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Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 24

(24) Είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί η 
προσαρμογή των μηχανισμών 
φαρμακοεπαγρύπνησης ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις της συλλογής δεδομένων 
ασφάλειας σε παιδιατρικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων όσον 
αφορά τα πιθανά μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητα στον 
παιδιατρικό πληθυσμό μπορεί επίσης να 
χρειάζεται περαιτέρω μελέτη μετά τη 
χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
Επομένως, μια πρόσθετη απαίτηση για τις 
αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα μελετών 
που διεξήχθησαν σύμφωνα με εγκεκριμένο 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, θα πρέπει 
να είναι η υποχρέωση του αιτούντος να 

(24) Είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί η 
προσαρμογή των μηχανισμών 
φαρμακοεπαγρύπνησης ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες 
προκλήσεις της συλλογής δεδομένων 
ασφάλειας σε παιδιατρικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων όσον 
αφορά τα πιθανά μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητα στον 
παιδιατρικό πληθυσμό μπορεί επίσης να 
χρειάζεται περαιτέρω μελέτη μετά τη 
χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
Επομένως, μια πρόσθετη απαίτηση για τις 
αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα μελετών 
που διεξήχθησαν σύμφωνα με εγκεκριμένο 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, θα πρέπει 
να είναι η υποχρέωση του αιτούντος να 
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αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει 
να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη 
παρακολούθηση των πιθανών παρενεργειών 
από τη χρήση του φαρμάκου και της 
αποτελεσματικότητας στον παιδιατρικό 
πληθυσμό. Επιπλέον, όταν υπάρχουν 
ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας, θα πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα να απαιτείται 
από τον αιτούντα, ως προϋπόθεση για την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας, να υποβάλλει 
και να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης 
κινδύνου ή/και να διεξάγει ειδικές μελέτες 
μετά την κυκλοφορία του προϊόντος.

αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει 
να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη 
παρακολούθηση των πιθανών παρενεργειών 
από τη χρήση του φαρμάκου και της 
αποτελεσματικότητας στον παιδιατρικό 
πληθυσμό. Επιπλέον, όταν υπάρχουν 
ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας, ως προϋπόθεση 
για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, ο 
αιτών πρέπει να υποβάλλει και να 
εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης κινδύνου 
ή/και να διεξάγει ειδικές μελέτες μετά την 
κυκλοφορία του προϊόντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας ο αιτών πρέπει να υποβάλλει
κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων. Αντικαθιστά την τροπολογία 4.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 15
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Αίτηση για παράταση της διάρκειας του 
πιστοποιητικού σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να γίνεται δεκτή μόνον 
όταν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό κατά την 
έννοια του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1768/92.

(27) Αίτηση για παράταση της διάρκειας του 
πιστοποιητικού σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να γίνεται δεκτή μόνον 
όταν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό κατά την 
έννοια του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1768/92. Εάν, πάντως, λόγω της μείωσης 
κατά πέντε έτη δυνάμει του άρθρου 13, 
παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού, δεν 
διατίθεται πιστοποιητικό, η ανταμοιβή 
πρέπει να χορηγείται με τη μορφή 
εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 52, παράγραφος 1 του ιδίου συντάκτη.
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Τροπολογία: Jolanta Dičkutė

Τροπολογία 16
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 27

(27) Αίτηση για παράταση της διάρκειας του 
πιστοποιητικού σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να γίνεται δεκτή μόνον 
όταν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό κατά την 
έννοια του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1768/92.

(27) Αίτηση για παράταση της διάρκειας του 
πιστοποιητικού σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να γίνεται δεκτή μόνον 
όταν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό κατά την 
έννοια του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1768/92. Εάν, πάντως, λόγω της μείωσης 
κατά πέντε έτη δυνάμει του άρθρου 13, 
παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού, δεν 
διατίθεται πιστοποιητικό, η ανταμοιβή 
πρέπει να χορηγείται με τη μορφή 
εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας (SPC) διατίθεται για όλα τα νέα 
φάρμακα ή επεκτάσεις σειράς φαρμάκων που εξακολουθούν να προστατεύονται από ένα SPC ή 
από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που πληροί τις προϋποθέσεις για SPC.  Η παράταση έχει σχέση με 
τη διάρκεια που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 και 13, παράγραφος 2 του 
κανονισμού 1768/92 σχετικά με τα SPC.  Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, η διάρκεια 
του SPC ισούται με το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας 
κατάθεσης της αίτησης του κυρίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας και της ημερομηνίας έκδοσης της 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της Κοινότητας, μειωμένη κατά πέντε έτη.  Οπότε η 
διάρκεια του SPC είναι μηδέν για τα νέα φάρμακα που αναπτύσσονται και λαμβάνουν άδεια σε 
λιγότερο από πέντε έτη.  Είναι σαφές ότι φάρμακα που εξακολουθούν να καλύπτονται από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που πληροί τις προϋποθέσεις για SPC αλλά η διάρκεια του οποίου θα 
είναι μηδέν έτη σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 του κανονισμού 1768/92, πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν παράταση SPC εάν διεξάγεται παιδιατρική έρευνα.  Το άρθρο 52 της 
κοινής θέσης που τροποποιεί τον κανονισμό 1768/92 για τα SPC δεν εξετάζει σαφώς αυτό το 
ζήτημα και επομένως πρέπει να τροποποιηθεί για να διευκρινισθεί ότι η παράταση του SPC
χορηγείται ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια του SPC, περιλαμβανομένης της 
μηδενικής διάρκειας, και να αποφευχθούν με τον τρόπο αυτό μελλοντικές συζητήσεις. 



