονται 
σε ιατρική θεραπεία με φάρμακα που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας.
Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 39α (νέο).

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 47
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 18

(18) Προκειμένου να θεσπιστούν κίνητρα 
για τα προϊόντα που έχουν άδεια 
κυκλοφορίας αλλά δεν καλύπτονται πλέον 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένας νέος 
τύπος άδειας κυκλοφορίας: η άδεια 
κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση. Η 
άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση 
πρέπει να χορηγείται μέσω των ισχυουσών 
διαδικασιών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, 
αλλά πρέπει να ισχύει ειδικά για τα 
φάρμακα που αναπτύσσονται αποκλειστικά 

(18) Προκειμένου να θεσπιστούν κίνητρα 
για τα προϊόντα που έχουν άδεια 
κυκλοφορίας αλλά δεν καλύπτονται πλέον 
από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
είναι απαραίτητο να καθιερωθεί ένας νέος 
τύπος άδειας κυκλοφορίας: η άδεια 
κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση. Η 
άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση 
πρέπει να χορηγείται μέσω των ισχυουσών 
διαδικασιών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, 
αλλά πρέπει να ισχύει ειδικά για τα 
φάρμακα που αναπτύσσονται αποκλειστικά 
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για χρήση σε παιδιά. Το φάρμακο που 
λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση πρέπει να μπορεί να 
χρησιμοποιεί την υπάρχουσα εμπορική 
ονομασία του αντίστοιχου προϊόντος που 
κυκλοφορεί για ενηλίκους, ώστε να 
αξιοποιεί την αναγνώριση της υπάρχουσας 
εμπορικής ονομασίας και ταυτόχρονα να 
επωφελείται από τα στοιχεία που συνδέονται 
αποκλειστικά με τη νέα άδεια κυκλοφορίας.

για χρήση σε παιδιά. Το φάρμακο που 
λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση πρέπει να μπορεί να 
χρησιμοποιεί την υπάρχουσα εμπορική 
ονομασία του αντίστοιχου προϊόντος που 
κυκλοφορεί για ενηλίκους, ώστε να 
αξιοποιεί την αναγνώριση της υπάρχουσας 
εμπορικής ονομασίας και ταυτόχρονα να 
επωφελείται από τα στοιχεία που συνδέονται 
αποκλειστικά με τη νέα άδεια κυκλοφορίας.
Δεν πρέπει να θιγεί η αποκλειστικότητα
των στοιχείων που ισχύει όσον αφορά την 
άδεια προϊόντος για ενηλίκους.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 48
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 έξι μηνών 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη φαρμάκων που ικανοποιούν 
φαρμακευτικές ανάγκες στα παιδιά που δεν καλύπτονταν κατά το παρελθόν. Είναι επομένως 
αντιπαραγωγικό να παρέχεται στις εταιρείες χρονικό διάστημα δύο ετών για την τοποθέτηση του 
προϊόντος στην αγορά από τη στιγμή που έχει λάβει έγκριση για παιδιατρική χρήση.
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 49
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 ενός έτους
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. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις η αρμόδια αρχή μπορεί να 
δεόντως αιτιολογημένη παρέκκλιση από 
την προθεσμία αυτή.

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 50
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 ενός έτους
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.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται η βελτίωση της ασφάλειας των φαρμάκων για παιδιά. Πρέπει επομένως να υπάρχει 
χρονικό όριο μόνον ενός έτους.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 51
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, προβλέπεται η 
δυνατότητα να απαιτείται από τον αιτούντα, 
ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας, να υποβάλει στον Οργανισμό 
και,κατόπιν σύμφωνης γνώμης του,να 
εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης κινδύνου 
ή/και να διεξαγάγει ειδικές μελέτες μετά την 
κυκλοφορία του προϊόντος.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας ελεγκτικός μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την προστασία των ασθενών.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 52
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου (8).

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν έχει 
υποβληθεί για χορήγηση άδειας σε όλα τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/27/ΕΚ και έχει λάβει  άδεια 
κυκλοφορίας τουλάχιστον σε 15  κράτη 
μέλη και εάν τα σχετικά αποτελέσματα των 
μελετών περιλαμβάνονται στις πληροφορίες 
του προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με
τη μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου (8).

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθείται η νέων έγκριση φαρμάκων και να μην εμποδίζεται η πρόοδος 
καθώς και η διάθεση φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας τουλάχιστον από 15 κράτη 
μέλη, δηλαδή άνω της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Κοινότητας.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 53
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
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κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή παιδιατρικού  πιστοποιητικού 
εξάμηνης παράτασης παρόμοιου με το 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου ή εξάμηνης
παράτασης των περιόδων προστασίας 
δεδομένων και αγοράς όπως προβλέπεται 
δυνάμει του άρθρου 10 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ και του άρθρου 14, 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία για το άρθρο 36, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 54
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή παιδιατρικού πιστοποιητικού 
δωδεκάμηνης παράτασης παρόμοιου με το 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου καθώς και 
εξάμηνης παράτασης των περιόδων 
προστασίας δεδομένων και αγοράς όπως 
προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 10 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του άρθρου 14, 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
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726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φάρμακα καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) και από ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων. Το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας/SPC και το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων δεν 
αλληλοσυμπληρώνονται αλλά, αντιθέτως, είναι παράλληλα. Στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες 
τις περιπτώσεις, το δικαίωμα SPC θα λήξει μετά το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.
Όμως, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα SPC αλλά μόνον 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή κατά τις οποίες το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων λήγει 
αργότερα. Για να είναι πλήρως αποτελεσματικό, το προτεινόμενο κίνητρο στον παιδιατρικό 
τομέα πρέπει να συνίσταται σε παράταση όλης της υφιστάμενης προστασίας πνευματικής 
ιδιοκτησίας για συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανωτέρω 
περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό δημιουργείται ένα ειδικό δικαίωμα, το πιστοποιητικό 
παράτασης για παιδιατρική χρήση, και λειτουργεί ακριβώς στην ίδια βάση με τα "παραδοσιακά" 
δικαιώματα SPC. Για τα προϊόντα εκείνα που δεν προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
SPC, το μόνο κίνητρο θα έχει τη μορφή παράτασης του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας 
δεδομένων. Η παράταση όλων των υφισταμένων μορφών προστασίας στο σύνολό της δεν 
παρέχει διπλή προστασία αλλά μόνον παράλληλη προστασία και είναι απαραίτητη για να είναι 
πλήρως αποτελεσματικός ο παιδιατρικός κανονισμός: διαφορετικά πάρα πολλά προϊόντα 
αποκλείονται από το όφελος του κινήτρου στον παιδιατρικό τομέα.

Μια δωδεκάμηνη περίοδος αντί της προτεινόμενης εξάμηνης θα στείλει ισχυρότερο μήνυμα για 
την υποστήριξη της ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό τομέα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Αυτή η περίοδος 
των δώδεκα μηνών θα επιτρέψει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων για παιδιατρικά φάρμακα. Τούτο θα συμβαδίζει με τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα 
στη Λισσαβόνα και την Βαρκελώνη, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη καλύτερων 
φαρμάκων για παιδιά στην Ευρώπη.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 55
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
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προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή πεντάμηνης παράτασης με 
δυνατότητα παράτασης για άλλους πέντε 
μήνες, του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας που θέσπισε ο 
κανονισμός (EΟΚ) 1768/92 του 
Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη παράταση που προτείνει η Επιτροπή για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) είναι κάπως υπερβολική. Μια σταθερή πεντάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας θα αρκούσε για να καθυστερήσει τον 
ανταγωνισμό με τα γενόσημα και για να δημιουργήσει πωλήσεις προς αντιστάθμιση του κόστους 
των παιδιατρικών μελετών. Πάντως, για προϊόντα με χαμηλές ετήσιες πωλήσεις (κάτω των € 
100 εκατ. σύμφωνα με τις πανευρωπαϊκές στατιστικές IMS), πρέπει να υπάρχει αύξηση σε δέκα 
μήνες.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 56
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας και εάν τα σχετικά 
αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερικές ιατρικές προϋποθέσεις ισχύουν μόνον σε μερικά κράτη μέλη.  Σε αυτές τις περιπτώσεις 
θα ήταν παράλογο να υπάρχει απαίτηση να εγκρίνεται ένα προϊόν σε όλα τα κράτη μέλη και 
επομένως η παράταση πρέπει να ισχύει στα κράτη μέλη εκείνα στα οποία το προϊόν έχει 
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εγκριθεί.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 57
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας και η έρευνα 
διενεργείται εντός του συμφωνηθέντος 
προγράμματος έρευνας περιλαμβανομένης 
της κλινικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να ανταμείβεται για τις επενδύσεις του στην ανάπτυξη 
παιδιατρικών φαρμάκων, οι ανταμοιβές πρέπει να δίδονται μόνον στις περιπτώσεις που έχουν 
γίνει σημαντικές επενδύσεις, όπως π.χ. για κλινική έρευνα. Εάν η ανταμοιβή παρέχεται για 
οιεσδήποτε παιδιατρικές μελέτες, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
εταιρείες θα επιδιώκουν πρωτίστως ενδείξεις για παιδιατρικές χρήσεις μάλλον για φάρμακα με 
υψηλές πωλήσεις παρά για φάρμακα που πραγματικά χρειάζονται τα παιδιά.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 58
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 

(24) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών στοιχείων, 
εάν πληρούνται όλα τα μέτρα που 
περιλαμβάνει το συμφωνηθέν πρόγραμμα 
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παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται ανταμοιβή με τη 
μορφή εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

παιδιατρικής έρευνας, εάν το προϊόν 
κυκλοφορεί σε όλα τα κράτη μέλη και εάν 
τα σχετικά αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα χορηγείται, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ανταμοιβή με τη μορφή 
εξάμηνης, κατ' ανώτατο όριο, παράτασης 
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που θέσπισε ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την εξασφάλιση συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 36, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 59
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

(25) Επειδή ανταμείβεται η διεξαγωγή 
μελετών σε παιδιά και όχι η απόδειξη της 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του 
προϊόντος στα παιδιά, η ανταμοιβή πρέπει 
να παρέχεται ακόμα και όταν δεν εγκρίνεται 
η ένδειξη για παιδιατρική χρήση. Ωστόσο, 
για να βελτιωθούν οι διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
φαρμάκων σε παιδικούς πληθυσμούς, οι 
σχετικές πληροφορίες για τη χρήση σε 
παιδικούς πληθυσμούς πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες των 
εγκεκριμένων προϊόντων.

(25) Επειδή ανταμείβεται η διεξαγωγή 
επιτυχών μελετών σε παιδιά, η ανταμοιβή 
πρέπει να παρέχεται μόνον όταν καταλήγει 
στην έγκριση της ένδειξης για παιδιατρική 
χρήση. Για να βελτιωθούν οι διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
φαρμάκων σε παιδικούς πληθυσμούς, οι 
σχετικές πληροφορίες για τη χρήση σε 
παιδικούς πληθυσμούς πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες των 
εγκεκριμένων προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να ανταμείβεται για τις επενδύσεις του στην ανάπτυξη 
παιδιατρικών φαρμάκων, οι ανταμοιβές πρέπει να δίδονται μόνον όταν οι επενδύσεις είναι 
επιτυχείς. Εάν η ανταμοιβή παρέχεται για οιεσδήποτε παιδιατρικές μελέτες, ακόμη και όταν δεν 
είναι επιτυχείς, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εταιρείες θα επιδιώκουν 
πρωτίστως ενδείξεις για παιδιατρικές χρήσεις μάλλον για φάρμακα με υψηλές πωλήσεις παρά 
για φάρμακα που πραγματικά χρειάζονται τα παιδιά.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 60
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26

(26) Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ.
141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
1999 για τα ορφανά φάρμακα1, στα 
φάρμακα που χαρακτηρίζονται ως ορφανά 
χορηγούνται δέκα έτη εμπορικής 
αποκλειστικότητας κατά την έκδοση της 
άδειας κυκλοφορίας για ορφανή ένδειξη.
Καθώς τα προϊόντα αυτά συχνά δεν 
προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανταμοιβή 
η παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας, ενώ όταν 
προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
τέτοια παράταση θα παρείχε διπλό κίνητρο.
Επομένως, για τα ορφανά φάρμακα, εάν
ικανοποιείται πλήρως η απαίτηση για 
στοιχεία όσον αφορά τη χρήση στα παιδιά, 
πρέπει να επεκτείνεται σε δώδεκα έτη η 
δεκαετής περίοδος εμπορικής 
αποκλειστικότητας του ορφανού φαρμάκου, 
αντί να παρατείνεται το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας.

(26) Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ.
141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
1999 για τα ορφανά φάρμακα1, στα 
φάρμακα που χαρακτηρίζονται ως ορφανά 
χορηγούνται δέκα έτη εμπορικής 
αποκλειστικότητας κατά την έκδοση της 
άδειας κυκλοφορίας για ορφανή ένδειξη.
Καθώς τα προϊόντα αυτά συχνά δεν 
προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανταμοιβή 
η παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας, ενώ όταν 
προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
τέτοια παράταση θα παρείχε διπλό κίνητρο.
Επομένως, για τα ορφανά φάρμακα, εάν 
ικανοποιείται πλήρως η απαίτηση για 
στοιχεία όσον αφορά τη χρήση στα παιδιά, 
πρέπει να επεκτείνεται σε δέκα έτη και έξι 
μήνες η δεκαετής περίοδος εμπορικής 
αποκλειστικότητας του ορφανού φαρμάκου, 
αντί να παρατείνεται το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεκαετής περίοδος εμπορικής αποκλειστικότητας που χορηγείται στην Ευρώπη για ορφανά 
φάρμακα είναι ήδη η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Τα κίνητρα που χορηγούνται για ενδείξεις 
παιδιατρικής χρήσης συχνά είναι περιττές, δεδομένου ότι πολλά ορφανά φάρμακα στοχεύουν σε 
ασθένειες σχετικά με τον μεταβολισμό που ξεκινούν στην παιδική ηλικία. Πέραν τούτου, τα 
ορφανά φάρμακα είναι πολύ δαπανηρά και συχνά πολύ προσοδοφόρα. Πάντως, η επέκταση της 
εμπορικής αποκλειστικότητας πρέπει να μειωθεί σε έξι μήνες.

  
1 ΕΕ L 18, 22.1.2000, σ. 1.
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Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 61
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 28

(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 μια 
πηγή πληροφοριών για όλες τις τρέχουσες, 
τις τερματισθείσες και τις ολοκληρωθείσες 
παιδιατρικές μελέτες που διεξάγονται τόσο 
στην Κοινότητα όσο και σε τρίτες χώρες. Οι 
μελέτες σε παιδιά που έχουν ήδη 
διενεργηθεί σε τρίτες χώρες δεν πρέπει να 
επαναλαμβάνονται. Ωστόσο εάν τούτο είναι 
αναπόφευκτο οι μελέτες ελέγχου πρέπει να 
είναι δυνατές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές μελέτες σε παιδιά και επομένως οι μελέτες σε παιδιά που 
έχουν ήδη διενεργηθεί σε τρίτες χώρες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 62
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 29

(29) Η επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να 
εκδώσει κατάλογο των θεραπευτικών 
αναγκών των παιδιών κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο οποίος 
θα ενημερώνεται τακτικά. Ο κατάλογος 
πρέπει να προσδιορίζει τα υπάρχοντα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε παιδιά 
και να υπογραμμίζει τις θεραπευτικές 
ανάγκες των παιδιών και τις προτεραιότητες 
στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τις ευκαιρίες 

(29) Η επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να 
εκδώσει κατάλογο των θεραπευτικών 
αναγκών των παιδιών κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο οποίος 
θα ενημερώνεται τακτικά. Ο κατάλογος 
πρέπει να προσδιορίζει τα υπάρχοντα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε παιδιά 
και να υπογραμμίζει τις θεραπευτικές 
ανάγκες των παιδιών και τις προτεραιότητες 
στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τις ευκαιρίες 
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επιχειρησιακής ανάπτυξης, η επιτροπή 
παιδιατρικής θα μπορεί να κρίνει καλύτερα 
τις ανάγκες για φάρμακα και μελέτες κατά 
την αξιολόγηση των σχεδίων προγραμμάτων 
παιδιατρικής έρευνας, των παρεκκλίσεων 
και των αναβολών και οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας  και οι ασθενείς θα 
διαθέτουν μια πηγή πληροφοριών για να 
στηρίζουν τις αποφάσεις τους ως προς την 
επιλογή φαρμάκων.

επιχειρησιακής ανάπτυξης, η επιτροπή 
παιδιατρικής θα μπορεί να κρίνει καλύτερα 
τις ανάγκες για φάρμακα και μελέτες κατά 
την αξιολόγηση των σχεδίων προγραμμάτων 
παιδιατρικής έρευνας, των παρεκκλίσεων 
και των αναβολών και οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας  και οι ασθενείς θα 
διαθέτουν μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών 
για να στηρίζουν τις αποφάσεις τους ως 
προς την επιλογή φαρμάκων.

Or. el

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 63
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 30

(30) Οι κλινικές δοκιμές στον παιδικό 
πληθυσμό μπορεί να απαιτούν ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη, ειδική μεθοδολογία και 
σε μερικές περιπτώσεις ειδικές 
εγκαταστάσεις, ενώ πρέπει να διεξάγονται 
από κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές.
Ένα δίκτυο που θα συνδέει τις τρέχουσες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα 
κέντρα μελέτης για να αυξηθεί η απαραίτητη 
εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
διευκόλυνε τη συνεργασία και την αποφυγή 
της επανάληψης των μελετών. Το δίκτυο 
αυτό αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση 
των θεμελίων του ευρωπαϊκού χώρου 
έρευνας στο πλαίσιο των κοινοτικών 
προγραμμάτων πλαισίου για δράσεις 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, να ωφελήσει τον παιδικό 
πληθυσμό και να αποτελέσει πηγή 
πληροφοριών για τη βιομηχανία.

(30) Οι κλινικές δοκιμές στον παιδικό 
πληθυσμό μπορεί να απαιτούν ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη, ειδική μεθοδολογία και 
σε μερικές περιπτώσεις ειδικές 
εγκαταστάσεις, ενώ πρέπει να διεξάγονται 
από κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές.
Ένα δίκτυο που θα συνδέει τις τρέχουσες 
εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα 
κέντρα μελέτης και θα λαμβάνει υπόψη τα 
διεθνή δεδομένα, για να αυξηθεί η 
απαραίτητη εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
θα διευκόλυνε τη συνεργασία και την 
αποφυγή της επανάληψης των μελετών. Το 
δίκτυο αυτό αναμένεται να συμβάλει στην 
ενίσχυση των θεμελίων του ευρωπαϊκού 
χώρου έρευνας στο πλαίσιο των κοινοτικών 
προγραμμάτων πλαισίου για δράσεις 
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης, να ωφελήσει τον παιδικό 
πληθυσμό και να αποτελέσει πηγή 
πληροφοριών για τη βιομηχανία.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή βάση δεδομένων και η γνώση από τη 
εμπειρία ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 64
ΑΡΘΡΟ 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ανάπτυξη φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση για να καλυφθούν οι 
συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες του 
παιδικού πληθυσμού, χωρίς να 
υποβάλλονται τα παιδιά σε άσκοπες κλινικές 
δοκιμές, και σύμφωνα με την οδηγία 
2001/20/EK.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ανάπτυξη φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση για να καλυφθούν οι 
συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες του 
παιδικού πληθυσμού, χωρίς να 
υποβάλλονται τα παιδιά σε άσκοπες κλινικές 
δοκιμές, ιδίως για τα ιατρικά προϊόντα που 
έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε παιδικούς 
πληθυσμούς που πάσχουν από σπάνιες 
εγγενείς παθήσεις, και σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/20/EK.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή θα αποφευχθεί η σύγκρουση με άλλα υπάρχοντα νομοθετήματα και 
κανονισμούς, που επιτάσσουν ήδη κλινικές δοκιμές για τους παιδικούς πληθυσμούς, ιδίως για 
τα προϊόντα των οποίων έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα στους παιδικούς πληθυσμούς 
που πάσχουν από σπάνιες εγγενείς παθήσεις, όπως οι αιμοφιλικοί.  

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 65
ΑΡΘΡΟ 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ανάπτυξη φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση για να καλυφθούν οι 
συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες του 
παιδικού πληθυσμού, χωρίς να 
υποβάλλονται τα παιδιά σε άσκοπες κλινικές 
δοκιμές, και σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/20/EK.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ανάπτυξη φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση για να καλυφθούν οι 
συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες του 
παιδικού πληθυσμού, χωρίς να 
υποβάλλονται τα παιδιά σε άσκοπες κλινικές 
ή άλλες δοκιμές, και σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/20/EK.

Or. el

Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές δεν είναι μόνον κλινικές αλλά και εργαστηριακές ή άλλες.
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 66
ΑΡΘΡΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1

(1) παιδικός πληθυσμός είναι το τμήμα του 
πληθυσμού ηλικίας έως 18 ετών·

(1) παιδικός πληθυσμός είναι το τμήμα του 
πληθυσμού ηλικίας έως 16 ετών·

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 67
ΑΡΘΡΟ 2 A (νέο)

Άρθρο 2 a 
Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με όλες τις υφιστάμενες 
και αναγκαίες χρήσεις των φαρμάκων στον 
τομέα της παιδιατρικής και εντός ενός 
έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά 
στον Οργανισμό.

Η επιτροπή παιδιατρικής παρέχει οδηγίες 
σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή 
των στοιχείων που συλλέγονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρές αλλαγές στην έκφραση και τη διατύπωση, η κυριότερη διαφορά είναι η θέση στην οποία 
θα εισαχθεί το άρθρο. Ο κύριος στόχος του κανονισμού είναι η προώθηση της ανάπτυξης 
φαρμάκων που αποσκοπούν στις "ειδικές θεραπευτικές ανάγκες του παιδικού πληθυσμού" 
οπότε τα άρθρα 41 έως 43, τα οποία εν μέρει εξετάζουν αυτήν την προϋπόθεση, πρέπει να 
μεταφερθούν από σχεδόν το τέλος του κανονισμού στις πρώτες παραγράφους.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 68
ΑΡΘΡΟ 2 A (νέο)
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Άρθρο 2α
Τα κράτη μέλη συλλέγουν όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με όλες τις
υφιστάμενες και απαραίτητες χρήσεις των 
φαρμάκων στον τομέα της παιδιατρικής 
και εντός δύο ετών από τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος κανονισμού κοινοποιούν τα 
στοιχεία αυτά στον Οργανισμό.
Η επιτροπή παιδιατρικής παρέχει οδηγίες 
σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή 
των στοιχείων που συλλέγονται.

Or. fr

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 69
ΑΡΘΡΟ 2 B (νέο)

Άρθρο 2β
1. Με βάση τα δεδομένα που εμφαίνονται 
στο άρθρο 2α και κατόπιν διαβουλεύσεων 
με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
ενδιαφερόμενα μέρη, η επιτροπή 
παιδιατρικής εκπονεί κατάλογο των 
θεραπευτικών αναγκών.
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τον ενημερώνει 
τακτικά.
2. Βάσει του καταλόγου που εμφαίνεται 
στην παράγραφο 1, η επιτροπή 
παιδιατρικής καθορίζει προτεραιότητες 
μεταξύ των προσδιορισθεισών αναγκών 
έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρές αλλαγές στην έκφραση και τη διατύπωση, η κυριότερη διαφορά είναι η θέση στην οποία 
θα εισαχθεί το άρθρο. Ο κύριος στόχος του κανονισμού είναι η προώθηση της ανάπτυξης 
φαρμάκων που αποσκοπούν στις "ειδικές θεραπευτικές ανάγκες του παιδικού πληθυσμού" 
οπότε τα άρθρα 41 έως 43, τα οποία εν μέρει εξετάζουν αυτήν την προϋπόθεση, πρέπει να 
μεταφερθούν από σχεδόν το τέλος του κανονισμού στις πρώτες παραγράφους.
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Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 70
ΑΡΘΡΟ 2 B (νέο)

Άρθρο 2β 
1. Με βάση τις πληροφορίες του άρθρου 2α 
και κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
ενδιαφερόμενα μέρη, η επιτροπή 
παιδιατρικής εκπονεί κατάλογο των 
θεραπευτικών αναγκών.
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τον ενημερώνει 
τακτικά.
2. Με βάση τον κατάλογο του άρθρου 2β-1, 
η επιτροπή παιδιατρικής καθορίζει τις 
ερευνητικές προτεραιότητες.

Or. fr

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 71
ΑΡΘΡΟ 2 Γ (νέο)

Άρθρο 2γ 
1. Ο Οργανισμός, με την επιστημονική 
υποστήριξη της επιτροπής παιδιατρικής 
αναπτύσσει ευρωπαϊκό δίκτυο των 
υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών 
δικτύων, εμπειρογνωμόνων σε διάφορες 
παιδιατρικές παθολογίες, ερευνητών και 
κέντρων με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στη 
διεξαγωγή μελετών στον παιδικό 
πληθυσμό.