PE 370.256v01-00 4/24 AM\604731EL

EL

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 17
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35Α (νέα)

(35α) Η οδηγία 76/769/EOK του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας 
στην αγορά και χρήσεως μερικών 
επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων1, απαγορεύει την 
κυκλοφορία στην αγορά για χρήση από το 
ευρύ κοινό ουσιών ή παρασκευασμάτων 
που περιέχουν ουσίες οι οποίες 
ταξινομήθηκαν ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικινδύνων ουσιών2.
________________

1 ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2005/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L33, 4.2.2006, σ. 28).
2 ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία της 
Επιτροπής 2004/73/ΕΚ (ΕΕ L 152, 30.4.2004, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που οφείλεται σε νέο γεγονός (άρθρο 62, 2δ). Πρόσφατη έρευνα στη Γερμανία 
αποκάλυψε τη χρήση ουσίας που είναι τοξική για την αναπαραγωγή ως έκδοχου σε περισσότερα 
από 50 φάρμακα σε προϊόντα με ή χωρίς συνταγογράφηση. Αποτελεί αποδεκτό κανόνα στην 
κοινοτική νομοθεσία να μην πωλούνται στο ευρύ κοινό ουσίες που είναι καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή σε καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα. 
Μολονότι η εξαίρεση των καλλυντικών προϊόντων από τη διάταξη αυτή έχει καταργηθεί, τα 
φάρμακα εξακολουθούν να εξαιρούνται. Ενώ μπορεί να δικαιολογείται σε ειδικές περιπτώσεις η 
χρήση τέτοιων ουσιών ως δραστικών ουσιών, δεν υπάρχει δικαιολογία όταν πρόκειται για 
έκδοχα, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 18
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 35Β (νέα)

(35β) Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων 
που ενδέχεται να συνεπάγονται για την 
υγεία του ανθρώπου ουσίες που 
ταξινομήθηκαν ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή των κατηγοριών 1, 2 και 3, 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, η 
χρήση τους σε φάρμακα ως συστατικών 
στοιχείων των εκδόχων ή ως συστατικών 
του εξωτερικού περιβλήματος πρέπει να 
απαγορευθεί. Μια ουσία που ταξινομήθηκε 
στην κατηγορία 3 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως συστατικό έκδοχου ή 
ως συστατικό του εξωτερικού 
περιβλήματος σε φάρμακα εάν η ουσία έχει 
αξιολογηθεί από την επιτροπή φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση και έχει κριθεί 
αποδεκτή για χρήση σε φαρμακευτικά 
προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που οφείλεται σε νέο γεγονός (άρθρο 62, 2δ). Πρόσφατη έρευνα στη Γερμανία 
αποκάλυψε τη χρήση ουσίας που έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή ως έκδοχου 
σε περισσότερα από 50 φάρμακα σε προϊόντα με ή χωρίς συνταγογράφηση. Τούτο έχει οδηγήσει 
σε πολύ υψηλή έκθεση στην ουσία αυτή. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τις 
εγκύους δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των δυσμορφιών των γεννητικών 
οργάνων που παρατηρούνται στα νεογέννητα αγόρια. Η χρήση καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων 
ή τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών των κατηγοριών 1 και  2 πρέπει να απαγορευθεί στα 
έκδοχα ή στο εξωτερικό περίβλημα των φαρμάκων. Κατ' αναλογία στα καλλυντικά προϊόντα οι 
ουσίες που ταξινομήθηκαν ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή 
της κατηγορίας 3 μπορούν να επιτρέπονται μόνον εφόσον έχουν αξιολογηθεί ως ασφαλείς.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεών 
της, η Παιδιατρική Επιτροπή καταβάλλει 

1. Κατά την εκπόνηση των γνωμοδοτήσεών 
της, η Παιδιατρική Επιτροπή καταβάλλει 
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κάθε προσπάθεια για την επίτευξη 
επιστημονικής συναίνεσης. Αν η επίτευξη 
της συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η 
Παιδιατρική Επιτροπή υιοθετεί γνώμη που 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών. Η γνώμη αναφέρει τις αποκλίνουσες 
απόψεις καθώς και τις αιτιολογήσεις τους.