2. Οι στόχοι του ευρωπαϊκού δικτύου είναι, 
μεταξύ άλλων, να συντονίζει μελέτες που 
αφορούν παιδιατρικά φάρμακα, να
δημιουργεί τις απαραίτητες επιστημονικές 
και διοικητικές δεξιότητες σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο και να αποφεύγει την επανάληψη 
των μελετών.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο θα προσπαθήσει 
επίσης να διασφαλίσει ότι η χρήση των 
διαθέσιμων πόρων βελτιστοποιείται, ιδίως 
με το να εξακριβώνει τη σκοπιμότητα των 
προτεινόμενων μελετών και της 
αποδοτικότητάς τους από την άποψη του 
κόστους σε ανθρώπινο δυναμικό και 
οικονομικούς πόρους, και με το να 
διασφαλίζει ότι τα πρωτόκολλα μελέτης 
είναι ικανά να επιτυγχάνουν σαφείς 
απαντήσεις σε σημαντικά κλινικά 
ζητήματα εντός του συντομότερου δυνατού 
διαστήματος.
3. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
εκδίδει στρατηγική εφαρμογής για τη 
δρομολόγηση και λειτουργία του 
ευρωπαϊκού δικτύου. Το δίκτυο αυτό 
πρέπει, όπου ενδείκνυται, να συμβιβάζεται 
με το έργο της ενίσχυσης των θεμελίων του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στο πλαίσιο 
των κοινοτικών προγραμμάτων πλαίσιο για 
δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρές αλλαγές στην έκφραση και τη διατύπωση, η κυριότερη διαφορά είναι η θέση στην οποία 
θα εισαχθεί το άρθρο. Ο κύριος στόχος του κανονισμού είναι η προώθηση της ανάπτυξης 
φαρμάκων που αποσκοπούν στις "ειδικές θεραπευτικές ανάγκες του παιδικού πληθυσμού" 
οπότε τα άρθρα 41 έως 43, τα οποία εν μέρει εξετάζουν αυτήν την προϋπόθεση, πρέπει να 
μεταφερθούν από σχεδόν το τέλος του κανονισμού στις πρώτες παραγράφους.
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Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 72
ΑΡΘΡΟ 2 Γ (νέο)

Άρθρο 2γ (νέο)
Τα κράτη μέλη, εντός ενός έτους από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
θέτουν σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό 
ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της 
παιδιατρικής για τη χρηματοδότηση των 
μελετών σχετικά με τη χρήση φαρμάκων 
σε παιδιά, ιδίως φαρμάκων που δεν 
καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
ή συμπληρωματικά πιστοποιητικά 
προστασίας.
Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις 
προτεριαότητες του άρθρου 2β-2.

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 A (νέο)

Κεφάλαιο 1α
Εντοπισμός των αναγκών

Άρθρο 1
1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με όλες τις 
υφιστάμενες χρήσεις φαρμάκων και 
εκπονούν κατάλογο των αναγκών που δεν 
καλύπτονται στον παιδικό πληθυσμό.
Κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στον 
Οργανισμό εντός του έτους που έπεται της 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Η επιτροπή παιδιατρικής παρέχει οδηγίες 
σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή 
των στοιχείων που συλλέγονται.

Άρθρο 2
1. Με βάση τις πληροφορίες του άρθρου 2α
και κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
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Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
ενδιαφερόμενα μέρη, η επιτροπή 
παιδιατρικής εκπονεί κατάλογο των 
θεραπευτικών αναγκών.
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τον ενημερώνει 
τακτικά, τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
2. Με βάση τον κατάλογο του άρθρου 2β, 
παράγραφος 1, η επιτροπή παιδιατρικής 
προσδιορίζει τις ερευνητικές 
προτεραιότητες.
3. Κατά την εκπόνηση του καταλόγου των 
θεραπευτικών αναγκών λαμβάνονται 
υπόψη ο επιπολασμός των νοσημάτων 
στον παιδικό πληθυσμό, η σοβαρότητα των 
νοσημάτων που πρέπει να θεραπευτούν, η 
διαθεσιμότητα και καταλληλότητα 
εναλλακτικών θεραπειών για τα νοσήματα 
στον παιδικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας και των 
ανεπιθύμητων ενεργειών των θεραπειών 
αυτών, καθώς και τυχόν ζητήματα τα 
οποία αφορούν αποκλειστικά την παιδική 
ασφάλεια.

Άρθρο 3
1. Ο Οργανισμός, με την επιστημονική 
υποστήριξη της επιτροπής παιδιατρικής, 
αναπτύσσει ευρωπαϊκό δίκτυο των 
υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών 
δικτύων, ερευνητών και κέντρων με ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη στη διεξαγωγή μελετών 
στον παιδικό πληθυσμό.
2. Οι στόχοι του ευρωπαϊκού δικτύου είναι, 
μεταξύ άλλων, να συντονίζει μελέτες που 
αφορούν φάρμακα για παιδιά, να 
δημιουργεί τις απαραίτητες επιστημονικές 
και διοικητικές δεξιότητες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και να αποτρέπει την επανάληψη 
των μελετών και των δοκιμών σε παιδιά.
Μεριμνά επίσης για τη βελτιστοποίηση των 
μέσων: συνεκτίμηση της σκοπιμότητας 
των μελετών με το καλύτερο κόστος 
(ανθρώπινο και οικονομικό), της 
καταλληλότητας των πρωτοκόλλων ώστε 
να δίνεται το ταχύτερο και με τον 
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απλούστερο τρόπο απάντηση στα 
ερωτήματα κλινικού περιεχομένου που 
δημιουργούνται.
3. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
εκδίδει στρατηγική εφαρμογής για τη 
δρομολόγηση και τη διαχείριση του 
ευρωπαϊκού δικτύου. Το δίκτυο αυτό 
πρέπει, όπου ενδείκνυται, να συμβιβάζεται 
με το έργο της ενίσχυσης των θεμελίων του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στο πλαίσιο 
των κοινοτικών προγραμμάτων πλαίσιο για 
δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης.

Άρθρο 4
1. Τα κράτη μέλη, εντός ενός έτους από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, θέτουν σε εφαρμογή ένα 
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στον 
τομέα της παιδιατρικής για τη 
χρηματοδότηση των μελετών σχετικά με 
τη χρήση φαρμάκων , ιδίως φαρμάκων που 
δεν καλύπτονται από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικά 
πιστοποιητικά προστασίας.
Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις 
προτεραιότητες του άρθρου 2β, 
παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην ανάπτυξη φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση για να καλυφθούν 
οι συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες του παιδικού πληθυσμού, με την αποφυγή άσκοπων 
δοκιμών και την παροχή κινήτρων προς τις φαρμακοβιομηχανίες ώστε να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις ειδικές αυτές ανάγκες.
Τα άρθρα που επαναλαμβάνουν ουσιαστικά τα άρθρα 41, 42, 43 της πρότασης κανονισμού, 
στοχεύουν στην ανάπτυξη φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες 
θεραπευτικές ανάγκες του παιδικού πληθυσμού, με την αποφυγή άσκοπων δοκιμών και την 
παρότρυνση προς τις φαρμακοβιομηχανίες να ανταποκριθούν καλύτερα στις ειδικές αυτές 
ανάγκες.
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Για το σκοπό αυτό, οι δημόσιες αρχές, τόσο η κοινοτική όσο και οι εθνικές, πρέπει να 
εξασφαλίζουν την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον που 
εκδηλώνουν οι οι φαρμακευτικές εταιρείες για το μηχανισμό κινήτρων. Κατά συνέπεια, ο 
προσδιορισμός των θεραπευτικών αναγκών στην παιδιατρική πρέπει να μετατραπεί σε 
πρωταρχικό στόχο που θα επιτρέψει τον καλύτερο καθορισμό των ερευνητικών προγραμμάτων 
και των προτεραιοτήτων τους.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 74
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Εγκαθιδρύεται επιτροπή παιδιατρικής στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων, που συστάθηκε δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, εφεξής 
καλούμενου «ο Οργανισμός».

1. Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού,
εγκαθιδρύεται επιτροπή παιδιατρικής στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων, που συστάθηκε δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, εφεξής 
καλούμενου «ο Οργανισμός»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη νέων φαρμάκων δεν πρέπει να καθυστερεί. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
διαθέτει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στον παιδιατρικό τομέα. Επομένως πρέπει να είναι 
δυνατόν η επιτροπή παιδιατρικής να ξεκινήσει το έργο της εντός έξι μηνών.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 75
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.

(γ) δώδεκα άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το 
Κοινοβούλιο, βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι, οι 
παθολόγοι, οι ειδικοί σε θέματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης και δημόσιας 
υγείας, οι σύλλογοι γονέων και οι 
οργανισμοί κοινωνικής προστασίας.

Or. fr
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Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 76
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.

(γ) δέκα άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προκειμένου να αντιπροσωπεύονται οι 
παιδίατροι, οι παθολόγοι, οι ειδικοί σε 
θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης και 
δημόσιας υγείας, οι σύλλογοι γονέων και οι 
οργανισμοί κοινωνικής προστασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευρυνθεί η σύνθεση της επιτροπής παιδιατρικής ώστε να συμπεριλάβει 
διάφορους φορείς παροχής παιδιατρικής φροντίδας, προκειμένου η επιτροπή να είναι σε θέση 
να εκτιμά την κατάσταση και τις ανάγκες του τομέα στο σύνολό τους. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζεται ότι σε κάθε συνεδρίαση συμμετέχει ικανός αριθμός ατόμων ώστε να λαμβάνονται 
οι απαιτούμενες αποφάσεις.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 77
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ) 

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει δημόσιας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προκειμένου να αντιπροσωπεύονται οι 
παιδίατροι, οι ειδικοί στην 
φαρμακοεπαγρύπνηση και τα συμφέροντα 
της δημόσιας υγείας των ενώσεων γονέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου για τα επιπρόσθετα έξι άτομα που διορίζονται.



PE 357.553v02-00 38/161 AM\568363EL.doc

EL

Αντί να αντιπροσωπεύουν τις ενώσεις ασθενών που συχνά χρηματοδοτούνται ευρέως από 
φαρμακευτικές εταιρείες ή συνδέονται με αυτές, είναι σκοπιμότερο αυτά τα άτομα να 
αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των ειδικών στην φαρμακοεπαγρύπνηση, της δημόσιας υγείας 
των ενώσεων γονέων εκτός από τους παιδιάτρους.

Τροπολογία: Robert Sturdy

Τροπολογία 78
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.

(γ) πέντε άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.  Ένα 
έκτο άτομο που διορίζεται από την 
Επιτροπή των ΕΚ πρέπει να είναι μέλος 
της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) για τα 
Ορφανά Φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά πάσχουν επίσης από σπάνιες ασθένειες που αντιμετωπίζονται με ορφανά φάρμακα.  
Η πλειονότητα (70%-80%) των σπάνιων ασθενειών είναι γενετικής προέλευσης, πράγμα που 
σημαίνει ότι τα παιδιά χρειάζονται ιδιαίτερα τη θεραπευτική αγωγή οπότε πολλά ορφανά 
φάρμακα αναπτύσσονται ή πρέπει να αναπτύσσονται για ενδείξεις παιδιατρικής χρήσης.  Ο 
διορισμός μέλους της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) για τα 
Ορφανά Φάρμακα από την Επιτροπή των ΕΚ θα καταστήσει την επιτροπή παιδιατρικής πιο 
αντιπροσωπευτική ώστε να κατανοεί και να εντοπίζει τις ειδικές ανάγκες των παιδιών που 
πάσχουν από σπάνιες ασθένειες.

Τροπολογία: Karin Jöns

Τροπολογία 79
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι, άλλοι 
ιατροί που ειδικεύονται στην θεραπεία 
παιδιών και τα συμφέροντα των ενώσεων 
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ασθενών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όχι μόνον οι παιδίατροι αλλά και οι άλλοι ιατροί που ειδικεύονται στην θεραπεία παιδιών 
(ογκολόγοι, καρδιολόγοι, κ.λπ.) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην επιτροπή 
παιδιατρικής.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 80
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι, οι 
φαρμακοποιοί και τα συμφέροντα των 
ενώσεων ασθενών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φαρμακοποιοί έχουν μοναδικές γνώσεις στον φαρμακευτικό τομέα επειδή λαμβάνουν 
εξειδικευμένη κατάρτιση που τους καθιστά ειδικούς στα φάρμακα1. Αυτή η εξειδικευμένη γνώση 
περί τα φάρμακα θα συμβάλει ουσιαστικά στις δραστηριότητες της επιτροπής παιδιατρικής.
Πέραν τούτου, οι φαρμακοποιού παίζουν βασικό ρόλο στην παροχή συμβουλών στους ασθενείς 
και στους θεράποντες ιατρούς τους σχετικά με τη βέλτιστη χρήση της φαρμακευτικής αγωγής, η 
δε εύκολη πρόσβαση σε αυτούς τους καθιστά τον πρώτο σύμβουλο των ασθενών με ερωτήσεις ή 
προβλήματα σχετικά με την φαρμακευτική αγωγή. Επομένως η συμπερίληψη των 
φαρμακοποιών στην επιτροπή παιδιατρικής θα διασφαλίσει ότι επιτυγχάνεται εκτεταμένη 
εκπροσώπηση όλων των βασικών παραγόντων του τομέα.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 81
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 

γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 

  
1 Οδηγία 85/433/ΕΚ
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αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.

αντιπροσωπεύονται οι φαρμακοποιοί, οι 
παιδίατροι και τα συμφέροντα των ενώσεων 
ασθενών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιλαμβάνει η επιτροπή παιδιατρικής και ένα μέλος που να 
αντιπροσωπεύει τους φαρμακοποιούς. Δεομένου ότι οι φαρμακοποιοί έχουν επιστημονική 
κατάρτιση επί των φαρμάκων καθώς και άμεση σχέση με την παροχή φαρμάκων και επαφή με 
τους λήπτες των παιδιατρικών φαρμάκων, είναι σε θέση να συνεισφέρουν σημαντικά στις 
δραστηριότητες της εν λόγω επιτροπής. Επομένως, η συμμετοχή των εκπρόσωπων των 
φαρμακοποιών δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί, αλλά να περιλαμβάνεται ρητά η συμμετοχή τους.  

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία 82
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ)

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών.

(γ) έξι άτομα που διορίζονται από την 
Επιτροπή βάσει δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 
αντιπροσωπεύονται οι παιδίατροι και τα 
συμφέροντα των ενώσεων ασθενών, καθώς 
και οι οργανισμοί του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων 
αλληλοβοήθειας που είναι υπεύθυνοι ή 
συνυπεύθυνοι για τη δημοσιονομική 
διαχείριση των αποφάσεων για τα 
φάρμακα. Κάθε φορά ορίζονται δύο άτομα 
από τις τρεις αυτές ομάδες συμφερόντων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εκτός από τους ιατρικούς εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους των συμφερόντων των 
ασθενών θα πρέπει οπωσδήποτε μεταξύ των μελών της επιτροπής να υπάρχουν εθνικοί 
αντιπρόσωποι των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 
που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του προϋπολογισμού περίθαλψης, προκειμένου να 
επαγρυπνούν για τις δημοσιονομικές συνέπειες των αποφάσεων αυτών.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 83
ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Γ A) (νέο)
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(γα) δύο εκπρόσωποι της βιομηχανίας, που 
διορίζονται με κοινή συμφωνία των 
σχετικών ενώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο σε μια τέτοια επιτροπή να έχει επίσης έδρα και ψήφο και η βιομηχανία ως 
ενδιαφερόμενο μέρος. Δεδομένου ότι θα υπάρχουν μόνον δύο αντιπρόσωποι δεν υπάρχει 
κίνδυνος να ακολουθηθεί πολιτική που να ευνοεί τα συμφέροντα της βιομηχανίας.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 84
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση. Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών και τις αποκλίνουσες απόψεις μαζί με 
τις αιτιολογήσεις τους.

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση. Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
περιλαμβάνει 

(α) τη θέση της πλειοψηφίας των μελών και 

(β) τις αποκλίνουσες απόψεις,

μαζί με τις αιτιολογήσεις κάθε μιας εξ 
αυτών.

Η γνώμη διατίθεται στο κοινό χωρίς 
καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται συναίνεση, η γνώμη αποτελείται 
ρητώς από τις θέσεις της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας με τους λόγους στους οποίους βασίζεται 
εκάστη εξ  αυτών.

Επιπλέον, οιαδήποτε γνώμη πρέπει να δημοσιοποιείται το συντομότερο δυνατόν για να 
διασφαλίζεται ότι η επιτροπή λειτουργεί κατά τρόπο διαφανή.
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Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 85
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση.  Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών και τις αποκλίνουσες απόψεις μαζί 
με τις αιτιολογήσεις τους.

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση.  Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
είναι αυτή που εγκρίνεται από την 
πλειοψηφία των μελών.  Η γνώμη αναφέρει
τις αποκλίνουσες απόψεις μαζί με τις 
αιτιολογήσεις τους.

Η γνώμη αυτή δημοσιοποιείται χωρίς 
χρονοτριβή.

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 86
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση. Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών και τις αποκλίνουσες απόψεις μαζί με 
τις αιτιολογήσεις τους.

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση. Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
είναι αυτή που εγκρίνεται από την 
πλειοψηφία των μελών. Η γνώμη αναφέρει
τις αποκλίνουσες απόψεις μαζί με τις 
αιτιολογήσεις τους.
Η γνώμη αυτή δημοσιοποιείται χωρίς 
χρονοτριβή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια. Η υποχρέωση διαφάνειας 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις αιτιολογήσεις των αποφάσεων 
και τις ίδιες τις αποφάσεις. Στο άρθρο 5 πρέπει να υπάρχει σχετική διευκρίνιση.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 87
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση. Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών και τις αποκλίνουσες απόψεις μαζί με
τις αιτιολογήσεις τους.

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση. Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών. Η γνώμη αναφέρει τις αποκλίνουσες 
απόψεις μαζί με τις αιτιολογήσεις τους.

Η γνώμη διατίθεται στο κοινό χωρίς 
καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 88
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση. Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών και τις αποκλίνουσες απόψεις μαζί με 
τις αιτιολογήσεις τους.

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεων 
της, η επιτροπή παιδιατρικής καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί 
επιστημονική συναίνεση. Αν η επίτευξη της 
συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η γνώμη 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών και τις αποκλίνουσες απόψεις μαζί με 
τις αιτιολογήσεις τους. Η γνώμη πρέπει να 
διατίθεται στο κοινό το συντομότερο 
δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 89
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
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3. Σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής 
παιδιατρικής μπορούν να παρευρίσκονται 
εκπρόσωποι της Επιτροπής, ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού ή εκπρόσωποί 
του.

3. Σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής 
παιδιατρικής μπορούν να παρευρίσκονται 
δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής, ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού ή 
εκπρόσωπός του.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλισθεί η σωστή θεσμική εκπροσώπηση της Επιτροπής και του Οργανισμού.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 90
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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 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.

Or. el

Αιτιολόγηση

Επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 91
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή αρμόδιας 
αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε στοιχείων 
προκύπτουν σύμφωνα με συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας και 
διατύπωση γνώμης σχετικά με την ποιότητα, 
την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου για χρήση στον παιδικό 
πληθυσμό·

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα και  το θεραπευτικό 
όφελος του φαρμάκου συγκρινόμενου με τα 
ήδη υπάρχοντα μέσα για τον 
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ενδιαφερόμενο παιδικό πληθυσμό·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της επιτροπής παιδιατρικής δεν πρέπει να περιορίζεται στην αξιολόγηση των στοιχείων 
που συγκεντρώνονται με βάση ένα εγκεκριμένο ερευνητικό παιδιατρικό πρόγραμμα και στη 
διατύπωση γνώμης για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εν λόγω 
φαρμάκου· πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το θεραπευτικό όφελος που προσφέρει στα 
παιδιά, όπως προβλέπουν οι στόχοι του κανονισμού.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 92
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια ή την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου για 
χρήση στον παιδικό πληθυσμό·

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα και το σημαντικό 
θεραπευτικό όφελος σε σύγκριση με τις 
υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές του 
φαρμάκου για χρήση στον παιδικό 
πληθυσμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές από την αιτιολογική έκθεση και το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ότι τα φάρμακα 
πρέπει να εγκρίνονται για παιδιά μόνον εάν υπάρχει δυνητικό θεραπευτικό όφελος για αυτά σε 
σύγκριση με τις υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές. Επομένως η επιτροπή παιδιατρικής όταν 
παρέχει τη γνώμη της πρέπει να περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση του θεραπευτικού οφέλους 
ενός φαρμάκου για χρήση στον παιδικό πληθυσμό.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 93
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ) 

(d)  évaluer, à la demande du comité des (d)  évaluer, à la demande du comité des 
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médicaments à usage humain ou d'une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité et l'efficacité du 
médicament destiné à la population 
pédiatrique;

médicaments à usage humain ou d'une 
autorité compétente, toute donnée recueillie 
conformément à un plan d'investigation 
pédiatrique approuvé et émettre un avis sur 
la qualité, la sécurité et l'efficacité et 
l'avantage thérapeutique comparé aux 
moyens déjà  existants du médicament 
destiné à la population pédiatrique;

Or. fr

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 94
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια ή την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου για 
χρήση στον παιδικό πληθυσμό·

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια ή την 
αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη 
θεραπευτική αξία (σε σύγκριση με τις 
υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές) του 
φαρμάκου για χρήση στον παιδικό 
πληθυσμό·

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 95
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια ή την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου για 
χρήση στον παιδικό πληθυσμό·

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη 
θεραπευτική αξία (σε σύγκριση με τις 
υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές) του 
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φαρμάκου για χρήση στον παιδικό 
πληθυσμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία λαμβάνει υπόψη την έννοια της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 96
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Δ)

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια ή την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου για 
χρήση στον παιδικό πληθυσμό·

(δ) κατόπιν αιτήματος της επιτροπής ή 
αρμόδιας αρχής, αξιολόγηση οποιωνδήποτε 
στοιχείων προκύπτουν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και διατύπωση γνώμης σχετικά με 
την ποιότητα, την ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη 
θεραπευτική αξία (σε σύγκριση με τις 
υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές) του 
φαρμάκου για χρήση στον παιδικό 
πληθυσμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χορήγηση ενδείξεων παιδιατρικής χρήσης ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των μελετών· 
όμως η παρούσα διατύπωση δεν λαμβάνει υπόψη την έννοια της προστιθέμενης θεραπευτικής 
αξίας.

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία 97
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (E) 

(ε) παροχή συμβουλών σχετικά με το 
περιεχόμενο και τη μορφή των στοιχείων 
που θα συλλεχθούν για την έρευνα που 
αναφέρεται στο άρθρο 41 και έκδοση 
καταλόγου των θεραπευτικών αναγκών 

(ε) παροχή συμβουλών σχετικά με το 
περιεχόμενο και τη μορφή των στοιχείων 
που θα συλλεχθούν για την έρευνα που 
αναφέρεται στο άρθρο 41 και έκδοση 
καταλόγου των θεραπευτικών αναγκών 



PE 357.553v02-00 48/161 AM\568363EL.doc

EL

όπως αναφέρεται στο άρθρο 42· όπως αναφέρεται στο άρθρο 42, καθώς και 
το θεραπευτικό όφελος συγκρινόμενο με τα 
ήδη υπάρχοντα μέσα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια του θεραπευτικού οφέλους αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ένδειξης 
παιδιατρικής χρήσης που πρέπει να τεκμηριώνεται και να λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή 
παιδιατρικής.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 98
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (H A) (νέο)

(ηα) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας 
προϊόντος για οκτάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας με επανεξέταση των στοιχείων 
πωλήσεων προϊόντων που έχουν ελεγχθεί 
λογιστικώς από ανεξάρτητο φορέα 
σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια εξάμηνη παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας μπορεί να μην αρκεί 
για να ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύσουν στην ανάπτυξη ενδείξεων παιδιατρικής χρήσης 
για μερικές σχετικά σπάνιες ασθένειες. Η εξάμηνη παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί με την 
κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται υψηλότερο κίνητρο.
Από την άλλη μεριά όμως οι έξι μήνες είναι πιθανόν υπερβολικό κίνητρο για φάρμακα που 
αποκαλούνται «βόμβες μεγάλου διαμετρήματος» στον τομέα των ενηλίκων.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 99
ΑΡΘΡΟ 7, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (H A) (νέο)

(ηα) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας 
προϊόντος για εξάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας με επανεξέταση των στοιχείων 
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πωλήσεων προϊόντων που έχουν ελεγχθεί 
λογιστικώς από ανεξάρτητο φορέα 
σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο παρέχει στην επιτροπή παιδιατρικής την αρμοδιότητα να ελέγχει τα στοιχεία πωλήσεων 
ενός προϊόντος για να διαπιστώσει εάν το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για να παραταθεί 
κατά έξι μήνες το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας αντί των σταθερών τριών μηνών.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 100
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (H A) (νέο)

(ηα) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας 
προϊόντος για εξάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας με επανεξέταση των στοιχείων
πωλήσεων προϊόντων που έχουν ελεγχθεί 
λογιστικώς από ανεξάρτητο φορέα 
σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο παρέχει στην επιτροπή παιδιατρικής την αρμοδιότητα να ελέγχει τα στοιχεία πωλήσεων 
ενός προϊόντος για να διαπιστώσει εάν το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για να παραταθεί 
κατά έξι μήνες το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας αντί των σταθερών τριών μηνών.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 101
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (H A) (νέο)

(ηα) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας 
προϊόντος για εξάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας με επανεξέταση των στοιχείων 
πωλήσεων προϊόντων που έχουν ελεγχθεί 
λογιστικώς από ανεξάρτητο φορέα 
σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο παρέχει στην επιτροπή παιδιατρικής την αρμοδιότητα να ελέγχει τα στοιχεία πωλήσεων 
ενός προϊόντος για να διαπιστώσει εάν το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για να παραταθεί 
κατά έξι μήνες το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας αντί των σταθερών τριών μηνών.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 102
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (H A) (νέο)

(ηα) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας 
προϊόντος για εξάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας με επανεξέταση των στοιχείων 
πωλήσεων προϊόντων που έχουν ελεγχθεί 
λογιστικώς από ανεξάρτητο φορέα 
σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο παρέχει στην επιτροπή παιδιατρικής την αρμοδιότητα να ελέγχει τα στοιχεία πωλήσεων 
ενός προϊόντος για να διαπιστώσει εάν το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για να παραταθεί 
κατά έξι μήνες το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας αντί των σταθερών τριών μηνών.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 103
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (H A) (νέο)

(ηa) καθορισμός της επιλεξιμότητας ενός
φαρμάκου για εξάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας, μέσω της αναθεώρησης της 
αξίας των πωλήσεων των φαρμάκων, οι 
οποίες έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο 
λογιστικό έλεγχο.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η επιτροπή παιδιατρικής θα μπορεί να ελέγχει την αξία των πωλήσεων του φαρμάκου και να 
διαπιστώνει κατά πόσον έχει δικαίωμα για εξάμηνη παράταση του ΣΠΠ αντί της συνήθους 
τρίμηνης παράτασης.

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 104
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (H A) (νέο)

(ηα) αξιολόγηση της επιλεξιμότητας 
προϊόντος για εξάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας με επανεξέταση των στοιχείων 
πωλήσεων προϊόντων που έχουν ελεγχθεί 
λογιστικώς από ανεξάρτητο φορέα 
σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 1.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στο να δώσει στην επιτροπή παιδιατρικής την αρμοδιότητα να 
ελέγχει τα στοιχεία των πωλήσεων με σκοπό να χορηγεί εξάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας αντί της καθιερωμένης τρίμηνης παράτασης.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 105
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (H A) (νέο)

ηα) κατάρτιση ειδικού καταλόγου των 
αναγκών σε παιδιατρικά φάρμακα κατόπιν 
διαβουλεύσεων με παιδιάτρους και τακτική 
ενημέρωσή του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χορήγηση ενδείξεων παιδιατρικής χρήσης ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των μελετών· 
όμως η παρούσα διατύπωση δεν λαμβάνει υπόψη την έννοια της προστιθέμενης θεραπευτικής 
αξίας.
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 106
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η 
προστιθέμενη θεραπευτική αξία δεν είναι 
δυνατόν να αναμένεται υπόκεινται στις 
εξαιρέσεις που εμφαίνονται στο άρθρο 12, 
παράγραφος 1 (γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη 
χορήγηση ενδείξεων παιδιατρικής χρήσης ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των μελετών· 
όμως η παρούσα διατύπωση δεν λαμβάνει υπόψη την έννοια της προστιθέμενης θεραπευτικής 
αξίας.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 107
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 
η επιτροπή παιδιατρικής εξετάζει εάν οι 
προτεινόμενες μελέτες αναμένεται να έχουν 
ή όχι σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τον 
παιδικό πληθυσμό.

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 
η επιτροπή παιδιατρικής εξετάζει εάν οι 
προτεινόμενες μελέτες για το συγκεκριμένο 
φάρμακο αναμένεται να έχουν ή όχι 
σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τον 
παιδικό πληθυσμό σε σύγκριση με τις 
υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές για 
παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της παραγράφου για να συμβαδίζει με τη διατύπωση του άρθρου 12, παράγραφος 
1 (γ) της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 108
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 
η επιτροπή παιδιατρικής εξετάζει εάν οι
προτεινόμενες μελέτες αναμένεται να έχουν 
ή όχι σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τον 
παιδικό πληθυσμό.

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 
η επιτροπή παιδιατρικής εξετάζει εάν οι 
προτεινόμενες μελέτες αναμένεται να έχουν 
ή όχι σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τον 
παιδικό πληθυσμό. Λαμβάνει επίσης 
υπόψη, μεταξύ άλλων, οιεσδήποτε γνώμες, 
αποφάσεις ή συμβουλές παρέχονται από τις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές μελέτες σε παιδιά και επομένως οι μελέτες σε παιδιά που 
έχουν ήδη διενεργηθεί σε τρίτες χώρες δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 109
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 
η επιτροπή παιδιατρικής εξετάζει εάν οι 
προτεινόμενες μελέτες αναμένεται να έχουν 
ή όχι σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τον 
παιδικό πληθυσμό.

2. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 
η επιτροπή παιδιατρικής εξετάζει 
πρωτίστως εάν οι προτεινόμενες μελέτες 
αναμένεται να έχουν ή όχι σημαντικό 
θεραπευτικό όφελος για τον παιδικό 
πληθυσμό.

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 110
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Συγκριτικές μελέτες που προορίζονται 
να τεκμηριώσουν προστιθέμενη 
θεραπευτική αξία περιλαμβάνονται στο 
έντυπο αίτησης.

Or. en
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 111
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Συγκριτικές μελέτες που προορίζονται 
να τεκμηριώσουν προστιθέμενη 
θεραπευτική αξία περιλαμβάνονται στο 
έντυπο αίτησης.

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 112
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Συγκριτικές μελέτες που προορίζονται 
να τεκμηριώσουν προστιθέμενη 
θεραπευτική αξία περιλαμβάνονται στο 
έντυπο αίτησης.

Or. en

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 113
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η 
προστιθέμενη θεραπευτική αξία δεν είναι 
δυνατόν να αναμένεται υπόκεινται στις 
εξαιρέσεις που εμφαίνονται στο άρθρο 12, 
παράγραφος 1 (γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπής προς την τροπολογία 1, λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη θεραπευτική αξία.
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Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 114
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2α. Οι περιπτώσεις που το όφελος αυτό δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων 
αποτελούν αντικείμενο των παρεκκλίσεων 
που προβλέπει το άρθρο 12, παράγραφος 1, 
σημείο (γ).

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 115
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2α. Οι περιπτώσεις που το όφελος αυτό δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων 
αποτελούν αντικείμενο των παρεκκλίσεων 
που προβλέπει το άρθρο 12, παράγραφος 1, 
σημείο (γ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει τη συνοχή της πρότασης κανονισμού επιτρέποντας την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο γ).

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 116
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2α. Η (οι) συγκριτική/ές μελέτη/ες για την 
τεκμηρίωση του θεραπευτικού οφέλους 
πρέπει να περιλαμβάνεται/ονται στο 
φάκελο της αίτησης άδειας κυκλοφορίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια του θεραπευτικού οφέλους πρέπει άρα να αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση 
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ένδειξης παιδιατρικής χρήσης και, κατά συνέπεια, να τεκμηριώνεται στο φάκελο της αίτησης 
άδειας κυκλοφορίας, ώστε να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή παιδιατρικής, 
σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 117
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2α. Η (οι) συγκριτική/ές μελέτη/ες για την 
τεκμηρίωση του θεραπευτικού οφέλους 
πρέπει να περιλαμβάνεται/ονται στο 
φάκελο της αίτησης άδειας κυκλοφορίας.

Or. fr

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 118
ΑΡΘΡΟ 7 A (νέο)

Άρθρο 7a
Καταρτίζεται ειδικός κατάλογος των
αναγκών σε φάρμακα για παιδιά, ο οποίος
ενημερώνεται τακτικά και διατίθεται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη (επαγγελματίες, 
επιχειρήσεις, ασθενείς).

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει καταρτισμένος κατάλογος ο οποίος θα διατίθεται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 119
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A) (νέο)

(α) τα αποτελέσματα όλων των μελετών 
που διεξάγονται και λεπτομέρειες όλων των 
πληροφοριών που συλλέγονται για να 
τεκμηριωθεί ότι το συγκεκριμένο φάρμακο 
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είναι δυνατόν να αναμένεται ότι θα έχει 
σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τον 
παιδικό πληθυσμό σε σύγκριση με τις 
υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές για 
ασθενείς του παιδιατρικού τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές από την αιτιολογική έκθεση και το άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ότι τα φάρμακα 
πρέπει να εγκρίνονται για παιδιά μόνον εάν υπάρχει δυνητικό θεραπευτικό όφελος για αυτά σε 
σύγκριση με τις υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές. Επομένως κάθε αίτηση για έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το δυνητικό θεραπευτικό όφελος.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 120
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (A (νέο)

(α) τα αποτελέσματα των παιδιατρικών 
μελετών που ολοκληρώθηκαν, το 
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των 
εν εξελίξει και των σχεδιαζόμενων 
παιδιατρικών μελετών και τη γνώμη του 
Οργανισμού επί των σημείων αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή σύμφωνα με την οποία προβλέπεται απαίτηση υποβολής όλων των αποτελεσμάτων 
μελετών σε παιδιά από κοινού με τα αποτελέσματα για ενηλίκους είναι αντίθετη στα ισχύοντα 
επιστημονικά και δεοντολογικά πρότυπα.  Τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρες ή 
αδικαιολόγητες έρευνες σε παιδιά και να καθυστερήσει την εισαγωγή νέων φαρμάκων για 
ενηλίκους.  Η ένταξη των παιδιών σε παιδιατρικά πρωτόκολλα είναι συχνά πολύ αργή και 
δύσκολη και οι μελέτες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 121
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ -(-A) (νέο)

(α) τα αποτελέσματα των παιδιατρικών 
μελετών που ολοκληρώθηκαν, το 
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χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των 
εν εξελίξει και των σχεδιαζόμενων 
παιδιατρικών μελετών και τη γνώμη του 
Οργανισμού επί των σημείων αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις εγκριθείσες επιστημονικές και δεοντολογικές προδιαγραφές, τα νέα φάρμακα 
πρέπει να δοκιμάζονται εκτεταμένως στους ενήλικες προτού ξεκινήσουν μελέτες στα παιδιά.
Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα όλων των παιδιατρικών μελετών μπορεί να μην είναι 
διαθέσιμα όταν υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για το προϊόν που 
προορίζεται για ενηλίκους. Επομένως για να αποφεύγεται η πρόωρη δοκιμή σε παιδιά και οι 
καθυστερήσεις στην έγκριση φαρμάκων για χρήση από ενήλικες, η απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 8 πρέπει να προβλέπει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παιδιατρικές μελέτες 
βρίσκονται σε εξέλιξη τη στιγμή που υποβάλλεται αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για 
χρήση από ενηλίκους.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 122
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

Όπου ενδείκνυται εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2003 της 
Επιτροπής σχετικά με την εξέταση των 
τροποποιήσεων των όρων της άδειας 
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων 
για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλόν είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη συνοχή στη νομοθεσία της ΕΚ που διέπει 
τον φαρμακευτικό τομέα. Επομένως εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1085/2003 που διέπουν την εξέταση των τροποποιήσεων των όρων της άδειας 
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων για τις μεταβολές των υφισταμένων αδειών κυκλοφορίας. (π.χ. 
μεταβολή από δισκίο σε σιρόπι ή αντίστροφα).
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Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 123
ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης όταν 
ο αιτών καταδεικνύει ότι το εν λόγω 
φάρμακο αντιπροσωπεύει σημαντική 
καινοτομία σε θεραπευτικό, επιστημονικό 
ή τεχνικό επίπεδο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού 726/2004/ΕΚ και 
ιδίως του άρθρου 3, παράγραφος 2, 
στοιχείο (β), του εν λόγω κανονισμού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί και η περίπτωση της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου, το οποίο συνιστά 
καινοτομία στο θεραπευτικό, επιστημονικό ή τεχνικό επίπεδο όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3 
παράγραφος 2, στοιχείο β του κανονισμού 726/2004/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων διαδικασιών 
χορήγησης άδειας και εποπτείας, όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και 
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Η διάταξη 
ενισχύσει την καινοτομία στα φάρμακα.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 124
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, εντός 
60 ημερών από την παραλαβή της αίτησης η 
επιτροπή παιδιατρικής, δια του ορισμού 
εισηγητού, εκδίδει γνώμη σχετικά με τη 
χορήγηση ή μη παρέκκλισης για 
συγκεκριμένο προϊόν.

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 125
ΑΡΘΡΟ 14,  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μόλις εκδοθεί γνώμη της επιτροπής 3. Μόλις εκδοθεί γνώμη της επιτροπής 
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παιδιατρικής, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4. Ο Οργανισμός 
ενημερώνει αμέσως τον υποψήφιο σχετικά.
Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τους λόγους 
που οδήγησαν στο συγκεκριμένο πόρισμα.

παιδιατρικής, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4. Ο Οργανισμός 
ενημερώνει αμέσως τον υποψήφιο σχετικά 
και εν πάση περιπτώσει εντός περιόδου 
που δεν υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες 
ημέρες. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για 
τους λόγους που οδήγησαν στο 
συγκεκριμένο πόρισμα.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 126
ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

1a. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται 
τακτικά (τουλάχιστον κάθε έξι μήνες) και 
διατίθεται στο κοινό χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διευκρινισθεί ότι ο κατάλογος των παρεκκλίσεων ενημερώνεται τακτικά και 
δημοσιοποιείται με σκοπό τη διαφάνεια.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 127
ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο οργανισμός τηρεί κατάλογο όλων των 
παρεκκλίσεων.

1. Ο οργανισμός τηρεί κατάλογο όλων των 
παρεκκλίσεων. Ο κατάλογος αυτός 
ενημερώνεται τακτικά (τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο) και διατίθεται στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 128
ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)
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1α. Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος 
ενημερώνεται μία φορά ετησίως, 
δημοσιοποιείται χωρίς καθυστέρηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια. Η υποχρέωση διαφάνειας 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις αιτιολογήσεις των αποφάσεων 
και τις ίδιες τις αποφάσεις. Στο άρθρο 15 πρέπει να υπάρχει σχετική διευκρίνιση, με τη 
δημοσιοποίηση του καταλόγου των παρεκκλίσεων.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 129
ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 A (νέα)

1α. Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος 
ενημερώνεται τακτικά, δημοσιοποιείται 
χωρίς χρονοτριβή.

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 130
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(1) Στην περίπτωση των αιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας 
υποβάλλεται μαζί με αίτημα για συμφωνία, 
εκτός εάν δικαιολογείται διαφορετική 
προθεσμία, το αργότερο κατά την 
ολοκλήρωση των φαρμακοκινητικών 
μελετών σε ενηλίκους που περιγράφονται 
στο τμήμα 5.2.3 του μέρους I του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/83/EΚ, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η γνώμη σχετικά 
με τη χρήση του εν λόγω φαρμάκου στον 
παιδικό πληθυσμό θα μπορεί να εκδοθεί 
κατά την αξιολόγηση της άδειας 
κυκλοφορίας ή άλλης σχετικής αίτησης.

(1) Στην περίπτωση των αιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας 
υποβάλλεται μαζί με αίτημα για συμφωνία, 
εκτός εάν δικαιολογείται διαφορετική 
προθεσμία, το νωρίτερο μετά την 
ολοκλήρωση της φάσης ΙΙ των 
φαρμακοκινητικών μελετών σε ενηλίκους 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα 
έρευνας να μπορούν να διατυπώνονται σε 
ειδικούς όρους και ως εκ τούτου να 
πληρούν τις απαιτήσεις στον τομέα των 
κλινικών μελετών στις οποίες συμμετέχουν 
παιδιά.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το αργότερο μετά τη φάση Ι περίπου 90% των προς δοκιμή φαρμάκων αποδεικνύονται 
ακατάλληλα. Επομένως δεν είναι δυνατόν να ληφθεί εμπειρική απόφαση μέχρι τη φάση ΙΙ.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 131
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. (1) Στην περίπτωση των αιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας 
υποβάλλεται μαζί με αίτημα για συμφωνία, 
εκτός εάν δικαιολογείται διαφορετική 
προθεσμία, το αργότερο κατά την 
ολοκλήρωση των φαρμακοκινητικών 
μελετών σε ενηλίκους που περιγράφονται 
στο τμήμα 5.2.3 του μέρους I του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/83/EΚ, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η γνώμη σχετικά 
με τη χρήση του εν λόγω φαρμάκου στον 
παιδικό πληθυσμό θα μπορεί να εκδοθεί 
κατά την αξιολόγηση της άδειας 
κυκλοφορίας ή άλλης σχετικής αίτησης.

1. Στην περίπτωση των αιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας μαζί με 
περίληψη υποβάλλεται μαζί με αίτημα για 
συμφωνία, εκτός εάν δικαιολογείται 
διαφορετική προθεσμία, το αργότερο κατά 
την ολοκλήρωση των φαρμακοκινητικών 
μελετών σε ενηλίκους που περιγράφονται 
στο τμήμα 5.2.3 του μέρους I του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/83/EΚ, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η γνώμη σχετικά 
με τη χρήση του εν λόγω φαρμάκου στον 
παιδικό πληθυσμό θα μπορεί να εκδοθεί 
κατά την αξιολόγηση της άδειας 
κυκλοφορίας ή άλλης σχετικής αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ένδειξη για τη χρησιμότητα της περιληπτικής έκθεσης που συντάσσεται από τον 
Οργανισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2. Η σύνταξη περιληπτικής έκθεσης 
από τον Οργανισμό πρέπει να διαγραφεί για να μειωθεί σημαντικά η περίοδος διοικητικής 
επικύρωσης σε 10 ημέρες κατ' ανώτατο όριο. Αντ' αυτής ο αιτών θα παρέχει περιληπτική 
έκθεση ως μέρος της τεκμηρίωσης.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 132
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Στην περίπτωση των αιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, το 

1. Στην περίπτωση των αιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9, το 
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πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας 
υποβάλλεται μαζί με αίτημα για συμφωνία, 
εκτός εάν δικαιολογείται διαφορετική 
προθεσμία, το αργότερο κατά την 
ολοκλήρωση των φαρμακοκινητικών 
μελετών σε ενηλίκους που περιγράφονται 
στο τμήμα 5.2.3 του μέρους I του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/83/EΚ, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η γνώμη σχετικά 
με τη χρήση του εν λόγω φαρμάκου στον 
παιδικό πληθυσμό θα μπορεί να εκδοθεί 
κατά την αξιολόγηση της άδειας 
κυκλοφορίας ή άλλης σχετικής αίτησης.

πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας μπορεί να
υποβληθεί μαζί με αίτημα για συμφωνία, 
κατά την ολοκλήρωση των 
φαρμακοκινητικών μελετών σε ενηλίκους 
που περιγράφονται στο τμήμα 5.2.3 του 
μέρους I του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2001/83/EΚ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
γνώμη σχετικά με τη χρήση του εν λόγω 
φαρμάκου στον παιδικό πληθυσμό θα 
μπορεί να εκδοθεί κατά την αξιολόγηση της 
άδειας κυκλοφορίας ή άλλης σχετικής 
αίτησης. Σε περίπτωση που αίτημα 
συμφωνίας του προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας υποβληθεί σε 
μεταγενέστερο στάδιο, ο αιτών που 
συμπληρώνει αίτηση όπως εμφαίνεται στα 
άρθρα 8 και 9 παρέχει τα αποτελέσματα 
των παιδιατρικών μελετών που έχουν 
ολοκληρωθεί και χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση των εν εξελίξει και των 
σχεδιαζόμενων παιδιατρικών μελετών. Η 
αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την 
παρακολούθηση αυτών των σημείων από 
κοινού με τον υποψήφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποβολή προγράμματος παιδιατρικής έρευνας τη στιγμή της ολοκλήρωσης  
φαρμακοκινητικών μελετών σε ενηλίκους θα αποδειχθεί πολύ πρώιμη για πολλά φάρμακα τα 
οποία πρώτα χρειάζονται εμπεριστατωμένες δοκιμές σε ενηλίκους προτού ξεκινήσει η ανάπτυξη 
αυτών στον παιδιατρικό τομέα.  Είναι επομένως απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα 
υποβολής προγράμματος παιδιατρικής έρευνας σε μεταγενέστερο στάδιο και η συμφωνία επ' 
αυτού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι παιδιατρικές μελέτες ξεκινούν όταν είναι η πλέον 
κατάλληλη στιγμή.  

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 133
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ο Οργανισμός ελέγχει εάν η αίτηση είναι 
έγκυρη και ετοιμάζει περιληπτική έκθεση 
για την επιτροπή παιδιατρικής.

2. Εντός 10 ημερών από την παραλαβή της 
αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
ο Οργανισμός ελέγχει εάν η αίτηση είναι 
έγκυρη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ένδειξη για τη χρησιμότητα της περιληπτικής έκθεσης που συντάσσεται από τον 
Οργανισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2. Η σύνταξη περιληπτικής έκθεσης 
από τον Οργανισμό πρέπει να διαγραφεί για να μειωθεί σημαντικά η περίοδος διοικητικής 
επικύρωσης σε 10 ημέρες κατ' ανώτατο όριο. Αντ' αυτής ο αιτών θα παρέχει περιληπτική 
έκθεση ως μέρος της τεκμηρίωσης.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 134
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Όπου ενδείκνυται, ο Οργανισμός δύναται 
να ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή 
επιπλέον στοιχείων και εγγράφων. Στην 
περίπτωση αυτή η προθεσμία των 30 
ημερών αναστέλλεται έως ότου χορηγηθούν 
τα επιπλέον στοιχεία που ζητήθηκαν.

3. Όπου ενδείκνυται, ο Οργανισμός δύναται 
να ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή 
επιπλέον στοιχείων και εγγράφων. Στην 
περίπτωση αυτή η προθεσμία των 10 
ημερών αναστέλλεται έως ότου χορηγηθούν 
τα επιπλέον στοιχεία που ζητήθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ένδειξη για τη χρησιμότητα της περιληπτικής έκθεσης που συντάσσεται από τον 
Οργανισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2. Η σύνταξη περιληπτικής έκθεσης 
από τον Οργανισμό πρέπει να διαγραφεί για να μειωθεί σημαντικά η περίοδος διοικητικής 
επικύρωσης σε 10 ημέρες κατ' ανώτατο όριο. Αντ' αυτής ο αιτών θα παρέχει περιληπτική 
έκθεση ως μέρος της τεκμηρίωσης.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 135
ΑΡΘΡΟ 18,  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 

1. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, 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 
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θεραπευτικά οφέλη δικαιολογούν ή όχι τις 
προτεινόμενες μελέτες.

υποσύνολα αυτού, και εάν τα αναμενόμενα 
θεραπευτικά οφέλη δικαιολογούν ή όχι τις 
προτεινόμενες μελέτες.

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 136
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 
παιδιατρικής δύναται να ζητήσει επιπλέον 
συνάντηση κατά το διάστημα αυτό. Η 
προθεσμία αναστέλλεται μέχρις ότου 
παρασχεθούν οι ζητηθείσες 
συμπληρωματικές πληροφορίες.

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

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 137
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 

Κατ' εξαίρεση, εάν μετά την απόφαση που 
συμφωνεί με το πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας ο υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες 
κατά την εφαρμογή του οι οποίες καταστούν 
το πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή εάν το 
πρόγραμμα δεν ενδείκνυται πλέον, ο 
υποψήφιος μπορεί να προτείνει αλλαγές 
στην επιτροπή παιδιατρικής ή να ζητήσει 
αναβολή ή παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας 
πρέπει να εξηγούνται αναλυτικά. Η 
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παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

επιτροπή παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές 
αυτές και εκδίδει, εντός 30 ημερών, γνώμη 
που προτείνει την απόρριψη ή την αποδοχή 
τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 138
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει εντός 30 ημερών γνώμη που 
προτείνει την απόρριψη ή την αποδοχή τους 
και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο,  προτείνει 
προθεσμία για την υποβολή 
τροποποιημένου προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας από τον υποψήφιο.
Μόλις εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο  4.

Or. el

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία οι μελέτες που αναλαμβάνονται να μην εγκαταλείπονται οριστικά. Σκοπός είναι 
να παρακινείται ο αιτών να προβλέπει νέες προθεσμίες για την έρευνα και γι΄ αυτό πρέπει να 
ορισθούν συγκεκριμένα χρονικά όρια.



AM\568363EL.doc 67/162 PE 357.553v02-00

EL

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 139
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά.  Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους.  Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά.  Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη εντός 30 ημερών που 
προτείνει την απόρριψη ή την αποδοχή τους.  
Μόλις εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 140
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη εντός 30 ημερών που 
προτείνει την απόρριψη ή την αποδοχή τους.
Μόλις εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
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είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με το άρθρο 18, το παρόν άρθρο είναι πολύ πιο αόριστο ως προς την προθεσμία για 
την τροποποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος.

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία 141
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη εντός 30 ημερών που 
προτείνει την απόρριψη ή την αποδοχή τους.
Μόλις εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα, καλό θα είναι οι προθεσμίες 
εξέτασης των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας καθώς και οι προθεσμίες για τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις να είναι ακριβείς και όχι υπερβολικά μεγάλες.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 142
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει, εντός 30 ημερών, γνώμη που 
προτείνει την απόρριψη ή την αποδοχή τους.
Μόλις εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Deadlines are not defined in the proposal. In article 18 the deadline are clearly defined, but 
this clarity is absent form article 23.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 143
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει, εντός 30 ημερών, γνώμη που 
προτείνει την απόρριψη ή την αποδοχή τους.
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της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Μόλις εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ το άρθρο 18 καθορίζει επ' ακριβώς το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επιτρέπεται να 
εξετάζονται προγράμματα παιδιατρικής έρευνας (60 ημέρες) και το επιπρόσθετο χρονικό 
διάστημα που παρέχεται όταν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες (60 ημέρες), δεν 
παρέχονται ανάλογα χρονικά διαστήματα όσον αφορά τις τροποποιήσεις σε πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας. Εάν 60 ημέρες θεωρείται ότι αρκούν για να εγκρίνει η επιτροπή μια 
γενική γνώμη, τότε 30 ημέρες πρέπει να είναι αρκετές για να εγκριθεί μια γνώμη σχετικά με 
αλλαγές σε πρόγραμμα.

Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 144
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές ή 
την αίτηση αναβολής ή παρέκκλισης και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή των αλλαγών, της αναβολής ή 
παρέκκλισης. Μόλις εκδοθεί η γνώμη της 
επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. cs
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Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 23 ο αιτών δικαιούται να ζητήσει από την επιτροπή παιδιατρικής να 
αποδεχθεί τις αλλαγές ή να ζητήσει αναβολή ή παρέκκλιση και η επιτροπή παιδιατρικής 
δικαιούται να επανεξετάσει τις προτεινόμενες αλλαγές και να ζητήσει αναβολή ή παρέκκλιση.
Αφού εγκρίνει η επιτροπή παιδιατρικής τη γνώμη της για τις προτεινόμενες αλλαγές, την 
αναβολή ή παρέκκλιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 26 (δη.
Κεφάλαιο 4) δυνάμει του οποίου μπορεί η νέα γνώμη να επανεξετασθεί βάσει αιτιολογημένου 
αιτήματος. Επομένως δεν είναι σκόπιμο να θέτει η επιτροπή παιδιατρικής κανενός είδους 
προθεσμίες για την υποβολή του προγράμματος παιδιατρικής έρευνας. Εάν η επιτροπή 
παιδιατρικής αποφασίσει να μην αποδεχθεί αλλαγές στο πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας , ο 
αιτών θα είναι σαφώς υποχρεωμένος να διενεργήσει τις μελέτες με το εγκριθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας, δηλ. πριν από την υποβολή αιτήσεων για αλλαγές, αναβολές ή 
παρεκκλίσεις.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 145
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει, εντός 30 ημερών, γνώμη που 
προτείνει την απόρριψη ή την αποδοχή τους.
Μόλις εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο σχέδιο κανονισμού άλλες προθεσμίες δεν ορίζονται ενώ άλλες είναι πολύ μεγάλες. Αυτή η 
τροπολογία αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει την κατάσταση.
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 146
ΑΡΘΡΟ 23

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Η επιτροπή 
παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές αυτές και 
εκδίδει γνώμη που προτείνει την απόρριψη ή 
την αποδοχή τους. Μόλις εκδοθεί η γνώμη 
της επιτροπής παιδιατρικής, είτε είναι θετική 
είτε αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Εάν μετά την απόφαση που συμφωνεί με το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ο 
υποψήφιος συναντήσει δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή του οι οποίες καταστούν το 
πρόγραμμα ανεφάρμοστο ή μη 
ενδεδειγμένο, ο υποψήφιος μπορεί να 
προτείνει αλλαγές στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή να ζητήσει αναβολή ή 
παρέκκλιση, οι λόγοι της οποίας πρέπει να 
εξηγούνται αναλυτικά. Εντός 60 ημερών, η 
επιτροπή παιδιατρικής εξετάζει τις αλλαγές 
αυτές και εκδίδει γνώμη που προτείνει την 
απόρριψη ή την αποδοχή τους. Μόλις 
εκδοθεί η γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, είτε είναι θετική είτε 
αρνητική, εφαρμόζεται η διαδικασία που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με άλλες διατάξεις διαδικασίας του παρόντος κανονισμού είναι σκόπιμο να ορισθεί η 
ίδια προθεσμία για την απόφαση της επιτροπής παιδιατρικής.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 147
ΑΡΘΡΟ 24, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

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.

Εάν ζητηθεί από την επιτροπή παιδιατρικής 
να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, οφείλει να το πράξει, εκτός 
εξαιρετικών περιστάσεων, εντός εξήντα 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Or. en
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 148
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή 
αίτησης για επανεξέταση δυνάμει της 
παραγράφου 1, η επιτροπή παιδιατρικής, 
αφού διορίσει νέο εισηγητή, εκδίδει νέα 
γνώμη που επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί την 
προηγούμενη γνώμη της. Η γνώμη πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένη και η 
αιτιολόγηση του πορίσματος επισυνάπτεται 
στη νέα γνώμη, η οποία καθίσταται 
οριστική.

2. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή 
αίτησης για επανεξέταση δυνάμει της 
παραγράφου 1, η επιτροπή παιδιατρικής, 
αφού διορίσει νέο εισηγητή που έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις απ' 
ευθείας στον αιτούντα, εκδίδει νέα γνώμη 
που επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί την 
προηγούμενη γνώμη της. Ο αιτών μπορεί 
επίσης να προτείνει να του υποβληθούν 
ερωτήσεις. Ο εισηγητής ενημερώνει την 
επιτροπή γραπτώς χωρίς καθυστέρηση 
σχετικά με τις λεπτομέρειες των επαφών με 
τον αιτούντα. Η γνώμη πρέπει να είναι 
δεόντως αιτιολογημένη και η αιτιολόγηση 
του πορίσματος επισυνάπτεται στη νέα 
γνώμη, η οποία καθίσταται οριστική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι ο εισηγητής αντιπροσωπεύει την επιτροπή στο σύνολό της και την 
τηρεί ενήμερη για τις επαφές με τον αιτούντα .

Τροπολογία: Milan Cabrnoch

Τροπολογία 149
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή 
αίτησης για επανεξέταση δυνάμει της 
παραγράφου 1, η επιτροπή παιδιατρικής, 
αφού διορίσει νέο εισηγητή, εκδίδει νέα 
γνώμη που επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί την 
προηγούμενη γνώμη της. Η γνώμη πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένη και η 
αιτιολόγηση του πορίσματος επισυνάπτεται 
στη νέα γνώμη, η οποία καθίσταται 
οριστική.

2. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή 
αίτησης για επανεξέταση δυνάμει της 
παραγράφου 1, η επιτροπή παιδιατρικής 
εκδίδει νέα γνώμη, η οποία συντάσσεται 
ανεξάρτητα από την προηγούμενη γνώμη 
της, που επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί την 
προηγούμενη γνώμη της. Η γνώμη πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένη και η 
αιτιολόγηση του πορίσματος επισυνάπτεται 
στη νέα γνώμη, η οποία καθίσταται 
οριστική.
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Or. cs

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν αναφέρεται στα προηγούμενα άρθρα του κανονισμού ότι ο εισηγητής θα 
διορίζεται για να συντάσσει τη γνώμη της επιτροπής παιδιατρικής (τα διαδικαστικά θέματα θα 
διέπονται από τον κανονισμό της επιτροπής παιδιατρικής) δεν είναι σκόπιμο να δηλώνεται ότι η 
επιτροπή παιδιατρικής διορίζει νέο εισηγητή. Όμως, είναι απαραίτητο να τονίζεται ότι η νέα 
γνώμη συντάσσεται ανεξάρτητα από την προηγούμενη. Το να ορίζεται απλώς νέος εισηγητής 
δεν υπάρχει εγγύηση της ανεξαρτησίας της αξιολόγησης των νέων στοιχείων βάσει των οποίων 
η επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να εκδίδει τη νέα της γνώμη ή να επιβεβαιώνει την 
προηγούμενη. Επίσης, εναπόκειται στον κανονισμό να καθορίζει πώς η επιτροπή παιδιατρικής 
θα επικοινωνεί με τον αιτούντα.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 150
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση αμέσως.
Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.

4. Ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση εντός 30 
ημερών. Η απόφαση κοινοποιείται στον 
αιτούντα χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 151
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση αμέσως.
Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.

4. Ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση εντός
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 15
ημέρες από την παραλαβή της οριστικής 
γνώμης της παιδιατρικής επιτροπής. Η 
απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Καλύτερος προσδιορισμός των προθεσμιών.
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Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 152
ΑΡΘΡΟ 26, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

4. Ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση αμέσως.
Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα.

4. Ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση αμέσως.
Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα 
γραπτώς, λεπτομερώς αιτιολογημένη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί επαρκής διαφάνεια η διαδικασία επανεξέτασης πρέπει να προβλέπει ότι η 
κοινοποίηση στον αιτούντα των λόγων της απόφασης γίνεται γραπτώς.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 153
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται 
στα άρθρα 5 έως 15 του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 726/2004 για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 
8, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 
που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
ενδείξεις για παιδιατρική χρήση που 
επιλέγονται βάσει των αποτελεσμάτων 
μελετών που διεξήχθησαν σε συμμόρφωση 
με συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας.

1. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται 
στα άρθρα 5 έως 15 του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 726/2004 για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 
8, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 
που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
ενδείξεις για παιδιατρική χρήση με 
σημαντικό θεραπευτικό όφελος σε 
σύγκριση με τις υφιστάμενες θεραπευτικές 
αγωγές για ασθενείς του παιδιατρικού 
τομέα, που επιλέγονται βάσει των 
αποτελεσμάτων μελετών που διεξήχθησαν 
σε συμμόρφωση με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να χορηγείται μόνον σε προϊόντα που έχουν σημαντικό 
θεραπευτικό όφελος σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπευτικές αγωγές.

Τα αποτελέσματα των μελετών που δικαιολογούν ένδειξη για παιδιατρική χρήση πρέπει πάντα 
να περιλαμβάνονται στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φυλλάδιο 
οδηγιών για τον ασθενή.
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Για την παροχή των πλέον σχετικών πληροφοριών στους επαγγελματίες της υγειονομικής 
μέριμνας και στους γονείς, οι μελέτες με "αρνητικά" αποτελέσματα πρέπει να είναι σαφώς 
αναγνωρίσιμες και πρέπει να διακρίνονται από τις μελέτες που δικαιολογούν την ένδειξη 
παιδιατρικής χρήσης.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 154
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, όπου ενδείκνυται, στο φύλλο 
οδηγιών του προϊόντος, ανεξάρτητα από το 
αν εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών του 
προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν 
εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.
Οι μελέτες που δεν έχουν ως αποτέλεσμα 
ένδειξη για παιδιατρική χρήση πρέπει να 
προσδιορίζονται σαφώς και να 
διακρίνονται από τις μελέτες που έχουν 
δικαιολογήσει ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 29, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, του ιδίου 
συντάκτη.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 155
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, όπου ενδείκνυται, στο φύλλο 
οδηγιών του προϊόντος, ανεξάρτητα από το 
αν εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο 
φύλλο οδηγιών του προϊόντος, ανεξάρτητα 
από το αν εγκρίθηκαν όλες οι ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση. Οι μελέτες που δεν 
είχαν ως αποτέλεσμα τη χορήγηση 
ένδειξης για παιδιατρική χρήση είναι 
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σαφώς αναγνωρίσιμες και εμφαίνονται 
χωριστά από τις μελέτες που οδήγησαν στη 
χορήγηση ένδειξης για παιδιατρική χρήση.

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 156
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, όπου ενδείκνυται, στο φύλλο 
οδηγιών του προϊόντος, ανεξάρτητα από το 
αν εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών του 
προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν 
εγκρίθηκαν όλες οι ενδείξεις για παιδιατρική 
χρήση. Οι μελέτες που δεν είχαν ως 
αποτέλεσμα τη χορήγηση ένδειξης για 
παιδιατρική χρήση είναι σαφώς 
αναγνωρίσιμες και εμφαίνονται χωριστά 
από τις μελέτες που οδήγησαν στη 
χορήγηση ένδειξης για παιδιατρική χρήση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 29, παράγραφος 1, προβλέπει ότι τα αποτελέσματα των μελετών που οδήγησαν στη 
χορήγηση ένδειξης για παιδιατρική χρήση περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών. Η συμπερίληψη αυτή είναι 
ευπρόσδεκτη και πρέπει να έχει γενικό χρακτήρα και όχι μόνο "όπου ενδείκνυται". Εξάλλου, 
χάριν σαφήνειας των πληροφοριών που παρέχονται στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
και τους γονείς, οι αρνητικές μελέτες πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες και να εμφαίνονται 
χωριστά από τις μελέτες που οδήγησαν στη χορήγηση ένδειξης για παιδιατρική χρήση.

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία 157
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και, υπό 



PE 357.553v02-00 78/161 AM\568363EL.doc

EL

προϊόντος και, όπου ενδείκνυται, στο φύλλο 
οδηγιών του προϊόντος, ανεξάρτητα από το 
αν εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή κρίνει 
τις πληροφορίες χρήσιμες για τον ασθενή,
στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος, εφόσον 
οι ενδείξεις αυτές για παιδιατρική χρήση 
έχουν πράγματι εγκριθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται η οιαδήποτε σύγχυση για τον ασθενή και να αυξάνεται η 
αναγνωσιμότητα του φύλλου οδηγιών του προϊόντος, θεωρούμε σκόπιμο να απαλειφθούν όλες 
οι περιττές πληροφορίες και να αναφέρονται απλώς τα αποτελέσματα των ερευνών για τις 
ενδείξεις για παιδιατρική χρήση, εφόσον αυτές έχουν πράγματι εγκριθεί.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 158
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, όπου ενδείκνυται, στο φύλλο 
οδηγιών του προϊόντος, ανεξάρτητα από το 
αν εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, όλα τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, όπου ενδείκνυται, στο φύλλο 
οδηγιών του προϊόντος, ανεξάρτητα από το 
αν εγκρίθηκαν όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία - όλα τα αποτελέσματα των μελετών που διενεργούνται σε παιδιά -
θετικά ή αρνητικά - περιλαμβάνονται στην περίληψη των χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 159
ΑΡΘΡΟ 33, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση βάσει των αποτελεσμάτων μελετών 
που διεξήχθησαν σύμφωνα με συμφωνηθέν 

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση βάσει των αποτελεσμάτων μελετών 
που διεξήχθησαν σύμφωνα με συμφωνηθέν 
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πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, η 
επισήμανση φέρει την ονομασία του 
φαρμάκου ακολουθούμενη από το λατινικό 
γράμμα «P» ως εκθέτη με γαλάζιο μελάνι 
μέσα σε περίγραμμα αστεριού, επίσης σε 
γαλάζιο χρώμα, για οποιαδήποτε 
παιδιατρική παρουσίαση.

πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, η 
επισήμανση φέρει την ονομασία του 
φαρμάκου, με το ευρωπαϊκό λογότυπο από 
κάτω, για οποιαδήποτε παιδιατρική 
παρουσίαση.

Το λογότυπο αυτό θα επιλεγεί μετά από 
ευρωπαϊκό διαγωνισμό για παιδιά. Το 
λογότυπο θα αναπαριστά με συμβολικό 
τρόπο την προσφορά του φαρμάκου στην 
υγεία.  
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτού 
αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του 
Οργανισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποδέκτες της νομοθεσίας αυτής είναι τα παιδιά. Ο διαγωνισμός είναι μια ευκαιρία να 
προβληθεί ο ρόλος και η ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και να 
υπογραμμισθούν τα μελήματά του καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 160
ΑΡΘΡΟ 33, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση βάσει των αποτελεσμάτων μελετών 
που διεξήχθησαν σύμφωνα με συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, η 
επισήμανση φέρει την ονομασία του 
φαρμάκου ακολουθούμενη από το λατινικό 
γράμμα «P» ως εκθέτη με γαλάζιο μελάνι 
μέσα σε περίγραμμα αστεριού, επίσης σε 
γαλάζιο χρώμα, για οποιαδήποτε 
παιδιατρική παρουσίαση.

Για οιοδήποτε φάρμακο το οποίο λαμβάνει 
άδεια κυκλοφορίας με ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, η επισήμανση φέρει τις 
λέξεις "εγκεκριμένο για παιδιατρική χρήση 
(ηλικία x-x)".

Or. en



PE 357.553v02-00 80/161 AM\568363EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός λόγος για να διακρίνεται η άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση (PUMA) με 
ένα γράμμα επί της ετικέτας που φέρει το προϊόν αποσκοπούσε στο να χρησιμοποιείται ως 
κίνητρο για την PUMA.  Μετά από διαβουλεύσεις η Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί το 
σύστημα αυτό για να περιλάβει όλα τα προϊόντα που έχουν ενδείξεις παιδιατρικής χρήσης μετά 
από πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας. Αυτό είναι περισσότερο θέμα προσδιορισμού. Εάν 
ακολουθούμε τώρα αυτήν την φιλοσοφία, για να μην γίνονται διακρίσεις εις βάρος παλαιότερων 
προϊόντων και για να αποφεύγεται η πρόκληση σύγχυσης στον καταναλωτή, ο προσδιορισμός 
πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα εγκεκριμένα για παιδιατρική χρήση προϊόντα (είτε έχουν είτε 
δεν έχουν ένδειξη για χρήση σε ενηλίκους).
Το γράμμα Ρ δεν δύναται να χρησιμοποιείται διότι αυτό χρησιμοποιείται ήδη για να σημάνει 
προϊόντα που πωλούνται σε φαρμακεία σε ένα κράτος μέλος (Ηνωμένο Βασίλειο) και δεν έχει 
καμιά σχέση με παιδιά σε ένα τουλάχιστον άλλο κράτος μέλος (Γερμανία). Συζητείται αντί του 
γράμματος να χρησιμοποιείται ένα σύμβολο. Αυτό όμως είναι μάλλον δύσκολο. Θα πρέπει το 
σύμβολο να είναι ουδέτερο από άποψη φύλου και να αντιπροσωπεύει τις ηλικίες από 0 έως 18 
χωρίς να προκαλεί σύγχυση ή να απωθεί τους θεράποντες ιατρούς/νοσηλευτές ή άλλες 
υποομάδες. (Οι έφηβοι είναι πασίγνωστοι για τη διάθεσή τους να μην συμμορφώνονται όταν 
πρόκειται για λήψη φαρμάκου - οιαδήποτε ένδειξη στην ετικέτα που θυμίζει βρέφος είναι 
πιθανόν ότι θα τους απωθήσει.) Ένας λογικός συμβιβασμός θα ήταν να υπάρχει μια σύντομη 
δήλωση επάνω στην ετικέτα.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 161
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 έξι 
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 162
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 έξι 
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη φαρμάκων που ικανοποιούν 
φαρμακευτικές ανάγκες στα παιδιά που δεν καλύπτονταν κατά το παρελθόν. Είναι επομένως 
αντιπαραγωγικό να παρέχεται στις εταιρείες χρονικό διάστημα δύο ετών για την τοποθέτηση του 
προϊόντος στην αγορά από τη στιγμή που έχει λάβει έγκριση για παιδιατρική χρήση.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 163
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 έξι 
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι η βελτίωση της υγείας των παιδιών της Ευρώπης με την 
αύξηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της έγκρισης φαρμάκων για χρήση σε παιδιά. Η 
προθεσμία κυκλοφορίας των φαρμάκων για παιδιατρική χρήση ανταποκρίνεται στο στόχο της 
βελτίωσης της υγείας των παιδιών στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, είναι παράλογο να παρέχεται 
προθεσμία δύο ετών στην εταιρία για να θέσει το προϊόν της σε κυκλοφορία με την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση την οποία έχει λάβει και να στερούνται, με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά ένα 
θερπαευτικό μέσο που θεωρείται σημαντικό.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 164
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 έξι 
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο κανονισμός αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη φαρμάκων που ικανοποιούν 
φαρμακευτικές ανάγκες στα παιδιά που δεν καλύπτονταν κατά το παρελθόν. Είναι 
αντιπαραγωγικό να παρέχεται στις εταιρείες χρονικό διάστημα δύο ετών για την τοποθέτηση του 
προϊόντος στην αγορά από τη στιγμή που έχει λάβει έγκριση για παιδιατρική χρήση.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 165
ΑΡΘΡΟ 34

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση 

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση 
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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.

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 
ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης 
άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 166
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 
ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης 
άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αντιπαραγωγικό να παρέχεται στις εταιρείες χρονικό διάστημα δύο ετών για την 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά από τη στιγμή που έχει λάβει έγκριση για παιδιατρική 
χρήση (άρθρο 34).

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 167
ΑΡΘΡΟ 34

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση 

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση 
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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.

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 
ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης 
άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη την 
ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται η βελτίωση της ασφάλειας των φαρμάκων για παιδιά. Πρέπει επομένως να υπάρχει 
χρονικό όριο μόνον ενός έτους.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 168
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι 
ανησυχίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαιτήσει, ως όρο για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας, τη δημιουργία συστήματος 
διαχείρισης κινδύνου ή τη διεξαγωγή 
ειδικών μελετών μετά τη διάθεση στην 
αγορά και την υποβολή τους για 
αναθεώρηση. Το σύστημα διαχείρισης 
κινδύνου περιλαμβάνει ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων και επεμβάσεων που έχουν 
σχεδιαστεί με στόχο την αποτροπή ή την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με φάρμακα καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω επεμβάσεων.

2. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας με την 
ένδειξη για παιδιατρική χρήση υπόκειται 
στη δημιουργία, από την εταιρία, ενός 
συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Η 
αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να απαιτήσει, 
όπου ενδείκνυται, την υλοποίηση ειδικών 
μελετών. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου 
περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων 
και επεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί με 
στόχο την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων που συνδέονται με φάρμακα 
καθώς και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των εν λόγω 
επεμβάσεων.

Or. fr

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 169
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
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2. Όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι 
ανησυχίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαιτήσει, ως όρο για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας, τη δημιουργία συστήματος 
διαχείρισης κινδύνου ή τη διεξαγωγή 
ειδικών μελετών μετά τη διάθεση στην 
αγορά και την υποβολή τους για 
αναθεώρηση. Το σύστημα διαχείρισης 
κινδύνου περιλαμβάνει ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων και επεμβάσεων που έχουν 
σχεδιαστεί με στόχο την αποτροπή ή την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με φάρμακα καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω επεμβάσεων.

2. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας με την 
ένδειξη για παιδιατρική χρήση υπόκειται 
στη δημιουργία, από την εταιρία, ενός 
συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Η 
αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να απαιτήσει, 
όπου ενδείκνυται, την υλοποίηση έιδικών 
μελετών. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου 
περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων 
και επεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί με 
στόχο την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων που συνδέονται με φάρμακα 
καθώς και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των εν λόγω 
επεμβάσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Διάφορες πρόσφατες υποθέσεις φαρμακοεπαγρύπνησης υπενθυμίζουν ότι η χρήση φαρμάκων 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως κάτι άνευ σημασίας, ιδίως στα παιδιά.
Το σχέδιο κανονισμού είναι ευσπρόδεκτο δεδομένου ότι στοχεύει στην υποστήριξη της μελέτης 
των φαρμάκων στα παιδιά πριν από την κυκλοφορία τους, αλλά είναι ανεπαρκές όσον αφορά 
την πτυχή της φαρμακοεπαγρύπνησης. Το άρθρο 35 δεν προβλέπει κανένα νέο μέτρο σε σχέση 
με τα ήδη υπάρχοντα για τα φάρμακα που προορίζονται για τους ενήλικες. Υποχρεούται απλώς 
ο υποψήφιος να αναφέρει αναλυτικά "τα μέτρα που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας και των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών κατά την παιδιατρική χρήση 
του φαρμάκου", όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η αρμόδια αρχή 
μπορεί να απαιτήσει ειδικές μελέτες ή ένα "σύστημα διαχείρισης του κινδύνου" μετά την άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά, αλλά αυτό μόνο "όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας", όπως 
ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου. Το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου, που θα 
ορίζεται με ακρίβεια στις κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπει το άρθρο 35, παράγραφος 4, 
πρέπει να έχει γενική εφαρμογή σε όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 170
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

2. Όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι 
ανησυχίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαιτήσει, ως όρο για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας, τη δημιουργία συστήματος 
διαχείρισης κινδύνου ή τη διεξαγωγή 
ειδικών μελετών μετά τη διάθεση στην 

2. Όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι 
ανησυχίας, η αρμόδια αρχή απαιτεί, ως όρο 
για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, τη 
δημιουργία συστήματος διαχείρισης 
κινδύνου και, εάν κρίνεται απαραίτητο, τη 
διεξαγωγή ειδικών μελετών μετά τη διάθεση 
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αγορά και την υποβολή τους για 
αναθεώρηση. Το σύστημα διαχείρισης 
κινδύνου περιλαμβάνει ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων και επεμβάσεων που έχουν 
σχεδιαστεί με στόχο την αποτροπή ή την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με φάρμακα καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω επεμβάσεων.

στην αγορά και την υποβολή τους για 
αναθεώρηση. Το σύστημα διαχείρισης 
κινδύνου περιλαμβάνει ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων και επεμβάσεων που έχουν 
σχεδιαστεί με στόχο την αποτροπή ή την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με φάρμακα καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω επεμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες υποθέσεις φαρμακοεπαγρύπνησης υπενθυμίζουν ότι τα φάρμακα δεν πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιούνται άσκοπα, ιδίως στα παιδιά. Επ' αυτού, οι απαιτήσεις για 
φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ανεπαρκείς. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου πρέπει να επεκταθεί 
σε όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για παιδιά και εάν κρίνεται απαραίτητο, οι αρχές 
πρέπει να μπορούν να διεξάγουν ειδικές μελέτες μετά τη διάθεση στην αγορά.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 171
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης 
σχετικά με παρενέργειες που 
διαπιστώνονται πριν και μετά την 
κυκλοφορία στην αγορά ταξινομούνται σε 
κατάλογο ο οποίος δημοσιοποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης πρέπει να διατίθενται στο κοινό.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 172
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 B (νέα)

2b. Οσάκις χορηγείται άδεια κυκλοφορίας 
σε φάρμακο για παιδιατρική χρήση βάσει 
μελετών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με 



AM\568363EL.doc 87/162 PE 357.553v02-00

EL

εγκριθέν πρόγραμμα έρευνας, η 
συσκευασία, περιλαμβανομένου του φύλλου 
οδηγιών για τον ασθενή, προβάλλει 
σχετικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
για φάρμακα που δύνανται να προκαλέσουν 
σοβαρές παρενέργειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σοβαρές παρενέργειες πρέπει να εμφαίνονται σαφώς στη συσκευασία για να 
προειδοποιούνται οι ασθενείς και οι οικογένειές τους.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 173
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 A (νέα)

4a. Δεδομένα σχετικά με παρενέργειες 
φαρμάκων που διαπιστώνονται πριν και 
μετά την κυκλοφορία στην αγορά πρέπει να 
ταξινομούνται σε κατάλογο ο οποίος είναι 
δημόσιος.

Or. en

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 174
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 A (νέα)

4a. Εάν ένα φάρμακο εγκρίνεται για 
ένδειξη παιδιατρικής χρήσης και ο 
κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας έχει 
αντλήσει οφέλη από τις διατάξεις των 
άρθρων 36, 37 ή 38, εάν ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας διακόψει τη θέση του 
φαρμάκου στην αγορά, ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας επιτρέπει σε τρίτους 
να χρησιμοποιούν την φαρμακευτική, 
προκλινική και κλινική τεκμηρίωση που 
περιέχεται στον φάκελο σχετικά με το 
φάρμακο βάσει του άρθρου 10 (γ) της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ.  Ο κάτοχος της 
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άδειας κυκλοφορίας ενημερώνει τον 
Οργανισμό για την πρόθεσή του να 
διακόψει τη θέση του φαρμάκου στην 
αγορά και ο Οργανισμός δημοσιοποιεί το 
γεγονός αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος ένας κάτοχος άδειας κυκλοφορίας να αποσύρει ένα προϊόν από την αγορά 
μόλις λήξει η επιπρόσθετη περίοδος προστασίας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας / εμπορική 
αποκλειστικότητα/ προστασία της αγοράς. Δεν υπάρχει τίποτε στην ισχύουσα νομοθεσία περί 
φαρμάκων που υποχρεώνει τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας να διατηρεί ένα εγκριθέν προϊόν 
στην αγορά. Έχει σημασία επομένως να διασφαλισθεί ότι τι προϊόν μπορεί να εξακολουθεί να 
είναι διαθέσιμο. Το νέο άρθρο επιτρέπει την περίπτωση ένας άλλος δυνητικός κάτοχος άδειας 
κυκλοφορίας να χρησιμοποιεί τη σχετική τεκμηρίωση (και ως εκ τούτου να αποφεύγεται η 
επανάληψη των εργασιών ανάπτυξης) για να λάβει άδεια κυκλοφορίας για το υπό απόσυρση 
προϊόν.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 175
ΑΡΘΡΟ 35 A (νέο)

Άρθρο 35α
Τα στοιχεία σχετικά με τις παρενέργειες 
πριν και μετά την κυκλοφορία ενός 
προϊόντος που διαθέτει άδεια κυκλοφορίας 
στην αγορά με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση συγκεντρώνονται σε κατάλογο στον 
οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό άρθρο καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία 
φαρμακοεπαγρύπνησης.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 176
ΑΡΘΡΟ 35Α (νέο)
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Άρθρο 35α
Τα στοιχεία σχετικά με τις παρενέργειες 
πριν και μετά την κυκλοφορία 
συγκεντρώνονται σε κατάλογο στον οποίο 
έχει πρόσβαση το κοινό.

Or. fr

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 177
ΑΡΘΡΟ 35 A (νέο)

Άρθρο 35 a
Δεδομένα σχετικά με παρενέργειες 
φαρμάκων που διαπιστώνονται πριν και 
μετά την κυκλοφορία στην αγορά 
ταξινομούνται σε κατάλογο ο οποίος είναι 
διαθέσιμος στο κοινό.  

Or. en

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 178
ΑΡΘΡΟ 35 B (νέο)

Άρθρο 35β
Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση βάσει των αποτελεσμάτων μελετών 
που διεξήχθησαν σύμφωνα με συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, η 
συσκευασία αναφέρει με σαφήνεια, όπως 
και το φύλλο οδηγιών, τις προεδοποιήσεις 
και τις απαγορεύσεις χρήσης σε περίπτωση 
που το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές παρενέργειες.

Or. fr
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 179
ΑΡΘΡΟ 35 B (νέο)

Άρθρο 35 β
Οσάκις χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε 
φάρμακο για παιδιατρική χρήση βάσει 
μελετών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με 
εγκριθέν πρόγραμμα έρευνας, η 
συσκευασία, περιλαμβανομένου του φύλλου 
οδηγιών για τον ασθενή, προβάλλει 
σχετικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
για φάρμακα που δύνανται να προκαλέσουν 
σοβαρές παρενέργειες.

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 180
ΑΡΘΡΟ 35 B (νέο)

Άρθρο 35β
Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση βάσει των αποτελεσμάτων μελετών 
που διεξήχθησαν σύμφωνα με συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, η 
συσκευασία αναφέρει με σαφήνεια, όπως 
και το φύλλο οδηγιών, τις προεδοποιήσεις 
και τις απαγορεύσεις χρήσης σε περίπτωση 
που το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές παρενέργειες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφιστάται με σαφήνεια η προσοχή των ιατρών, των ασθενών και των οικογενειών 
τους στις σοβαρές παρενέργειες, που πρέπει να αναφέρονται και στη συσκευασία.
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Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 181
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 9 όταν 
υποβάλλονται τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών που διαπιστώνεται ότι 
συμμορφώνονται με συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας 
συναρτήσει του άρθρου 29, παράγραφος 3 
του παρόντος κανονισμού, ο κάτοχος της 
άδειας κυκλοφορίας δικαιούται 
πιστοποιητικό παράτασης για παιδιατρική 
χρήση σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
παρόντος κανονισμού και δωδεκάμηνη 
παράταση των περιόδων που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή 
στο άρθρο 14, παράγραφος 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φάρμακα καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) και από ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων. Το δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας/SPC και το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων δεν 
αλληλοσυμπληρώνονται αλλά, αντιθέτως, είναι παράλληλα. Στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες 
τις περιπτώσεις, το δικαίωμα SPC θα λήξει μετά το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων.
Όμως, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει δικαίωμα SPC αλλά μόνον 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή κατά τις οποίες το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων λήγει 
αργότερα. Για να είναι πλήρως αποτελεσματικό, το προτεινόμενο κίνητρο στον παιδιατρικό 
τομέα πρέπει να συνίσταται σε παράταση όλης της υφιστάμενης προστασίας πνευματικής 
ιδιοκτησίας για συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανωτέρω 
περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό δημιουργείται ένα ειδικό δικαίωμα, το πιστοποιητικό 
παράτασης για παιδιατρική χρήση, και λειτουργεί ακριβώς στην ίδια βάση με τα "παραδοσιακά" 
δικαιώματα SPC. Για τα προϊόντα εκείνα που δεν προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
SPC, το μόνο κίνητρο θα έχει τη μορφή παράτασης του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας 
δεδομένων. Η παράταση όλων των υφισταμένων μορφών προστασίας στο σύνολό της δεν 
παρέχει διπλή προστασία αλλά μόνον παράλληλη προστασία και είναι απαραίτητη για να είναι 
πλήρως αποτελεσματικός ο παιδιατρικός κανονισμός: διαφορετικά πάρα πολλά προϊόντα 
αποκλείονται από το όφελος του κινήτρου στον παιδιατρικό τομέα.

Μια δωδεκάμηνη περίοδος αντί της προτεινόμενης εξάμηνης θα στείλει ισχυρότερο μήνυμα για 
την υποστήριξη της ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής έρευνας και ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό τομέα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Αυτή η περίοδος 
των δώδεκα μηνών θα επιτρέψει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
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καθυστερήσεις στη θέσπιση μέτρων για παιδιατρικά φάρμακα. Τούτο θα συμβαδίζει με τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της ατζέντας για την ανταγωνιστικότητα 
στη Λισσαβόνα και την Βαρκελώνη, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη καλύτερων 
φαρμάκων για παιδιά στην Ευρώπη.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 182
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 
εξάμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92, υπό 
τον όρο ότι:
- το εγκριθέν σχέδιο παιδιατρικής έρευνας 
οδήγησε σε ένδειξη για παιδιατρική χρήση·
- ότι ο επιπολασμός της ασθένειας είναι 
κατώτερος του 10/1000.
Εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια αυτά, 
οι ερευνητικές δαπάνες που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 
εγκριθέντος σχεδίου παιδιατρικής έρευνας 
παρέχουν δικαίωμα φορολογικής 
έκπτωσης.
Οι μέθοδοι συλλογής και οι πηγές των 
στοιχείων επιπολασμού καθορίζονται με 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. fr

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία 183
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν η αίτηση δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 

1. Όταν η αίτηση δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
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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.

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, 
εφόσον πρόκειται για ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση με επιπολασμό 
κατώτερο του 10/1000. Σε περίπτωση 
υπέρβασης το ποσοστού επιπολασμού, η 
συμπληρωματική προστασία παρατείνεται 
κατά τρεις μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των κινήτρων για φάρμακα που εξακολουθούν να προστατεύονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό επιπολασμού κατώτερου του 10/1000, με 
περιορισμό της διάρκειας της μονοπωλιακής εμπορίας από 6 σε 3 μήνες αντιστοιχεί καλύτερα 
στον επιδιωκόμενο στόχο που είναι η ανταμοιβή για τις καταβληθείσες προσπάθειες. Επιπλέον, 
ο περιορισμός αυτός δικαιολογείται επίσης από το γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
η έρευνα για τα φάρμακα για παιδιά είναι λιγότερο επικεντρωμένη στη βασική έρευνα απ' ό, τι 
στα προβλήματα που συνδέονται με την ποσολογία, τα γαληνικά σκευάσματα και την ανάλυση 
των παρενεργειών.  

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 184
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 
εξάμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92, υπό 
την προϋπόθεση ότι το ερευνητικό έργο 
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
συμφωνηθέντος προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας οδήγησε σε κλινικές 
έρευνες.
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Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης όταν 
παρά την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος 
προγράμματος παιδιατρικής έρευνας δεν 
εκδίδεται άδεια για ένδειξη ως προς την 
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 εξάμηνη παράταση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 παρέχεται όταν το 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας έχει οδηγήσει μόνο σε μη κλινικές 
έρευνες.

Or. fr

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 185
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 
πεντάμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.

Επιπροσθέτως, χορηγείται περαιτέρω 
πεντάμηνη παράταση αυτής της περιόδου 
για προϊόντα με συνολικές ετήσιες 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ (στατιστικές IMS). Οι 
πωλήσεις του προϊόντος καθορίζονται τρία 
έτη πριν από τη λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας και βασίζονται σε στοιχεία 
ετησίων πωλήσεων που έχουν υποβληθεί σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο τα οποία 
παρέχει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη παράταση που προτείνει η Επιτροπή για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) είναι κάπως υπερβολική. Μια σταθερή πεντάμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας θα αρκούσε για να καθυστερήσει τον 
ανταγωνισμό με τα γενόσημα και για να δημιουργήσει πωλήσεις προς αντιστάθμιση του κόστους 
των παιδιατρικών μελετών. Για προϊόντα με χαμηλές ετήσιες πωλήσεις πάντως, πρέπει να 
υπάρξει σημαντική αύξηση.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 186
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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.
Επιπροσθέτως, θα χορηγείται περαιτέρω 
τετράμηνη παράταση αυτής της περιόδου 
για προϊόντα με συνδυασμένες ετήσιες 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος θα καθορίζονται τρία έτη πριν 
από τη λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας και θα βασίζονται σε στοιχεία 
ετήσιων πωλήσεων που έχουν υποβληθεί σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο τα οποία 
παρέχει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη παράταση που προτείνει η Επιτροπή για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) είναι υπερβολική. Μια σταθερή τετράμηνη παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας θα αρκούσε για να καθυστερήσει τον ανταγωνισμό με τα γενόσημα 
και για να δημιουργήσει πωλήσεις προς αντιστάθμιση του κόστους των παιδιατρικών δοκιμών.
Τα προϊόντα με χαμηλές ετήσιες πωλήσεις θα είναι επιλέξιμα για την πρόταση οκτάμηνης 
παράτασης.
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Αυτό το σύστημα 4+4 μειώνει τις πιθανότητες άχρηστων αυξήσεων του κόστους υγειονομικής 
περίθαλψης που προκαλείται από την καθυστερημένη θέση στην αγορά γενοσήμων προϊόντων 
ανταγωνιστικών των προϊόντων μέτριων έως υψηλών πωλήσεων.  
Το σύστημα είναι απλό. Αρκεί μια εταιρεία να υποβάλει στοιχεία πωλήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο και τα οποία θα εξακριβωθούν από την επιτροπή παιδιατρικής.
Δεν απαιτείται λεπτομερής ανάλυση κόστους και πωλήσεων όπως στον κανονισμό για τα 
ορφανά φάρμακα πράγμα το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα επαχθές και στο οποίο 
αντιτίθεται η φαρμακοβιομηχανία. Η υποβολή στοιχείων πωλήσεων τρία έτη πριν από τη λήξη 
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας απαιτείται για να διασφαλισθεί η εμπορική 
και νομική δυνατότητα πρόβλεψης τόσο για τις εταιρείες παραγωγής αρχικών προϊόντων όσο 
και για εκείνες που παράγουν γενόσημα προϊόντα.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 187
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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.
Επιπροσθέτως, θα χορηγείται περαιτέρω 
τετράμηνη παράταση αυτής της περιόδου 
για προϊόντα με συνδυασμένες ετήσιες 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος θα καθορίζονται τρία έτη πριν 
από τη λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας και θα βασίζονται σε στοιχεία 
ετήσιων πωλήσεων που έχουν υποβληθεί σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο τα οποία 
παρέχει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια εξάμηνη παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας μπορεί να μην αρκεί 
για να ενθαρρύνει τις εταιρείες να επενδύσουν στην ανάπτυξη ενδείξεων παιδιατρικής χρήσης 
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για μερικές σχετικά σπάνιες ασθένειες. Η εξάμηνη παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί με την 
κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται υψηλότερο κίνητρο.
Από την άλλη μεριά όμως οι έξι μήνες είναι πιθανόν υπερβολικό κίνητρο για φάρμακα που 
αποκαλούνται «βόμβες μεγάλου διαμετρήματος» στον τομέα των ενηλίκων.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 188
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 
τρίμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.
Επιπροσθέτως, θα χορηγείται περαιτέρω 
τρίμηνη παράταση αυτής της περιόδου για 
προϊόντα με συνδυασμένες ετήσιες 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος θα καθορίζονται τρία έτη πριν 
από τη λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας και θα βασίζονται σε στοιχεία 
ετήσιων πωλήσεων που έχουν υποβληθεί σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο  παρέχει η 
ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σύστημα είναι απλό. Αρκεί μια εταιρεία να υποβάλει στοιχεία πωλήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο και τα οποία θα εξακριβωθούν από την επιτροπή παιδιατρικής.
Δεν απαιτείται λεπτομερής ανάλυση κόστους και πωλήσεων όπως στον κανονισμό για τα 
ορφανά φάρμακα πράγμα το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα επαχθές και στο οποίο 
αντιτίθεται η φαρμακοβιομηχανία. Η υποβολή στοιχείων πωλήσεων τρία έτη πριν από τη λήξη 
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας απαιτείται για να διασφαλισθεί η εμπορική 
και νομική δυνατότητα πρόβλεψης τόσο για τις εταιρείες παραγωγής αρχικών προϊόντων όσο 
και για εκείνες που παράγουν γενόσημα προϊόντα.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 189
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 
τρίμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.
Επιπροσθέτως, θα χορηγείται περαιτέρω 
τρίμηνη παράταση αυτής της περιόδου για 
προϊόντα με συνδυασμένες ετήσιες 

Η εξάμηνη παράταση που προτείνει η Επιτροπή για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) είναι υπερβολική. Μια σταθερή τρίμηνη παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας θα αρκούσε για να καθυστερήσει τον ανταγωνισμό με τα γενόσημα 
και για να δημιουργήσει πωλήσεις προς αντιστάθμιση του κόστους των παιδιατρικών 
δοκιμών. Τα προϊόντα με χαμηλές ετήσιες πωλήσεις θα είναι επιλέξιμα για την πρόταση της 
ισχύουσας εξάμηνης παράτασης.
Η Επιτροπή υπολόγισε τον αντίκτυπο του κόστους των παιδιατρικών κλινικών δοκιμών 
μεταξύ 1 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ. Άλλες μελέτες έδειξαν χαμηλότερο κόστος για τις 
δοκιμές. Μια τρίμηνη παράταση του  SPC για προϊόντα με ετήσιες πωλήσεις 100 εκατ. ευρώ 
και πάνω θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ επιπρόσθετων πωλήσεων σε 
αντιστάθμιση του μέγιστου κόστους 4 εκατ. ευρώ για κλινικές δοκιμές. Τα προϊόντα που 
δημιουργούν πωλήσεις κάτω των 100 εκατ. ευρώ μπορούν να λαμβάνουν άλλους τρεις μήνες 
παράταση για να διασφαλισθεί ότι οι πωλήσεις καλύπτουν το κόστος των δοκιμών. Αυτό το 
σύστημα 3+3 μειώνει τις πιθανότητες άχρηστων αυξήσεων του κόστους υγειονομικής 
περίθαλψης που προκαλείται από την καθυστερημένη θέση στην αγορά γενοσήμων προϊόντων 
ανταγωνιστικών των προϊόντων μέτριων έως υψηλών πωλήσεων.  
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πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος θα καθορίζονται τρία έτη πριν 
από τη λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας και θα βασίζονται σε στοιχεία 
ετήσιων πωλήσεων που έχουν υποβληθεί σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο τα οποία 
παρέχει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναλογικότητα
Η εξάμηνη παράταση που προτείνει η Επιτροπή για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) είναι υπερβολική. Μια σταθερή τρίμηνη παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας θα αρκούσε για να καθυστερήσει τον ανταγωνισμό με τα γενόσημα 
και για να δημιουργήσει πωλήσεις προς αντιστάθμιση του κόστους των παιδιατρικών δοκιμών.
Τα προϊόντα με χαμηλές ετήσιες πωλήσεις θα είναι επιλέξιμα για την πρόταση της ισχύουσας 
εξάμηνης παράτασης.
Η Επιτροπή υπολόγισε τον αντίκτυπο του κόστους των παιδιατρικών κλινικών δοκιμών μεταξύ 
1 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ. Άλλες μελέτες έδειξαν χαμηλότερο κόστος για τις δοκιμές. Μια 
τρίμηνη παράταση του  SPC για προϊόντα με ετήσιες πωλήσεις 100 εκατ. ευρώ και πάνω θα 
εξασφαλίσει τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ επιπρόσθετων πωλήσεων σε αντιστάθμιση του μέγιστου 
κόστους 4 εκατ. ευρώ για κλινικές δοκιμές. Τα προϊόντα που δημιουργούν πωλήσεις κάτω των 
100 εκατ. ευρώ μπορούν να λαμβάνουν άλλους τρεις μήνες παράταση για να διασφαλισθεί ότι 
οι πωλήσεις καλύπτουν το κόστος των δοκιμών. Αυτό το σύστημα 3+3 μειώνει τις πιθανότητες 
άχρηστων αυξήσεων του κόστους υγειονομικής περίθαλψης που προκαλείται από την 
καθυστερημένη θέση στην αγορά γενοσήμων προϊόντων ανταγωνιστικών των προϊόντων 
μέτριων έως υψηλών πωλήσεων.  
Το σύστημα είναι απλό. Αρκεί μια εταιρεία να υποβάλει στοιχεία πωλήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο και τα οποία θα εξακριβωθούν από την επιτροπή παιδιατρικής.
Δεν απαιτείται λεπτομερής ανάλυση κόστους και πωλήσεων όπως στον κανονισμό για τα 
ορφανά φάρμακα πράγμα το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα επαχθές και στο οποίο 
αντιτίθεται η φαρμακοβιομηχανία. Η υποβολή στοιχείων πωλήσεων τρία έτη πριν από τη λήξη 
του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας απαιτείται για να διασφαλισθεί η εμπορική 
και νομική δυνατότητα πρόβλεψης τόσο για τις εταιρείες παραγωγής αρχικών προϊόντων όσο 
και για εκείνες που παράγουν γενόσημα προϊόντα.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 190
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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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 
τρίμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.
Επιπροσθέτως, θα χορηγείται περαιτέρω 
τρίμηνη παράταση αυτής της περιόδου για 
προϊόντα με συνδυασμένες ετήσιες 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος θα καθορίζονται τρία έτη πριν 
από τη λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας και θα βασίζονται σε στοιχεία 
ετήσιων πωλήσεων που έχουν υποβληθεί σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο τα οποία 
παρέχει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη παράταση που προτείνει η Επιτροπή για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) είναι υπερβολική. Μια σταθερή τρίμηνη παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας θα αρκούσε για να καθυστερήσει τον ανταγωνισμό με τα γενόσημα 
και για να δημιουργήσει πωλήσεις προς αντιστάθμιση του κόστους των παιδιατρικών δοκιμών.
Τα προϊόντα με χαμηλές ετήσιες πωλήσεις θα είναι επιλέξιμα για την πρόταση της ισχύουσας 
εξάμηνης παράτασης.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 191
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 

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 
τρίμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
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2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92. 2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.
Επιπροσθέτως, θα χορηγείται περαιτέρω 
τρίμηνη παράταση αυτής της περιόδου για 
προϊόντα με συνδυασμένες ετήσιες 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος θα καθορίζονται τρία έτη πριν 
από τη λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας και θα βασίζονται σε στοιχεία 
ετήσιων πωλήσεων που έχουν υποβληθεί σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο τα οποία 
παρέχει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναλογικότητα
Η εξάμηνη παράταση που προτείνει η Επιτροπή για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) είναι υπερβολική. Μια σταθερή τρίμηνη παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας θα αρκούσε για να καθυστερήσει τον 
ανταγωνισμό με τα γενόσημα και για να δημιουργήσει πωλήσεις προς αντιστάθμιση του 
κόστους των παιδιατρικών δοκιμών. Τα προϊόντα με χαμηλές ετήσιες πωλήσεις θα είναι 
επιλέξιμα για την πρόταση της ισχύουσας εξάμηνης παράτασης.
Η Επιτροπή υπολόγισε τον αντίκτυπο του κόστους των παιδιατρικών κλινικών δοκιμών 
μεταξύ 1 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ. Άλλες μελέτες έδειξαν χαμηλότερο κόστος για τις 
δοκιμές. Μια τρίμηνη παράταση του  SPC για προϊόντα με ετήσιες πωλήσεις 100 εκατ. 
ευρώ και πάνω θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ επιπρόσθετων πωλήσεων σε 
αντιστάθμιση του μέγιστου κόστους 4 εκατ. ευρώ για κλινικές δοκιμές. Τα προϊόντα που 
δημιουργούν πωλήσεις κάτω των 100 εκατ. ευρώ μπορούν να λαμβάνουν άλλους τρεις 
μήνες παράταση για να διασφαλισθεί ότι οι πωλήσεις καλύπτουν το κόστος των δοκιμών.
Αυτό το σύστημα 3+3 μειώνει τις πιθανότητες άχρηστων αυξήσεων του κόστους 
υγειονομικής περίθαλψης που προκαλείται από την καθυστερημένη θέση στην αγορά 
γενοσήμων προϊόντων ανταγωνιστικών των προϊόντων μέτριων έως υψηλών πωλήσεων.  
Το σύστημα είναι απλό. Αρκεί μια εταιρεία να υποβάλει στοιχεία πωλήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο και τα οποία θα εξακριβωθούν από την επιτροπή 
παιδιατρικής. Δεν απαιτείται λεπτομερής ανάλυση κόστους και πωλήσεων όπως στον 
κανονισμό για τα ορφανά φάρμακα πράγμα το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ιδιαίτερα επαχθές 
και στο οποίο αντιτίθεται η φαρμακοβιομηχανία. Η υποβολή στοιχείων πωλήσεων τρία 
έτη πριν από τη λήξη του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας απαιτείται για να 
διασφαλισθεί η εμπορική και νομική δυνατότητα πρόβλεψης τόσο για τις εταιρείες 
παραγωγής αρχικών προϊόντων όσο και για εκείνες που παράγουν γενόσημα προϊόντα.
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Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 192
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 
τρίμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.

Εκτός από την περίοδο αυτή, παρέχεται 
πρόσθετη τρίμηνη παράταση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας σε προϊόντα τα οποία, επί του 
συνόλου των ετήσιων πωλήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αξία κατώτερη 
των εκατό εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος, για τον υπολογισμό των οποίων 
λαμβάνονται υπόψη τα τρία χρόνια πριν από 
τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού 
συμπληρωματικής προστασίας, βασίζονται 
σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εξάμηνη περίοδος παράτασης του συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας είναι υπερβολική. Μια σταθερή τρίμηνη περίοδος αρκεί για την αντιστάθμιση του 
κόστους των κλινικών παιδιατρικών δοκιμών. Τα φάρμακα με μικρό ετήσιο όγκο πωλήσεων θα 
δικαιούνται, ωστόσο, εξάμηνη παράταση.

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 193
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν η αίτηση δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών που διεξήχθησαν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 

1. Όταν η αίτηση δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών που διεξήχθησαν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
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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.

έρευνας, ο κάτοχος του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας δικαιούται 
τρίμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.
Επιπροσθέτως, χορηγείται περαιτέρω 
τρίμηνη παράταση αυτής της περιόδου για 
προϊόντα με συνδυασμένες ετήσιες 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος καθορίζονται τρία έτη πριν από 
τη λήξη του ισχύοντος συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας και βασίζονται 
σε στοιχεία ετησίων πωλήσεων που έχουν 
υποβληθεί σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο 
τα οποία παρέχει η ενδιαφερόμενη 
εταιρεία. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για εξάμηνη παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας θα δημιουργήσει κέρδη που θα υπερβαίνουν κατά πολύ κόστος. Η προτεινόμενη 
σταθερή κατά τρεις μήνες παράταση της περιόδου εμπορικής αποκλειστικότητας για να 
αντισταθμισθεί αυτό το κόστος είναι αρκετά μακρά περίοδος για να προληφθεί η πρόσβαση 
ανταγωνιστικών γενόσημων προϊόντων στην αγορά και θα δημιουργήσει κέρδη που θα 
αντισταθμίσουν το κόστος των κλινικών δοκιμών. Η εξάμηνη παράταση της εμπορικής 
αποκλειστικότητας θα χορηγείται σε σχέση με προϊόντα με χαμηλότερες ετήσιες πωλήσεις.
Το σύστημα 3+3 μειώνει την πιθανότητα αυξήσεων του κόστους υγειονομικής περίθαλψης που 
προκαλείται από την καθυστερημένη θέση στην αγορά ανταγωνιστικών γενοσήμων προϊόντων 
με υψηλές ή μέσες τιμές πωλήσεων.
Το προτεινόμενο σύστημα είναι και σαφές και απλό. Το μόνον που απαιτεί είναι τα δεδομένα 
πωλήσεων μετά ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο να υποβάλλονται στην επιτροπή παιδιατρικής και 
να εξακριβώνονται από αυτήν.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 194
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν η αίτηση δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 

1. Όταν η αίτηση δυνάμει των άρθρων 8 ή 9 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
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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.

μελετών που διεξήχθησαν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας, ο κάτοχος του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας δικαιούται 
τρίμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 
2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.
Επιπροσθέτως, θα χορηγείται περαιτέρω 
τρίμηνη παράταση αυτής της περιόδου για 
προϊόντα με συνδυασμένες ετήσιες 
πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω 
των 100 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του 
προϊόντος θα καθορίζονται τρία έτη πριν 
από τη λήξη του ισχύοντος 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας και θα βασίζονται σε στοιχεία 
ετήσιων πωλήσεων που έχουν υποβληθεί σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο τα οποία 
παρέχει η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάμηνη παράταση που προτείνει η Επιτροπή για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας (SPC) είναι υπερβολική. Η επέκταση της εμπορικής αποκλειστικότητας ακριβών 
προϊόντων που καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα οδηγήσει σε δυσανάλογη αύξηση 
του κόστους της υγειονομικής μέριμνας. Μια σταθερή τρίμηνη παράταση του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας θα αρκούσε για να καθυστερήσει τον ανταγωνισμό με τα γενόσημα 
και για να δημιουργήσει πωλήσεις προς αντιστάθμιση του κόστους των παιδιατρικών δοκιμών.
Τα προϊόντα με χαμηλές ετήσιες πωλήσεις θα είναι επιλέξιμα για την πρόταση της ισχύουσας 
εξάμηνης παράτασης. Αρκεί μια εταιρεία να υποβάλει στοιχεία πωλήσεων που έχουν υποβληθεί 
σε λογιστικό έλεγχο και τα οποία θα εξακριβωθούν από την επιτροπή παιδιατρικής.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 195
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 

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 της άδειας κυκλοφορίας
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ευρεσιτεχνίας ή του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας δικαιούται 
τρίμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφοι 1 
και 2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92.

δικαιούται παιδιατρικό πιστοποιητικό 
παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
παρόντος κανονισμού ή εξάμηνη παράταση 
των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 
10 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή στο άρθρο 
14, παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 ανάλογα με το ποια πράξη 
λήγει αργότερα. Οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φάρμακα καλύπτονται εν γένει από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας/συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας και ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων τα οποία δεν 
αλληλοσυμπληρώνονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις αλλά όχι σε όλες το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας λήγει τελευταίο και παρατείνεται για να παράσχει κίνητρο για 
παιδιατρική χρήση. Όπως, υπάρχουν χρήσιμα φάρμακα που δεν θα μπορούσαν να λάβουν ένα 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας αλλά μόνον προστασία με κύριο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας: ο κανονισμός πρέπει να επιτρέπει παράταση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις 
περιπτώσεις αυτές για να παρασχεθεί κίνητρο παιδιατρικής χρήσης. Υπάρχουν άλλα φάρμακα 
για τα οποία το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων είναι η μόνη προστασία ή η 
τελευταία που λήγει: σε αυτές τις περιπτώσεις ο κανονισμός πρέπει να επιτρέπει παράταση του 
ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας δεδομένων ως κινήτρου για παιδιατρική χρήση. Διαφορετικά, 
παρά πολλά φάρμακα για τα οποία οι έρευνες για παιδιατρική χρήση είναι υποχρεωτικές θα 
αποκλείονται από το κίνητρο παιδιατρικής χρήσης.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 196
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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  
παράταση της περιόδου που αναφέρεται στο 
άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1768/92 από έναν 
έως έξι μήνες.  Για τον καθορισμό της 
διάρκειας της παράτασης λαμβάνονται 
υπόψη τόσο το κόστος όσο και τα οφέλη 



PE 357.553v02-00 106/161 AM\568363EL.doc

EL

(πωλήσεις). Εντός έξι μηνών από της 
εγκρίσεως του παρόντος κανονισμού η 
Επιτροπή εγκρίνει τις απαραίτητες 
διατάξεις και κανόνες για την εκτέλεση 
αυτής της παραγράφου. Οι κανόνες για τον 
καθορισμό της διάρκειας των περιόδων 
παράτασης βασίζονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2 του κανονισμού της 
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 847/2000.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Το όφελος (παράταση της περιόδου ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να είναι 
ανάλογο του κόστους. Υπάρχους ισχυρές ενδείξεις ότι το εξάμηνο όφελος υπερβαίνει σημαντικά 
το κόστος για τα περισσότερα προϊόντα.  Η επένδυση πρέπει να έχει ένα λογικό αποτέλεσμα. Για 
προϊόντα με υψηλές πωλήσεις ένας μήνας αρκεί, για προϊόντα με περιορισμένες πωλήσεις 
μπορεί να χρειάζονται έξι μήνες. Τα περισσότερα προϊόντα βρίσκονται κάπου ανάμεσα. Ο 
κανονισμός της Επιτροπής 847/2000 σύμφωνα με τον κανονισμό για τα ορφανά φάρμακα 
αποτελεί καλό παράδειγμα υπολογισμού του κόστους και του οφέλους.
2. Η ανταμοιβή δεν πρέπει να υπολογίζεται αθροιστικά.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 197
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης όταν 
παρά την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος 
προγράμματος παιδιατρικής έρευνας δεν 
εκδίδεται άδεια για ένδειξη ως προς την 
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.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον όταν:

(α) η ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος 
προγράμματος παιδιατρικής έρευνας οδηγεί 
στην έκδοση άδειας για ένδειξη ως προς την 
παιδιατρική χρήση, και
(β) η έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο 
του συμφωνηθέντος προγράμματος 
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έρευνας περιελάμβανε κλινική έρευνα, και
(γ) τα αποτελέσματα των μελετών που 
διεξήχθησαν αντικατοπτρίζονται στην 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, και εάν ενδείκνυται, στο φύλλο 
οδηγιών του εν λόγω φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν πρέπει ο ιδιωτικός τομέας να ανταμείβεται για τις επενδύσεις του στην ανάπτυξη 
παιδιατρικών φαρμάκων, οι ανταμοιβές πρέπει να δίδονται μόνον όταν οι επενδύσεις είναι 
επιτυχείς και όταν γίνονται σημαντικές επενδύσεις. Εάν η ανταμοιβή παρέχεται για οιεσδήποτε 
παιδιατρικές μελέτες, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εταιρείες θα 
επιδιώκουν πρωτίστως ενδείξεις για παιδιατρικές χρήσεις μάλλον για φάρμακα με υψηλές 
πωλήσεις παρά για φάρμακα που πραγματικά χρειάζονται τα παιδιά.

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 198
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή αυτού του 
άρθρου κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 
κράτη μέλη, τον Οργανισμό και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 199
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  από έναν έως έξι μήνες παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 200
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 τρίμηνη ή εξάμηνη παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 201
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 τρίμηνη ή εξάμηνη παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 202
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
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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 τρίμηνη ή εξάμηνη παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 203
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 τρίμηνη ή εξάμηνη παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 204
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 τρίμηνη ή εξάμηνη παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 205
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 τρίμηνη ή εξάμηνη παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 206
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 207
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 208
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 πεντάμηνη ή δεκάμηνη παράταση της 
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
χορηγείται μόνον όταν το προϊόν διαθέτει 
άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 209
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 εξάμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται 
στα κράτη μέλη στα οποία το προϊόν 
διαθέτει άδεια κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερικές ιατρικές προϋποθέσεις ισχύουν μόνον σε μερικά κράτη μέλη.  Σε αυτές τις περιπτώσεις 
θα ήταν παράλογο να υπάρχει απαίτηση να εγκρίνεται ένα προϊόν σε όλα τα κράτη μέλη και 
επομένως η παράταση πρέπει να ισχύει στα κράτη μέλη εκείνα στα οποία το προϊόν έχει 
εγκριθεί.
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Τροπολογία: Antonios Trakatellis

Τροπολογία 210
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 εξάμηνη παράταση της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται 
μόνον όταν το προϊόν έχει υποβληθεί για 
χορήγηση άδειας σε όλα τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/27/ΕΚ και έχει λάβει  άδεια 
κυκλοφορίας τουλάχιστον σε 15  κράτη 
μέλη.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθείται η έγκριση νέων φαρμάκων και να μην εμποδίζεται η πρόοδος 
καθώς και η διάθεση φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας τουλάχιστον από 15 κράτη 
μέλη, δηλαδή άνω της πλειοψηφίας των κρατών μελών της Κοινότητας.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 211
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, ούτε η παράταση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 
υπολογίζεται αθροιστικά με άλλα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ή με προστασία 
δεδομένων ή εμπορίας σχετικά με την 
ένδειξη παιδιατρικής χρήσης ή την 
φαρμακοτεχνική μορφή σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 1 της οδηγίας 
2004/27/ΕΚ και το άρθρο 14, παράγραφος 
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11 του κανονισμού (ΕΚ) 726/2004. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των ανταμοιβών δεν πρέπει να οδηγεί σε συσσώρευση ανταμοιβών. Η νομοθεσία 
πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι η επιπρόσθετη προστασία με προορισμό την αντιστάθμιση του 
κόστους των παιδιατρικών δοκιμών δεν θα παρέχεται ξανά μέσω άλλων μορφών προστασίας 
της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ομοίως η παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας δεν πρέπει να παρέχεται εάν το προϊόν απολαύει ήδη της προστασίας δευτερεύοντος 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή αποκλειστικότητας δεδομένων για παιδιατρική χρήση ή 
φαρμακοτεχνική μορφή.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 212
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 των οποίων η 
δραστική ουσία έχει ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας που 
καλύπτει την παιδιατρική χρήση ή την 
φαρμακοτεχνική μορφή ή έχει λάβει 
οιαδήποτε άλλη μορφή αποκλειστικότητας 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.
Ομοίως, τα φάρμακα στα οποία έχει 
χορηγηθεί παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας δεν μπορούν να καλύπτονται 
από οιαδήποτε άλλη εθνική ή κοινοτική 
μορφή προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων, αποκλειστικότητα 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για την παιδιατρική χρήση ή μορφή της 
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δραστικής ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο σύστημα ανταμοιβών δεν πρέπει να επαναλαμβάνει προηγούμενες ανταμοιβές και η 
παράταση του SPC δεν πρέπει να χορηγείται εάν το προϊόν διαθέτει ήδη δευτερεύον δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για παιδιατρική χρήση.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 213
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 των οποίων η 
δραστική ουσία έχει ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας που 
καλύπτει την παιδιατρική χρήση ή την 
φαρμακοτεχνική μορφή ή έχει λάβει 
οιαδήποτε άλλη μορφή αποκλειστικότητας 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.
Ομοίως, τα φάρμακα στα οποία έχει 
χορηγηθεί παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας δεν μπορούν να καλύπτονται 
από οιαδήποτε άλλη εθνική ή κοινοτική 
μορφή προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων, αποκλειστικότητα 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για την παιδιατρική χρήση ή μορφή της 
δραστικής ουσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μη σωρευτική
Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του νέου συστήματος ανταμοιβών με επανάληψη 
προηγούμενων ανταμοιβών. Κατά συνέπεια η νομοθεσία πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι η νέα 
επιπρόσθετη προστασία που αντισταθμίζει τις παιδιατρικές δοκιμές δεν θα χορηγείται ξανά 
μέσω οιωνδήποτε άλλων μορφών προστασίας της αγοράς από τον ανταγωνισμό.  Ομοίως η 
παράταση του SPC δεν πρέπει να χορηγείται εάν το προϊόν έχει δευτερεύον δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για παιδιατρική χρήση ή παιδιατρική φαρμακοτεχνική μορφή δεδομένου ότι η 
προστασία από τον ανταγωνισμό θα είναι ήδη κατοχυρωμένη. Οι εθνικές υπηρεσίες 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούν το SPC πρέπει να ζητούν από τον κάτοχο του 
διπλώματος να δηλώνει τα υφιστάμενα δικαιώματα που απορρέουν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
σε σχέση με παιδιατρικές χρήσεις και φαρμακοτεχνικές μορφές πριν από τη χορήγηση της νέας 
παράστασης του SPC.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 214
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 των οποίων η 
δραστική ουσία έχει ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας που 
καλύπτει την παιδιατρική χρήση ή την 
φαρμακοτεχνική μορφή ή έχει λάβει 
οιαδήποτε άλλη μορφή αποκλειστικότητας 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.  
Ομοίως, τα φάρμακα στα οποία έχει 
χορηγηθεί παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας δεν μπορούν να καλύπτονται 
από οιαδήποτε άλλη εθνική ή κοινοτική 
μορφή προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων, αποκλειστικότητα 
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δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για την παιδιατρική χρήση ή μορφή της 
δραστικής ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 215
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 των οποίων η 
δραστική ουσία έχει ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας που 
καλύπτει την παιδιατρική χρήση ή την 
φαρμακοτεχνική μορφή ή έχει λάβει 
οιαδήποτε άλλη μορφή αποκλειστικότητας 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.
Ομοίως, τα φάρμακα στα οποία έχει 
χορηγηθεί παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας δεν μπορούν να καλύπτονται 
από οιαδήποτε άλλη εθνική ή κοινοτική 
μορφή προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων, αποκλειστικότητα 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας  
για την παιδιατρική χρήση ή μορφή της 
δραστικής ουσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μη σωρευτική
Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του νέου συστήματος ανταμοιβών με επανάληψη 
προηγούμενων ανταμοιβών. Κατά συνέπεια η νομοθεσία πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι η νέα 
επιπρόσθετη προστασία που αντισταθμίζει τις παιδιατρικές δοκιμές δεν θα χορηγείται ξανά 
μέσω οιωνδήποτε άλλων μορφών προστασίας της αγοράς από τον ανταγωνισμό.  Ομοίως η 
παράταση του SPC δεν πρέπει να χορηγείται εάν το προϊόν έχει δευτερεύον δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για παιδιατρική χρήση ή παιδιατρική φαρμακοτεχνική μορφή δεδομένου ότι η 
προστασία από τον ανταγωνισμό θα είναι ήδη κατοχυρωμένη. Οι εθνικές υπηρεσίες 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούν το SPC πρέπει να ζητούν από τον κάτοχο του 
διπλώματος να δηλώνει τα υφιστάμενα δικαιώματα που απορρέουν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
σε σχέση με παιδιατρικές χρήσεις και φαρμακοτεχνικές μορφές πριν από τη χορήγηση της νέας 
παράστασης του SPC.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 216
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 των οποίων η 
δραστική ουσία έχει ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας που 
καλύπτει την παιδιατρική χρήση ή την 
φαρμακοτεχνική μορφή ή έχει λάβει 
οιαδήποτε άλλη μορφή αποκλειστικότητας 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.
Ομοίως, τα φάρμακα στα οποία έχει 
χορηγηθεί παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας δεν μπορούν να καλύπτονται 
από οιαδήποτε άλλη εθνική ή κοινοτική 
μορφή προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων, αποκλειστικότητα 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
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για την παιδιατρική χρήση ή μορφή της 
δραστικής ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του νέου συστήματος ανταμοιβών με επανάληψη 
προηγούμενων ανταμοιβών. Κατά συνέπεια η νομοθεσία πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι η νέα 
επιπρόσθετη προστασία που αντισταθμίζει τις παιδιατρικές δοκιμές δεν θα χορηγείται ξανά 
μέσω οιωνδήποτε άλλων μορφών προστασίας της αγοράς από τον ανταγωνισμό.  Ομοίως η 
παράταση του SPC δεν πρέπει να χορηγείται εάν το προϊόν έχει δευτερεύον δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για παιδιατρική χρήση ή παιδιατρική φαρμακοτεχνική μορφή δεδομένου ότι η 
προστασία από τον ανταγωνισμό θα είναι ήδη κατοχυρωμένη. Οι εθνικές υπηρεσίες 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούν το SPC πρέπει να ζητούν από τον κάτοχο του 
διπλώματος να δηλώνει τα υφιστάμενα δικαιώματα που απορρέουν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
σε σχέση με παιδιατρικές χρήσεις και φαρμακοτεχνικές μορφές πριν από τη χορήγηση της νέας 
παράστασης του SPC.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 217
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 των οποίων η 
δραστική ουσία έχει ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας που 
καλύπτει την παιδιατρική χρήση ή την 
φαρμακοτεχνική μορφή ή έχει λάβει 
οιαδήποτε άλλη μορφή αποκλειστικότητας 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.

Ομοίως, τα φάρμακα στα οποία έχει 
χορηγηθεί παράταση του
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
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προστασίας δεν μπορούν να καλύπτονται 
από οιαδήποτε άλλη εθνική ή κοινοτική 
μορφή προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων, αποκλειστικότητα 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για την παιδιατρική χρήση ή μορφή της 
δραστικής ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 218
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 φάρμακα η ενεργός ουσία 
των οποίων απέλαυε ήδη προστασίας 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
αποκλειστικότητας εμπορίας για 
παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του συστήματος αυτού ανταμοιβής.  
Η νομοθεσία πρέπει να ορίζει με σαφήνεια ότι η νέα αντισταθμιστική προστασία για τις παιδιατρικές 
κλινικές δοκιμές δεν θα παρέχεται εκ νέου μέσω κάποιας άλλης μορφής προστασίας της εμπορίας.  
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Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 219
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 φάρμακα η δραστική ουσία 
των οποίων απέλαυε ήδη προστασίας 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
αποκλειστικότητας εμπορίας για 
παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.  

Ομοίως, τα φάρμακα στα οποία έχει 
χορηγηθεί παράταση του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας δεν μπορούν να καλύπτονται 
από οιαδήποτε άλλη εθνική ή κοινοτική 
μορφή προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων, αποκλειστικότητα 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για την παιδιατρική χρήση ή μορφή της 
δραστικής ουσίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του νέου συστήματος ανταμοιβών με επανάληψη 
προηγούμενων ανταμοιβών. Κατά συνέπεια η νομοθεσία πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι η νέα 
επιπρόσθετη προστασία που αντισταθμίζει τις παιδιατρικές δοκιμές δεν θα χορηγείται ξανά 
μέσω οιωνδήποτε άλλων μορφών προστασίας της αγοράς από τον ανταγωνισμό. Ομοίως η 
παράταση του SPC δεν πρέπει να χορηγείται εάν το προϊόν έχει δευτερεύον δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για παιδιατρική χρήση ή παιδιατρική φαρμακοτεχνική μορφή δεδομένου ότι η 
προστασία από τον ανταγωνισμό θα είναι ήδη κατοχυρωμένη. Οι εθνικές υπηρεσίες 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούν το SPC πρέπει να ζητούν από τον κάτοχο του 
διπλώματος να δηλώνει τα υφιστάμενα δικαιώματα που απορρέουν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
σε σχέση με παιδιατρικές χρήσεις και φαρμακοτεχνικές μορφές πριν από τη χορήγηση της νέας 
παράστασης του SPC.
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Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 220
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 A (νέα)

4a. Η παράταση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1 είναι αποδεκτή μόνον άπαξ 
κατά φάρμακο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι τα κίνητρα και οι ανταμοιβές δεν πρέπει να σωρεύονται.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 221
ΑΡΘΡΟ 37

Άρθρο 37 Διαγράφεται
Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια 
κυκλοφορίας για φάρμακο που 
χαρακτηρίζεται ως ορφανό φάρμακο 
δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ.
141/2000 και η εν λόγω αίτηση 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών που διεξήχθησαν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και όταν η δήλωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφος 3 
του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνεται 
στη συνέχεια στην άδεια κυκλοφορίας που 
εκδίδεται, η δεκαετής περίοδος που 
αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 141/2000 
επεκτείνεται σε δώδεκα έτη.
Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται επίσης 
όταν παρά την ολοκλήρωση του 
συμφωνηθέντος προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας δεν εκδίδεται άδεια 
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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.

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 222
ΑΡΘΡΟ 37, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια 
κυκλοφορίας για φάρμακο που 
χαρακτηρίζεται ως ορφανό φάρμακο 
δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ.
141/2000 και η εν λόγω αίτηση 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών που διεξήχθησαν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και όταν η δήλωση που αναφέρεται 
στο άρθρο 29, παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνεται στη συνέχεια 
στην άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται, η 
δεκαετής περίοδος που αναφέρεται στο 
άρθρο 8, παράγραφος 1 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 141/2000 επεκτείνεται σε 
δώδεκα έτη.

Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια 
κυκλοφορίας για φάρμακο που 
χαρακτηρίζεται ως ορφανό φάρμακο 
δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ.
141/2000 και η εν λόγω αίτηση 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα όλων των 
μελετών που διεξήχθησαν σύμφωνα με 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας και όταν η δήλωση που αναφέρεται 
στο άρθρο 29, παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού περιλαμβάνεται στη συνέχεια 
στην άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται, η 
δεκαετής περίοδος που αναφέρεται στο 
άρθρο 8, παράγραφος 1 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 141/2000 επεκτείνεται σε δέκα
έτη και έξι μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεκαετής περίοδος εμπορικής αποκλειστικότητας που χορηγείται στην Ευρώπη για ορφανά 
φάρμακα είναι ήδη η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Τα κίνητρα που χορηγούνται για ενδείξεις 
παιδιατρικής χρήσης συχνά είναι περιττές, δεδομένου ότι πολλά ορφανά φάρμακα στοχεύουν σε 
ασθένειες σχετικά με τον μεταβολισμό που ξεκινούν στην παιδική ηλικία. Πέραν τούτου, τα 
ορφανά φάρμακα είναι πολύ δαπανηρά και συχνά πολύ προσοδοφόρα. Επομένως η παράταση 
της εμπορικής αποκλειστικότητας πρέπει να μειωθεί σε έξι μήνες και να ισχύει μόνον όταν η 
παιδιατρική έρευνα ήταν επιτυχής και περιελάμβανε κλινική έρευνα.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 223
ΑΡΘΡΟ 37, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

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.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον όταν:

(α) η ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος 
προγράμματος παιδιατρικής έρευνας οδηγεί 
στην έκδοση άδειας για ένδειξη ως προς την 
παιδιατρική χρήση, και

(β) η έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο 
του συμφωνηθέντος προγράμματος 
έρευνας περιελάμβανε κλινική έρευνα, και
(γ) τα αποτελέσματα των μελετών που 
διεξήχθησαν αντικατοπτρίζονται στην 
περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος, και εάν ενδείκνυται, στο φύλλο 
οδηγιών του εν λόγω φαρμάκου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεκαετής περίοδος εμπορικής αποκλειστικότητας που χορηγείται στην Ευρώπη για ορφανά 
φάρμακα είναι ήδη η μεγαλύτερη παγκοσμίως. Τα κίνητρα που χορηγούνται για ενδείξεις 
παιδιατρικής χρήσης συχνά είναι περιττές, δεδομένου ότι πολλά ορφανά φάρμακα στοχεύουν σε 
ασθένειες σχετικά με τον μεταβολισμό που ξεκινούν στην παιδική ηλικία. Πέραν τούτου, τα 
ορφανά φάρμακα είναι πολύ δαπανηρά και συχνά πολύ προσοδοφόρα. Επομένως η παράταση 
της εμπορικής αποκλειστικότητας πρέπει να μειωθεί σε έξι μήνες και να ισχύει μόνον όταν η 
παιδιατρική έρευνα ήταν επιτυχής και περιελάμβανε κλινική έρευνα.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 224
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 5 

1. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 5 
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έως 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004, ισχύουν οι περίοδοι προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 11 του εν λόγω 
κανονισμού.

έως 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004, ισχύουν οι περίοδοι προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 11 του εν λόγω 
κανονισμού, υπό τον όρο ότι ο επιπολασμός 
της ασθένειας είναι κατώτερος του 
10/1000.
Εφόσον δεν πληρούται το κριτήριο αυτό ή 
οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο του συμφωνηθέντος προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας δεν οδήγησαν σε 
ένδειξη για παιδιατρική χρήση, οι 
ερευνητικές δαπάνες που 
παραγματοποιήθηκαν παρέχουν δικαίωμα 
φορολογικής έκπτωσης.

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 225
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004, ισχύουν οι περίοδοι προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 11 του εν λόγω 
κανονισμού.

1. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004, ισχύουν οι περίοδοι προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 11 του εν λόγω 
κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
επιπολασμός της σχετικής νόσου είναι 
κατώτερος από 10/1000.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπρόσθετες περίοδοι προστασίας δεδομένων και εμπορίας πρέπει να εφαρμόζονται μόνον 
για φάρμακα που προορίζονται για θεραπεία ασθενειών που δεν είναι πολύ συχνές.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 226
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
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1. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004, ισχύουν οι περίοδοι προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 11 του εν λόγω 
κανονισμού.

1. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004, ισχύουν οι περίοδοι προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 11 του εν λόγω 
κανονισμού, υπό τον όρο ότι ο επιπολασμός 
της ασθένειας είναι κατώτερος του 
10/1000.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην πράξη θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ, αφενός, των περιπτώσεων όπου η πώληση 
του φαρμάκου είναι επαρκώς αποδοτική διότι ο ενδιαφερόμενος πληθυσμός είναι μεγάλος και, 
αφετέρου, των περιπτώσεων όπου ο αριθμός των ενδιαφερόμενων παιδιών είναι μικρός και 
απαιτείται ιδιαίτερο κίνητρο. Όπως και στην περίπτωση του κανονισμού για τα ορφανά 
φάρμακα, θα είναι χρήσιμο να καθορισθεί ένα όριο επιπολασμού της ασθένειας κάτω από το 
οποίο θα πρέπει να παρέχεται κίνητρο. Μολονότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν ακριβή 
αριθμητικά στοιχεία για τον επιπολασμό σε όλα τα κράτη μέλη, ένας αριθμός κρατών διαθέτει 
στοιχεία που μπορούν να συγκεντρωθούν ώστε να υπολογιστεί μια τάξη μεγέθους για ολόκληρη 
την Ένωση.

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία 227
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004, ισχύουν οι περίοδοι προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 11 του εν λόγω 
κανονισμού.

1. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 5 
έως 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004, ισχύει η περίοδος προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας των 5+2 ετών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτρέπονται οι καταχρήσεις και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στα φάρμακα, 
είναι δικαιολογημένο και εύλογο να περιορίζεται η περίοδος προστασίας όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 14, παρ. 11 του κανονισμού 726/2004 (8+2 έτη), σε προστασία 5+2 ετών. Ο 
περιορισμός αυτών των κινήτρων για φάρμακα που δεν τελούν πλέον υπό την προστασία 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού αντιστοιχεί καλύτερα στον επιδιωκόμενο στόχο, 
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που είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί. Επιπλέον, ο περιορισμός αυτός 
δικαιολογείται επίσης από το γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η έρευνα για τα 
φάρμακα για παιδιά είναι λιγότερο επικεντρωμένη στη βασική έρευνα απ' ό, τι στα προβλήματα 
που συνδέονται με την ποσολογία, τα γαληνικά σκευάσματα και την ανάλυση των παρενεργειών.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 228
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ισχύουν οι περίοδοι 
προστασίας δεδομένων και εμπορίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
της εν λόγω οδηγίας.

2. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ισχύουν οι περίοδοι 
προστασίας δεδομένων και εμπορίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι ο 
επιπολασμός της ασθένειας είναι 
κατώτερος του 10/1000.
Εφόσον δεν πληρούται το κριτήριο αυτό ή 
οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο του συμφωνηθέντος προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας δεν οδήγησαν σε 
ένδειξη για παιδιατρική χρήση, οι
ερευνητικές δαπάνες που 
παραγματοποιήθηκαν παρέχουν δικαίωμα 
φορολογικής έκπτωσης.
Οι μέθοδοι συλλογής και οι πηγές των 
στοιχείων επιπολασμού καθορίζονται βάσει 
οδηγιών.

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 229
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ισχύουν οι περίοδοι 
προστασίας δεδομένων και εμπορίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 

2. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ισχύουν οι περίοδοι 
προστασίας δεδομένων και εμπορίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
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της εν λόγω οδηγίας. της εν λόγω οδηγίας υπό την προϋπόθεση 
ότι ο επιπολασμός της σχετικής νόσου είναι 
κατώτερος από 10/1000.
Ο Οργανισμός καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές για τον ορισμό των πηγών και της 
ανάλυσης των δεδομένων επιπολασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπρόσθετες περίοδοι προστασίας δεδομένων και εμπορίας πρέπει να εφαρμόζονται μόνον 
για φάρμακα που προορίζονται για θεραπεία ασθενειών που δεν είναι πολύ συχνές.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 230
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ισχύουν οι περίοδοι 
προστασίας δεδομένων και εμπορίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
της εν λόγω οδηγίας.

2. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ισχύουν οι περίοδοι 
προστασίας δεδομένων και εμπορίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι ο 
επιπολασμός της ασθένειας είναι 
κατώτερος του 10/1000.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθροα 38, παρ. 1 του ίδου συντάκτη.

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία 231
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τις 

2. Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας για 
παιδιατρική χρήση σύμφωνα με τις 



PE 357.553v02-00 128/161 AM\568363EL.doc

EL

διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ισχύουν οι περίοδοι
προστασίας δεδομένων και εμπορίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
της εν λόγω οδηγίας.

διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ισχύει η περίοδος προστασίας 
δεδομένων και εμπορίας των 5+2 ετών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθροα 38, παρ. 1 του ίδου συντάκτη.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 232
ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2α. Οι μέθοδοι συλλογής και οι πηγές των 
στοιχείων επιπολασμού καθορίζονται βάσει 
οδηγιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 38, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία 233
ΑΡΘΡΟ 39, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Εντός 18 μηνών από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
δημοσιεύει αναλυτικό κατάλογο όλων των 
κινήτρων που παρείχαν η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της έρευνας, 
της ανάπτυξης και τη διαθεσιμότητας 
φαρμάκων για παιδιατρική χρήση. Ο 
κατάλογος αυτός ενημερώνεται τακτικά.

3. Εντός 18 μηνών από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
δημοσιεύει αναλυτικό κατάλογο όλων των 
κινήτρων που παρείχαν η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη για την ενίσχυση της έρευνας, 
της ανάπτυξης και τη διαθεσιμότητας 
φαρμάκων για παιδιατρική χρήση. Ο 
κατάλογος αυτός ενημερώνεται τακτικά.
Ωστόσο, προκειμένου να θεσπισθεί ένα 
αποτελεσματικό σύστημα κινήτρων, είναι 
απολύτως αναγκαίο να διατηρήσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρμοδιότητα 
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αξιολόγησης, μετά την περίοδο αυτή των 
18 μηνών, των αποτελεσμάτων που 
παράγουν τα διάφορα είδη κινήτρων και να 
μπορεί να αποφασίζει, ενδεχομένως, την 
άρση των παρασχεθέντων 
πλεονεκτημάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος του συστήματος κινήτρων, κρίνουμε απαραίτητο να 
διατηρήσει η Επιτροπή μια κάποια αρμοδιότητα ελέγχου και αξιολόγησης επί των δικαιούχων 
εταιριών. Για την αποφυγή τυχόν καταχρήσεων, θα πρέπει να μπορεί η Επιτροπή να άρει τα 
πλεονεκτήματα που έχει χορηγήσει στις φαρμακοβιομηχανίες, χρησιμοποιώντας τα μέσα για 
σκοπούς άλλους από αυτούς της έρευνας στον τομέα των φαρμάκων για παιδιατρική χρήση.
Χωρίς ένα τέτοιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης, υπάρχει ο κίνδυνος να 
επιτρέψουμε στις εταιρίες να ενεργούν εν λευκώ.

Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 234
ΑΡΘΡΟ 39 A (νέο)

Άρθρο 39 α 
1. Εντός έξι μηνών από της εγκρίσεως του 
παρόντος κανονισμού καθιερώνεται ειδικό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα επί 
των φαρμάκων για παιδιά με σκοπό να 
υποστηριχθούν οι μελέτες που συνδέονται 
με τα υπάρχοντα φαρμακευτικά προϊόντα ή 
με τις υπάρχουσες δραστικές ουσίες που 
δεν καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας.
2. Αυτό το πρόγραμμα φέρει την ονομασία 
MICE (Medicines Investigation for the 
Children of Europe - Φαρμακολογική 
έρευνα για τα παιδιά της Ευρώπης).
3. Βάσει της Συνθήκης το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνει 
απόφαση επί της προτάσεως δυνάμει της 
διαδικασίας συναπόφασης.
4. Αυτό το πρόγραμμα το διαχειρίζεται ο 
Οργανισμός που διατυπώνει υπό τον έλεγχο 
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της Επιτροπής ειδικές προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων. Αυτές οι προσκλήσεις 
για υποβολή προτάσεων βασίζονται, ει 
δυνατόν, σε ποσοστό χρηματοδότησης που 
να μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή 
τουλάχιστον πολύ μεγάλο μέρος του 
κόστους που συνεπάγονται οι μελέτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της πρότασης κανονισμού - βελτιωμένη ασφάλεια των φαρμάκων για παιδιά - δεν θα 
βελτιωθεί μόνον με την πρόταση. Επιβάλλεται να εγκριθεί αντίστοιχο κοινοτικό πρόγραμμα:
MICE. Η διατύπωση της τροπολογίας επαναλαμβάνει την προσέγγιση του εισηγητή με 
μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 235
ΑΡΘΡΟ 39 A (νέο)

Άρθρο 39α
Δημιουργείται το συντομότερο δυνατόν 
κοινοτικό πρόγραμμα, Φαρμακολογική 
Έρευνα για τα Παιδιά της Ευρώπης 
(MICE), για την υποστήριξη μελετών 
σχετικά με υπάρχοντα φαρμακευτικά 
προϊόντα ή με υπάρχουσες δραστικές 
ουσίες που δεν καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρει η πρόταση της Επιτροπής στις αιτιολογικές σκέψεις, ένα κοινοτικό πρόγραμμα 
χρηματοδότησης μελετών στον τομέα των φαρμάκων που δεν καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας έχει μεγάλη σημασία για τη συνολική ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 
φαρμακευτικού τομέα. Επειδή δεν υπάρχει νομική βάση για ειδικό κοινοτικό πρόγραμμα 
σχετικά με τη MICE, ο ταχύτερος και καλύτερος τρόπος για την εφαρμογή της ιδέας είναι να 
περιληφθεί η MICE στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Ανάπτυξη. 
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 236
ΑΡΘΡΟ 39 A (νέο)

Άρθρο 39α
Η Επιτροπή των ΕΚ θα υποστηρίξει την 
κατάρτιση προγράμματος μελέτης -
φαρμακολογική έρευνα για τα παιδιά της 
Ευρώπης ( MICE) - για να την προώθηση 
μελετών στον τομέα της παιδιατρικής 
χρήσης φαρμάκων που δεν καλύπτονται 
από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή από 
συμπληρωματικά πιστοποιητικά 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο θα συμβάλει στο να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της υγείας των παιδιών όταν υποβάλλονται 
σε ιατρική θεραπεία με φάρμακα που δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 237
ΑΡΘΡΟ 40, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με 
τις δοκιμές που περιλαμβάνονται στα 
συμφωνηθέντα προγράμματα παιδιατρικής 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που διεξάγονται σε τρίτες χώρες, εισάγονται 
στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που 
δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου 11 της 
οδηγίας 2001/20/EK.

1. Οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με 
τις δοκιμές που περιλαμβάνονται στα 
συμφωνηθέντα προγράμματα παιδιατρικής 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που διεξάγονται σε τρίτες χώρες, εισάγονται 
στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που 
δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου 11 της 
οδηγίας 2001/20/EK. Κατά παρέκκλιση από 
την διάταξη αυτή, ο Οργανισμός μερινά 
ώστε μέρος αυτών των πληροφοριών να 
είναι προσιτές στο κοινό.
Λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων όλων 
των ολοκληρωθεισών μελετών που 
διεξήχθησαν σύμφωνα με εγκριθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, είτε 
περατώθηκαν πρόωρα είτε όχι, καθώς και 
λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων όλων 
των μελετών που χρηματοδοτήθηκαν από 
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την Κοινότητα και τα κράτη μέλη προς 
υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης και 
διαθεσιμότητας των φαρμάκων για 
παιδιατρική χρήση, περιλαμβανομένων 
οιωνδήποτε μελετών χρηματοδοτηθούν 
από το πρόγραμμα φαρμακολογικής 
έρευνας για τα παιδιά της Ευρώπης, 
δημοσιεύονται από τον Οργανισμό από 
κοινού με, όπου είναι δυνατόν, όλα τα 
σχετικά συμπεράσματα για φάρμακα στην 
ίδια θεραπευτική κατηγορία που 
καλύπτουν την ίδια προτεινόμενη 
παιδιατρική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσφατα υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες οι φαρμακευτικές εταιρείες απέσυραν 
δεδομένα από κλινικές δοκιμές επειδή δεν αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητά τους στον 
πληθυσμό στον οποίο έγιναν οι δοκιμές αλλά αντιθέτως αποδείχθηκε αυξημένος κίνδυνος για 
παρενέργειες. Όλες αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν κλινικές δοκιμές σε παιδιά. Οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των δοκιμών, 
ιδιαίτερα σε δοκιμές όπου συμμετέχουν παιδιά, επειδή υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για τη 
χρήση φαρμάκων σε παιδιά. 

Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη για πρόσβαση του κοινού στις βάσεις δεδομένων 
των κλινικών δοκιμών. Σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος (Ισπανία) υπάρχει εθνική νομοθεσία
που απαιτεί δημοσίευση όλων των κλινικών δοκιμών που διενεργούνται σε αυτό το κράτος 
μέλος και το Ηνωμένο βασίλειο διατύπωσε την πρόθεσή του να αναπτύξει νομοθεσία που θα 
έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Στις ΗΠΑ κατατέθηκε νομοσχέδιο (Fair Access to Clinical Trials Act 
of 2005) που θα καθιερώσει δημόσια βάση δεδομένων των αποτελεσμάτων όλων των κλινικών 
δοκιμών στις ΗΠΑ.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει η βάση δεδομένων κλινικών δοκιμών στο σύνολό της που 
καθιερώθηκε με την οδηγία 2001/20ΕΚ να είναι προσπελάσιμη από το κοινό. Τούτο δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί με τον παρόντα κανονισμό. Αλλά ο κανονισμός δύναται και πρέπει να 
εξετάζει τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σε δεδομένα παιδιατρικών κλινικών δοκιμών.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 238
ΑΡΘΡΟ 40, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η Επιτροπή, βάσει πρότασης του 
Οργανισμού και κατόπιν διαβουλεύσεων με 

2. Η Επιτροπή, βάσει πρότασης του 
Οργανισμού και κατόπιν διαβουλεύσεων με 
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τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συντάσσει οδηγίες σχετικά με τη φύση των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 οι οποίες εισάγονται στην 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που 
δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου 11 της 
οδηγίας 2001/20/EK.

τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συντάσσει οδηγίες σχετικά με τη φύση των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 οι οποίες εισάγονται στην 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που 
δημιουργήθηκε δυνάμει του άρθρου 11 της 
οδηγίας 2001/20/EK, σχετικά με το 
περιεχόμενο των πληροφοριών που θα είναι
προσιτές στο κοινό κατ' εφαρμογή της 
παραγράφου 1 και της παρούσης 
παραγράφου και σχετικά με τις ευθύνες και 
τα καθήκοντα του Οργανισμού επί του 
θέματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση του ιδίου συντάκτη για την τροπολογία επί του άρθρου 40, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 239
ΑΡΘΡΟ 40, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες 
γραμμές που θα διέπουν τις περιπτώσεις 
στις οποίες χορηγείται στην επιτροπή 
παιδιατρικής ή τους εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες (ενώσεις επιστημόνων 
και οργανώσεις ασθενών) πρόσβαση στις 
πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο και οι επιστήμονες και οι οργανώσεις ασθενών να λαμβάνουν χρήσιμες 
πληροφορίες. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής πρέπει να προσδιορίζουν τούτο 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2001/20/ΕΚ.
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Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 240
ΑΡΘΡΟ 41

Άρθρο 41 Διαγράφεται
Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με όλες τις υφιστάμενες 
χρήσεις των φαρμάκων στον τομέα της 
παιδιατρικής και εντός δύο ετών από τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στον 
Οργανισμό.
Η επιτροπή παιδιατρικής παρέχει οδηγίες 
σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή 
των στοιχείων που συλλέγονται.

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 241
ΑΡΘΡΟ 41

Άρθρο 41 Διαγράφεται
Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με όλες τις υφιστάμενες 
χρήσεις των φαρμάκων στον τομέα της 
παιδιατρικής και εντός δύο ετών από τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στον 
Οργανισμό.

Η επιτροπή παιδιατρικής παρέχει οδηγίες 
σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή 
των στοιχείων που συλλέγονται.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 242
ΑΡΘΡΟ 41, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα διαθέσιμα Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα διαθέσιμα 
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στοιχεία σχετικά με όλες τις υφιστάμενες 
χρήσεις των φαρμάκων στον τομέα της 
παιδιατρικής και εντός δύο ετών από τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στον 
Οργανισμό.

στοιχεία σχετικά με όλες τις υφιστάμενες 
και αναγκαίες χρήσεις των φαρμάκων στον 
τομέα της παιδιατρικής και εντός ενός έτους
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά 
στον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος του κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, είναι η προώθηση της ανάπτυξης 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση για να καλυφθούν "οι συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες 
του παιδικού πληθυσμού".

Εάν θέλουμε ο κανονισμός να εκπληρώσει τον δεδηλωμένο στόχο του, είναι απαραίτητο πρώτα 
να καταρτισθεί κατάλογος των αναγκών και να προσδιορισθούν οι προτεραιότητες.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 243
ΑΡΘΡΟ 41, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με όλες τις υφιστάμενες 
χρήσεις των φαρμάκων στον τομέα της 
παιδιατρικής και εντός δύο ετών από τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στον 
Οργανισμό.

Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα διαθέσιμα 
στοιχεία σχετικά με όλες τις υφιστάμενες 
χρήσεις των φαρμάκων στον τομέα της 
παιδιατρικής και εντός ενός έτους από τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού 
κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά στον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 244
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 και 2

Άρθρο 42 Διαγράφεται

1. Ο Οργανισμός αξιολογεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 ιδίως 
προκειμένου να προσδιοριστούν 
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ερευνητικές προτεραιότητες.

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.
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τον ενημερώνει 
τακτικά.

Or. en

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 245
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 και 2

1. Ο Οργανισμός αξιολογεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 ιδίως 
προκειμένου να προσδιοριστούν 
ερευνητικές προτεραιότητες.

Διαγράφεται

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.
Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και τον 
ενημερώνει τακτικά.

Or. fr
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 246
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο Οργανισμός αξιολογεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 ιδίως 
προκειμένου να προσδιοριστούν ερευνητικές 
προτεραιότητες.

1. Ο Οργανισμός αξιολογεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 ιδίως 
προκειμένου να προσδιοριστούν ερευνητικές 
προτεραιότητες, εντός 2 ετών από της 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει σαφής προθεσμία για τον Οργανισμό όσον αφορά την αξιολόγηση των 
δεδομένων που θα παραλάβει από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 247
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο Οργανισμός αξιολογεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 41 ιδίως 
προκειμένου να προσδιοριστούν ερευνητικές 
προτεραιότητες.

1. Ο Οργανισμός αξιολογεί τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 41, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από 
δοκιμές που διεξάγονται σε τρίτες χώρες,
ιδίως προκειμένου να προσδιοριστούν 
ερευνητικές προτεραιότητες.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλέγει ο Οργανισμός σχετικά με τις 
δοκιμές που περιέχονται σε προγράμματα παιδιατρικής έρευνας να περιλαμβάνει και τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία από δοκιμές που διεξάγονται σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 248
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

2. Με βάση την αξιολόγηση της 
παραγράφου 1 και άλλες διαθέσιμες 
πληροφορίες και κατόπιν διαβουλεύσεων με 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 

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

ενδιαφερόμενα μέρη, η επιτροπή 
παιδιατρικής εκπονεί κατάλογο των 
θεραπευτικών αναγκών, περιλαμβανομένων 
των προτεραιοτήτων έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των θεραπευτικών αναγκών δεν πρέπει να είναι απλώς ένας κατάλογος των 
τρεχουσών χρήσεων των φαρμάκων στον παιδικό πληθυσμό αλλά πρέπει και να περιλαμβάνει 
προτεραιότητες. Ο κατάλογος πρέπει να δημοσιευθεί μετά από δύο έτη.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 249
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

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 
ενδιαφερόμενα μέρη, η επιτροπή 
παιδιατρικής εκπονεί κατάλογο με 
ιεραρχημένες τιςθεραπευτικές ανάγκες.

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί μόνον η εκπόνηση καταλόγου, αλλά απαιτείται και ιεράρχηση των θεραπευτικών 
αναγκών.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 250
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και τον 

Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τον ενημερώνει 
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ενημερώνει τακτικά. τακτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κατάλογος θεραπευτικών αναγκών για παιδιά πρέπει να καταρτισθεί χωρίς 
καθυστέρηση από την Επιτροπή, την ΕΕ και τους εθνικούς εμπειρογνώμονες και όχι εντός 
τριών ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Με τον τρόπο αυτό η επιτροπή 
παιδιατρικής μπορεί να αναπτύξει καλύτερα τις γνώσεις της προσδιορίζοντας τις 
προτεραιότητες έρευνας από τον κατάλογο αυτό.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 251
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και τον 
ενημερώνει τακτικά.

Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τον ενημερώνει 
τακτικά.

Or. en

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 252
ΑΡΘΡΟ 42, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και τον 
ενημερώνει τακτικά.

Ο Οργανισμός δημοσιεύει τον κατάλογο 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τον ενημερώνει 
τακτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των θεραπευτικών αναγκών δεν πρέπει να είναι απλώς ένας κατάλογος των 
τρεχουσών χρήσεων των φαρμάκων στον παιδικό πληθυσμό αλλά πρέπει και να περιλαμβάνει 
προτεραιότητες. Ο κατάλογος πρέπει να δημοσιευθεί μετά από δύο έτη.
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 253
ΑΡΘΡΟ 43

Άρθρο 43 Διαγράφεται

1. Ο Οργανισμός, με την επιστημονική 
υποστήριξη της επιτροπής παιδιατρικής 
αναπτύσσει ευρωπαϊκό δίκτυο των 
υφιστάμενων εθνικών και ευρωπαϊκών 
δικτύων, ερευνητών και κέντρων με ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη στη διεξαγωγή μελετών 
στον παιδικό πληθυσμό.

2. Οι στόχοι του ευρωπαϊκού δικτύου είναι, 
μεταξύ άλλων, να συντονίζει μελέτες που 
αφορούν παιδιατρικά φάρμακα, να 
δημιουργεί τις απαραίτητες επιστημονικές 
και διοικητικές δεξιότητες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και να αποφεύγει την επανάληψη 
των μελετών και των δοκιμών σε παιδιά.

3. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν 
πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή και 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
εκδίδει στρατηγική εφαρμογής για τη 
δρομολόγηση και λειτουργία του 
ευρωπαϊκού δικτύου. Το δίκτυο αυτό 
πρέπει, όπου ενδείκνυται, να συμβιβάζεται 
με το έργο της ενίσχυσης των θεμελίων του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στο πλαίσιο 
των κοινοτικών προγραμμάτων πλαίσιο για 
δράσεις έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης 
και επίδειξης.

Or. en

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 254
ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Οι στόχοι του ευρωπαϊκού δικτύου είναι, 2. Οι στόχοι του ευρωπαϊκού δικτύου είναι, 
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μεταξύ άλλων, να συντονίζει μελέτες που 
αφορούν παιδιατρικά φάρμακα, να 
δημιουργεί τις απαραίτητες επιστημονικές 
και διοικητικές δεξιότητες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και να αποφεύγει την επανάληψη 
των μελετών και των δοκιμών σε παιδιά.

μεταξύ άλλων, να συντονίζει μελέτες που 
αφορούν παιδιατρικά φάρμακα, να 
δημιουργεί τις απαραίτητες επιστημονικές 
και διοικητικές δεξιότητες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και να αποφεύγει την επανάληψη 
των μελετών και των δοκιμών σε παιδιά. Το 
ευρωπαϊκό δίκτυο θα προσπαθεί ανά πάσα 
στιγμή να εξασφαλίζει ότι η χρήση των 
διαθέσιμων πόρων βελτιστοποιείται.

Or. en

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 255
ΑΡΘΡΟ 43. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2α. Μεριμνά επίσης για τη βελτιστοποίηση 
των μέσων: συνεκτίμηση της 
σκοπιμότητας των μελετών με το καλύτερο 
κόστος (ανθρώπινο και οικονομικό) και 
της καταλληλότητας των πρωτοκόλλων 
ώστε να δίνεται το ταχύτερο δυνατό και με 
τον απλούστερο τρόπο απάντηση στα 
ερωτήματα κλινικού περιεχομένου που 
δημιουργούνται.

Or. fr

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 256
ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Το ευρωπαϊκό δίκτυο προσπαθεί 
επίσης να διασφαλίσει ότι η χρήση των 
διαθέσιμων πόρων βελτιστοποιείται, ιδίως 
με το να εξακριβώνει τη σκοπιμότητα των 
προτεινόμενων μελετών και της 
αποδοτικότητάς τους από την άποψη του 
κόστους σε ανθρώπινο δυναμικό και 
οικονομικούς πόρους, και με το να 
διασφαλίζει ότι τα πρωτόκολλα μελέτης 
είναι ικανά να επιτυγχάνουν σαφείς 
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απαντήσεις σε σημαντικά κλινικά 
ζητήματα εντός του συντομότερου δυνατού 
χρονικού διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 257
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 όλες οι παιδιατρικές μελέτες που 
ξεκίνησαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να περιληφθούν σε 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, και 
λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή 
παιδιατρικής κατά την αξιολόγηση των 
αιτήσεων για παρεκκλίσεις και αναβολές
και από τις αρμόδιες αρχές κατά την 
αξιολόγηση των αιτήσεων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 ή 
31

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί αντικίνητρο για τη διενέργεια παιδιατρικών μελετών 
βραχυπρόθεσμα.  Αυτή η τροπολογία διευκρινίζει ότι οι παιδιατρικές έρευνες που ξεκίνησαν 
πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και δεν έχουν υποβληθεί για αξιολόγηση σε τρίτη 
χώρα θα εξετάζονται ως μέρος συμφωνηθέντος προγράμματος παιδιατρικής έρευνας μόλις 
εγκριθεί ο κανονισμός.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 258
ΑΡΘΡΟ 47

Η κοινοτική συνεισφορά που προβλέπεται 
στο άρθρο 67 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004 καλύπτει όλες τις πτυχές του 

Η κοινοτική συνεισφορά που προβλέπεται 
στο άρθρο 67 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
726/2004 καλύπτει τις πτυχές του έργου της 
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έργου της επιτροπής παιδιατρικής, 
συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής 
υποστήριξης που παρέχεται από 
εμπειρογνώμονες, και από τον Οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας, 
επιστημονικών συμβουλών και τυχόν 
παραιτήσεων από τα τέλη που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό, και υποστηρίζει 
τις δραστηριότητες του Οργανισμού δυνάμει 
των άρθρων 40 και 43 του παρόντος 
κανονισμού.

επιτροπής παιδιατρικής, 
συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής 
υποστήριξης που παρέχεται από 
εμπειρογνώμονες, και από τον Οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας, 
επιστημονικών συμβουλών και τυχόν 
παραιτήσεων από τα τέλη που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό, και υποστηρίζει 
τις δραστηριότητες του Οργανισμού δυνάμει 
των άρθρων 40 και 43 του παρόντος 
κανονισμού.

Επιπροσθέτως, καταρτίζεται ειδικό 
πρόγραμμα παιδιατρικής μελέτης, 
χρησιμοποιώντας πόρους της πολιτικής 
στον τομέα της υγείας για έρευνα σχετικά 
με φάρμακα που δεν είναι κατοχυρωμένα 
από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερα στον τομέα των φαρμάκων για παιδιά έχουν σημασία τα οικονομικά κίνητρα και η 
υποστήριξη της έρευνας για φάρμακα που δεν είναι κατοχυρωμένα από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
Δεν αρκεί επομένως να προταθεί μια πρωτοβουλία μόνον δυνάμει του Έβδομου Προγράμματος 
Πλαισίου για την Έρευνα.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 259
ΑΡΘΡΟ 47 A (νέο)

Άρθρο 47a
Η κοινοτική συνεισφορά θα υποστηρίζει 
επίσης μελέτες που διενεργούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος MICE στο 
οποίο η ακαδημαϊκή έρευνα θα πρέπει να 
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη αποδεικνύεται όλο και πιο δύσκολο να βρίσκονται οι 
απαραίτητοι πόροι για την ανάληψη των διεθνών μελετών σε συνεργασία που απαιτούνται για 
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την αξιολόγηση νέων θεραπειών.  Πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί πιο ισχυρή 
προσέγγιση για τη θέση των φαρμάκων που δεν έχουν άδεια ή δεν καλύπτονται από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Πιστεύουμε ότι ένα εκτεταμένο σχέδιο για βελτίωση της έρευνας στον 
παιδιατρικό τομέα στην Ευρώπη πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της χρηματοδότησης του 
συντονιστικού ρόλου του Οργανισμού καθώς και ότι δεν είναι σκόπιμο να αφήνουμε εντελώς τις 
πτυχές αυτές σε ακαθόριστη μελλοντική νομοθεσία. Εκφράζουμε ανησυχίες για το γεγονός ότι η 
τρέχουσα πρόταση θα τονώσει κυρίως την ανάπτυξη στον παιδιατρικό τομέα νέων και/ή 
φαρμάκων που εξακολουθούν να καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πράγμα που ελάχιστα 
θα επηρεάσει τη θέση των φαρμάκων που δεν έχουν άδεια και δεν καλύπτονται πλέον από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας.

Τροπολογία: Anne Laperrouze

Τροπολογία 260
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 οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
δημοσιεύει γενική έκθεση σχετικά με την 
κτηθείσα πείρα από την εφαρμογή του 
συνόλου των διατάξεων του κανονισμού, 
που περιλαμβάνει ειδικότερα λεπτομερή 
κατάλογο όλων των φαρμάκων που έχουν 
λάβει άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική 
χρήση από την έναρξη ισχύος του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια σωστή αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας επιτάσσει ένα επαρκές χρονικό 
περιθώριο που θα επιτρέπει τη στάθμιση των αποτελεσμάτων της και την υποβολή προτάσεων 
για τυχόν αναπροσαρμογές.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 261
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 

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 
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χρήση από την έναρξη ισχύος του. χρήση από την έναρξη ισχύος του.
Ειδικότερα, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
ανάλυση των δράσεων παροχής κινήτρων 
και ανταμοιβής που προβλέπονται στα 
άρθρα 36 και 37,  που συνοδεύεται από 
δημοσιονομική αξιολόγηση του κόστους 
έρευνας και των κερδών που αποφέρουν τα 
εν λόγω κίνητρα. Αν από την ανάλυση 
προκύψει ότι ο μηχανισμός αντενδείκνυται 
για τα επιδικωκόμενα ή επιτευχθέντα 
αποτελέσματα, προτείνεται τροποποίηση 
των ως άνω άρθρων βάσει της διαδικασίας 
του άρθρου 50.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπάρχει χρονική ρήτρα για να αξιολογείται κατά πόσον το σύστημα 
ανταμοιβών και κινήτρων που εφαρμόζεται βάσει του τίτλου V είναι αποτελεσματικό και 
δίκαιο. Η περίοδος των 6 ετών που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι 
δικαιολογημένη προκείμενου να υπάρχει το κατάλληλο χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή 
του κανονισμού.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 262
ΑΡΘΡΟ 49, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 A (νέα)

2a. Εντός 5 ετών από της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την κτηθείσα πείρα 
ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των 
άρθρων 36 έως 38, περιλαμβανομένης 
ανάλυσης των ενεργειών ανταμοιβών και 
κινήτρων, με σκοπό την υποβολή 
τροπολογιών που ενδέχεται να είναι 
απαραίτητες με γνώμονα τον οικονομικό 
αντίκτυπο της εφαρμογής αυτών των 
άρθρων.  Επιπροσθέτως η έκθεση πρέπει 
να περιλαμβάνει ανάλυση των 
εκτιμώμενων οφελών για την υγεία τα 
οποία ανακύπτουν ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής του κανονισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται επανεξέταση σε πέντε έτη που θα επικεντρωθεί στη λειτουργία των άρθρων 36-38.
Τούτο θεωρείται απαραίτητο καθώς εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την έντιμη χρήση των 
χρηματοοικονομικών κινήτρων που προσφέρει ο κανονισμός και την επιβάρυνση των 
προϋπολογισμών υγείας των κρατών μελών. Είναι επίσης σαφές από το ευρύ φάσμα των 
αξιολογήσεων οικονομικού αντικτύπου που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα ότι είναι πολύ δύσκολο 
να προβλεφθούν με ακρίβεια το κόστος και τα οφέλη.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 263
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (-1) (νέο)

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2α (νέα) (Κανονισμός (ΕΟΚ) No 1768/92)

-1. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
"2α. Κάθε προϊόν προστατευόμενο από 
έγκυρο κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και για το οποίο 
έχει εκδοθεί δήλωση που εκφράζει 
συμμόρφωση με το ολοκληρωμένο 
συμφωνηθέν πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας, συναρτήσει του άρθρου 29, 
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
…/… (παιδιατρικός κανονισμός), 
δικαιούται πιστοποιητικό παράτασης για 
παιδιατρική χρήση."

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανωτέρω τροπολογίες στο άρθρο 52 είναι τεχνικές τροπολογίες με σκοπό τις πρακτικές 
διατάξεις σχετικά με το ειδικό δικαίωμα, την παράταση της προστασίας για παιδιατρική χρήση 
και την παράταση του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 36 
όπως τροποποιήθηκε.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης παράτασης για παιδιατρική χρήση που προβλέπεται στο 
άρθρο 52, παράγραφος 1 τροποποιείται για να καταστεί δυνατόν να υποβάλλεται η αίτηση το 
αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη του κύριου διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας (αντί της πιο περιοριστικής προθεσμίας των 24 μηνών).
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Όσον αφορά τις τροποποιήσεις των άρθρων 36 και 52, παράγραφος 2, από τη στιγμή που 
δίδεται το κίνητρο λόγω συμμόρφωσης με πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, μόνον ο κάτοχος 
της άδειας κυκλοφορίας (δηλαδή το άτομο που έχει διενεργήσει τις κλινικές μελέτες στον 
παιδικό πληθυσμό) δικαιούται να αντλήσει οφέλη από την παράταση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας δεδομένων που καλύπτουν 
το φάρμακό του. Ενίοτε ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και ο κάτοχος του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας / συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Στην 
περίπτωση αυτή ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας έχει 
συναινέσει για την υποβολή της αίτησης για πιστοποιητικό παράταση για παιδιατρική χρήση.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 264
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (1)

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 
του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 
36 του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/… 
(παιδιατρικός κανονισμός)] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 
κατατίθεται το αργότερο δύο έτη πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

3. Η αίτηση για πιστοποιητικό παράτασης 
για παιδιατρική χρήση κατ' εφαρμογή της 
παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου και 
του άρθρου 36 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου* κατατίθεται το αργότερο έξι 
μήνες πριν από τη λήξη του κύριου 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 52, παράγραφος -1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 265
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (1)

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του 

3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του 
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παρόντος κανονισμού και του άρθρου 36 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/… 
(παιδιατρικός κανονισμός)] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 
κατατίθεται το αργότερο δύο έτη πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

παρόντος κανονισμού και του άρθρου 36 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/… 
(παιδιατρικός κανονισμός)] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 
κατατίθεται το αργότερο έξι μήνες πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία 2 ετών για την κατάθεση αίτησης είναι μάλλον πολύ περιοριστική.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 266
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (1)

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)
Άρθρο 7, παράγραφος 3 (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

«3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του 
παρόντος κανονισμού και του άρθρου 36 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/… 
(παιδιατρικός κανονισμός)] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 
κατατίθεται το αργότερο δύο έτη πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

«3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του 
παρόντος κανονισμού και του άρθρου 36 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/… 
(παιδιατρικός κανονισμός)] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 
κατατίθεται το αργότερο έξι μήνες πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για αίτηση για παράταση της διάρκειας πιστοποιητικού συμπληρωματικής 
προστασίας (ΠΣΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 52, παρ. 1, πρέπει να μειωθεί από 2 έτη σε έξι 
μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού. Υπάρχει πράγματι ένας αριθμός περιπτώσεων όπου οι 
κλινικές παιδιατρικές δοκιμές δεν μπορούν να ολοκληρωθούν παρά αργότερα στον κύκλο ζωής 
του προϊόντος.

Πράγματι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το γεγονός ότι ξεκινούν παιδιατρικές μελέτες 
χωρίς να υπάρχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια ενός φαρμάκου στους ενήλικες (παρενέργειες, αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις με άλλα 
φάρμακα...) δεν θα δικαιολογείτο δεοντολογικά και δεν θα επέτρεπε την κατάλληλη προστασία 
της ασφάλειας των παιδιών που δέχονται να συμμετάσχουν στις μελέτες αυτές.
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Κατά συνέπεια, φαίνεται φρόνιμο να μειωθεί η προθεσμία υποβολής της αίτησης για επέκταση 
του ΣΠΣ από δύο έτη σε έξι μήνες, προκειμένου να παροτρύνεται ο υποψήφιος να συνεχίσει τις 
μελέτες του και παράλληλα να μεγιστοποιήσει την περίοδο έρευνας.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 267
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (1)

ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός  (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

«3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του 
παρόντος κανονισμού και του άρθρου 36 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/… 
(παιδιατρικός κανονισμός)] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 
κατατίθεται το αργότερο δύο έτη πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

«3. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του 
παρόντος κανονισμού και του άρθρου 36 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/… 
(παιδιατρικός κανονισμός)] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* 
κατατίθεται το αργότερο ένα έτος πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προωθείται η έγκριση νέων φαρμάκων και επομένως οι διατάξεις σχετικά 
με την υποβολή των αιτήσεων για παράταση της διάρκειας πιστοποιητικού προστασίας δεν 
πρέπει να είναι περιοριστικές. Ένα έτος πριν τη λήξη του πιστοποιητικού για την υποβολή 
αίτησης παράτασης θεωρείται λογικό, σε σχέση με τα δύο έτη της πρότασης της Επιτροπής που 
είναι υπερβολικό.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 268
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (2) (A)

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (δ) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

(α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο δ):
"(δ) όταν η αίτηση χορήγησης 
πιστοποιητικού ζητά την παράταση της 
διάρκειας κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού 
και του άρθρου 36 του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. […/… (παιδιατρικός κανονισμός)]:
(i) αντίγραφο της δήλωσης που εκφράζει 
τη συμμόρφωση με συμφωνηθέν 

Διαγράφεται
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ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας όπως αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]·
όπου χρειάζεται, πέραν του αντιγράφου 
των αδειών κυκλοφορίας του φαρμάκου 
στην αγορά, το οποίο αναφέρεται στο 
στοιχείο β), αντίγραφα των αδειών 
κυκλοφορίας στην αγορά όλων των άλλων 
κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 36, παράγραφος 4 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. […/… (παιδιατρικός 
κανονισμός)] .»

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 52, παράγραφος -1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 269
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (2) (B)

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

1?. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί 
περιέχει:

1α. Πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται 
στην παράγραφο (α), σημεία (i) έως (iii), η 
αίτηση για πιστοποιητικό παράτασης για 
παιδιατρική χρήση περιέχει:

(α) αντίγραφο του ήδη χορηγηθέντος 
πιστοποιητικού·

(α) όπου είναι δυνατόν, αντίγραφο του ήδη 
χορηγηθέντος συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας·

(ß) αντίγραφο της δήλωσης που εκφράζει τη 
συμμόρφωση με συμφωνηθέν 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας όπως αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]·

(ß) αντίγραφο της δήλωσης που εκφράζει τη 
συμμόρφωση με συμφωνηθέν 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας όπως αναφέρεται στο άρθρο 36, 
παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]·

(γ) αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας του 
φαρμάκου στην αγορά όλων των κρατών 
μελών.

(γ) όταν ο κάτοχος του κύριου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας είναι 
διαφορετικό πρόσωπο από τον κάτοχο της 
άδειας κυκλοφορίας στην αγορά που 
περιλαμβάνει τη δήλωση συμμόρφωσης 
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όπως εμφαίνεται στο σημείο (β) πιο πάνω, 
δήλωση σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος 
της εν λόγω άδειας κυκλοφορίας στην 
αγορά συγκατατίθεται να υποβληθεί 
αίτηση για πιστοποιητικό παράτασης για 
παιδιατρική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 52, παράγραφος -1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 270
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (2) (Γ)

ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
την καταβολή τελών κατά την υποβολή 
αίτησης για πιστοποιητικό και αίτησης για 
παράταση της διάρκειας πιστοποιητικού.»

2. τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
την καταβολή τελών κατά την υποβολή 
αίτησης για πιστοποιητικό παράτασης για 
παιδιατρική χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 52, παράγραφος -1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 271
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (3) (A)

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, νέα ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του κράτους 
μέλους που εξέδωσε το πιστοποιητικό.

Η αίτηση για πιστοποιητικό παράτασης για 
παιδιατρική χρήση υποβάλλεται στην 
αρμόδια αρχή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του 
κράτους μέλους που εξέδωσε το 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό ή το κύριο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, ή εξ ονόματος της οποίας 
εκδόθηκε.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 52, παράγραφος -1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 272
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (3) (B)

ΑΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

(β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
3:
“3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στην 
κοινοποίηση της αίτησης για παράταση 
της διάρκειας πιστοποιητικού που έχει ήδη 
χορηγηθεί. Η κοινοποίηση περιέχει 
επιπροσθέτως την αίτηση για παράταση 
της διάρκειας του πιστοποιητικού κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 36 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. […/… (παιδιατρικός 
κανονισμός)].»

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 52, παράγραφος -1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 273
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (4)

ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
στην κοινοποίηση της χορήγησης ή άρνησης 
χορήγησης παράτασης της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη εκδοθεί.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
στην κοινοποίηση της χορήγησης ή άρνησης 
χορήγησης πιστοποιητικού παράτασης για 
παιδιατρική χρήση.

Or. en



AM\568363EL.doc 153/162 PE 357.553v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 52, παράγραφος -1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 274
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5) A (νέο)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα 
άρθρα 1, 4 έως 6, 9, παράγραφος 2, 10, 11, 
14 έως 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1768/92 ισχύουν κατ' αναλογία για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
{Ιδιαίτερα, το πεδίο προστασίας που 
χορηγείται από πιστοποιητικό παράτασης 
για παιδιατρική χρήση ορίζεται όπως στο 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1768/92}

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 52, παράγραφος -1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 275
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
δώδεκα μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ανωτέρω τροπολογίες αναφέρονται στη διάρκεια της παράτασης που τροποποιείται σε 12 
μήνες.

Τροπολογία: Genowefa Grabowska

Τροπολογία 276
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

“3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.”

“3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
τρεις ή έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.”

Or. pl

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 277
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
τρεις ή έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
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μία φορά. μία φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 278
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
τρεις ή έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

Or. en

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 279
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92) 

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
τρεις ή έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 280
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92) 

"3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. […/… (παιδιατρικός κανονισμός)].
Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια της 
περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί 
μόνο μία φορά."

"3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
τρεις ή έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. […/… (παιδιατρικός κανονισμός)].
Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια της 
περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί 
μόνο μία φορά."

Or. pt

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 281
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
τρεις ή έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής 
του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.
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Τροπολογία: Peter Liese

Τροπολογία 282
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
τέσσερις ή οκτώ μήνες σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 36 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. […/… (παιδιατρικός 
κανονισμός)]. Στην περίπτωση αυτή η 
διάρκεια της περιόδου που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί 
να παραταθεί μόνο μία φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παρ. 1 του ίδιου συντάκτη.

Τροπολογία: Jules Maaten

Τροπολογία 283
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5) 

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί μόνο 
μία φορά.

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
τέσσερις ή οκτώ μήνες σε περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου 36 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. […/… (παιδιατρικός 
κανονισμός)]. Στην περίπτωση αυτή η 
διάρκεια της περιόδου που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί 
να παραταθεί μόνο μία φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 36, παράγραφος 1 του ίδιου συντάκτη.
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Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 284
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (5)

ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

3. Οι περίοδοι που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 παρατείνονται κατά 
έξι μήνες σε περίπτωση εφαρμογής του 
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
[…/… (παιδιατρικός κανονισμός)]. Στην 
περίπτωση αυτή η διάρκεια της περιόδου 
που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί 
μόνο μία φορά.

3. Το πιστοποιητικό παράτασης για 
παιδιατρική χρήση αρχίζει να ισχύει στο 
τέλος της εκ του νόμου προβλεπόμενης 
ισχύος του κύριου διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας ή, όπου υπάρχει, του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που χορηγείται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό για περίοδο ίση με 
έξι μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

See justification to amendment to Article 52 (-1) by the same author.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 285
ΑΡΘΡΟ 55

Η απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 8, 
παράγραφος 1, δεν εφαρμόζεται στις 
έγκυρες αιτήσεις που εκκρεμούν κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

1. Η απαίτηση που καθορίζεται στο άρθρο 8, 
παράγραφος 1, δεν εφαρμόζεται στις 
έγκυρες αιτήσεις που εκκρεμούν κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Οι παιδιατρικές μελέτες που άρχισαν 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και οι οποίες δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για οιαδήποτε άλλη 
αξιολόγηση, πληρούν τις προϋποθέσεις για 
να περιληφθούν σε πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν πρέπει να καθυστερεί την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Οι παιδιατρικές 
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μελέτες που ξεκίνησαν πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού και δεν χρησιμοποιήθηκαν 
για αξιολόγηση σε άλλο πλαίσιο θεωρούνται μέρος ενός έγκυρου προγράμματος παιδιατρικής 
έρευνας.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 286
ΑΡΘΡΟ 56, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αίτηση που υποβλήθηκε βάσει των άρθρων 
8 και 9 και περιλαμβάνει αποτελέσματα 
από ολικές μελέτες με συμφωνηθέντα 
προγράμματα παιδιατρικής έρευνας που 
έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό πριν την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αίτηση υπό 
τον εν λόγω κανονισμό και η προκύπτουσα 
απόφαση εφαρμόζεται από την ημέρα  
έναρξης ισχύος της οδηγίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που έχουν ήδη αναληφθεί συνολικές μελέτες με συμφωνηθέντα προγράμματα 
παιδιατρικής έρευνας και έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό πριν την έναρξη ισχύος του 
Κανονισμού θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις ώστε να μην υπάρχει 
αποθάρρυνση της παιδιατρικής έρευνας και δυσμενή μεταχείριση περιπτώσεων όπου ήδη έχουν 
αναληφθεί κλινικές δοκιμές για την αδειοδότηση φαρμάκων.  

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 287
ΑΡΘΡΟ 56, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αίτηση που υποβλήθηκε βάσει των άρθρων 
8 και 9 και περιλαμβάνει αποτελέσματα 
από όλες τις μελέτες που διενεργήθηκαν 
σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας και υποβλήθηκαν 
στον Οργανισμό πριν την την 1η 
Οκτωβρίου 2005 και πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
αντιμετωπίζεται ως αίτηση υποβληθείσα 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού και η 
προκύπτουσα απόφαση εφαρμόζεται από 
την ημέρα έναρξης ισχύος της οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της τρέχουσας πρότασης οι υφιστάμενες παιδιατρικές μελέτες που διεξήχθησαν και 
υπεβλήθησαν στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού δεν 
ωφελούνται από τις ανταμοιβές και τα κίνητρα.  Αυτή η διαφορά φάσης θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε προσωρινή καθυστέρηση της διενέργειας της μελλοντικής έρευνας στον παιδιατρικό 
τομέα στην Ευρώπη.  Χρειάζεται ένα μεταβατικό καθεστώς.  Η απουσία μεταβατικών μέτρων 
θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη αυτών των σχεδίων στην 
Ευρώπη για τις εταιρείες που εργάζονται στον τομέα αυτό και επενδύουν σε παιδιατρικές 
μελέτες προτού υποχρεωθούν εκ του νόμου προς τούτο.  Με την εισαγωγή μεταβατικού 
καθεστώτος αποφεύγεται αυτή η δυσκολία.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 288
ΑΡΘΡΟ 56, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Το άρθρο 8 εφαρμόζεται από την … [18 
μήνες από την έναρξη ισχύος].

Διαγράφεται

Το άρθρο 9 εφαρμόζεται από την … [24 
μήνες από την έναρξη ισχύος]
Τα άρθρα 31 και 32 εφαρμόζονται από την 
… [6 μήνες από την έναρξη ισχύος].

Or. el
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που έχουν ήδη αναληφθεί συνολικές μελέτες με συμφωνηθέντα προγράμματα 
παιδιατρικής έρευνας και έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό πριν την έναρξη ισχύος του 
Κανονισμού θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις ώστε να μην υπάρχει 
αποθάρρυνση της παιδιατρικής έρευνας και δυσμενή μεταχείριση περιπτώσεων όπου ήδη έχουν 
αναληφθεί κλινικές δοκιμές για την αδειοδότηση φαρμάκων.  

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 289
ΑΡΘΡΟ 56, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Το άρθρο 8 εφαρμόζεται από την … [18
μήνες από την έναρξη ισχύος].
Το άρθρο 9 εφαρμόζεται από την … [24
μήνες από την έναρξη ισχύος].
Τα άρθρα 31 και 32 εφαρμόζονται από την 
… [6 μήνες από την έναρξη ισχύος].

2. Το άρθρο 8 εφαρμόζεται από την … [12
μήνες από την έναρξη ισχύος].
Το άρθρο 9 εφαρμόζεται από την … [18
μήνες από την έναρξη ισχύος].
Τα άρθρα 31 και 32 εφαρμόζονται από την 
… [6 μήνες από την έναρξη ισχύος].

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να επισπευσθεί η εφαρμογή των άρθρων 8 και 9. Εάν η Επιτροπή ξεκινήσει τις 
απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 11 αμέσως μετά την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι προθεσμίες δύνανται να είναι συντομότερες.