κάθε προσπάθεια για την επίτευξη 
επιστημονικής συναίνεσης. Αν η επίτευξη 
της συναίνεσης αυτής είναι αδύνατη, η 
Παιδιατρική Επιτροπή υιοθετεί γνώμη που 
περιλαμβάνει τη θέση της πλειοψηφίας των 
μελών. Η γνώμη αναφέρει τις αποκλίνουσες 
απόψεις καθώς και τις αιτιολογήσεις τους. Η 
γνώμη δημοσιοποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 22 από την πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις 7 
Σεπτεμβρίου 2005. Πρέπει οπωσδήποτε να δημοσιοποιείται η θέση της παιδιατρικής επιτροπής.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 5Α (νέο)

Άρθρο 5α
Τα μέλη της επιτροπής παιδιατρικής και οι 
εμπειρογνώμονές του αναλαμβάνουν να 
ενεργούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος 
και κατά τρόπο ανεξάρτητο. Δεν έχουν 
οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στη 
φαρμακευτική βιομηχανία που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την αμεροληψία 
τους.
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.
Τα μέλη της επιτροπής παιδιατρικής και οι 
εμπειρογνώμονές της δηλώνουν σε κάθε 
συνεδρίαση τα τυχόν ειδικά συμφέροντά 
τους, τα οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία τους σε 
σχέση με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.
Ζητείται από τα μέλη της επιτροπής 
παιδιατρικής και τους εμπειρογνώμονές 
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της, ακόμα και μετά τη λήξη των 
καθηκόντων τους, να μην αποκαλύπτουν 
οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες 
καλύπτονται από την υποχρέωση του 
επαγγελματικού απόρρητου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του άρθρου 5 της πρότασης της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από την 
τροπολογία 24 σε πρώτη ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2005.  Έχει σημασία να 
προσδιορίζεται ρητώς ότι τα μέλη της παιδιατρικής επιτροπής πρέπει να δρουν προς το 
συμφέρον των πολιτών και να δηλώνουν όλα τα άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα που μπορεί να 
έχουν σε σχέση με την φαρμακευτική βιομηχανία.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1 Α (νέο)

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
αναγνωρίζουν αυτομάτως κάθε 
διαπίστωση σχετικά με τη συμμόρφωση 
εντός τριάντα ημερών.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Από την άποψη της εφαρμογής της οδηγίας στην πράξη ενδείκνυται να τεθεί προθεσμία στα 
κράτη μέλη σε σχέση με την έγκριση των Προγραμμάτων Παιδιατρικής Έρευνας (PIP).

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 23, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Α (νέα)

3a. Ο αιτών δύναται επίσης να ζητήσει η  
γνώμη να περιέχει δήλωση που να 
υποδεικνύει τη συμμόρφωση με το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα παιδιατρικής 
έρευνας. Σε αυτή την περίπτωση, η 
διαδικασία του άρθρου 25 τυγχάνει 
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εφαρμογής και η απόφαση είναι 
δεσμευτική για τις αρμόδιες αρχές. Ο 
αιτών δύναται να  ζητήσει την απαλλαγή 
από την περίοδο που αναφέρεται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 4.   

Or. el

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των στόχων της πρότασης κανονισμού είναι η αύξηση της ανάπτυξης των παιδιατρικών 
φαρμάκων ιδίως μέσω της παροχής κινήτρων και η εξασφάλιση της υποβολής τους σε έρευνα 
υψηλής ποιότητας και της κατάλληλης διαδικασίας έγκρισής τους. Κύριο στοιχείο για την 
προώθηση και ανάπτυξη των φαρμάκων είναι η πλήρωση των γενικών απαιτήσεων για την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 παράγραφος 1.  
Για τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας βάσει της διαδικασίας 
αμοιβαίας αναγνώρισης  ή εθνικής έγκρισης (αποκεντρωμένη διαδικασία), το σχέδιο 
κανονισμού προβλέπει την επιβεβαίωση από όλες τις εθνικές αρχές της συμμόρφωσης, χωρίς 
εντούτοις να προβλέπεται ο ορισμός συγκεκριμένων προθεσμιών για τη λήψη απόφασης. Στην 
περίπτωση αυτή, η Παιδιατρική Επιτροπή είναι το καταλληλότερο όργανο να επανεξετάσει τη 
συμμόρφωση προς το Πρόγραμμα Παιδιατρικής Έρευνας και θα ήταν προτιμότερο μια τέτοια 
επανεξέταση να επισημοποιηθεί μέσα από μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων, χωρίς την ανάγκη της προσφυγής για συλλογή αποφάσεων από όλα τα κράτη μέλη.  

Η τροπολογία συμβαδίζει με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το Συμβούλιο στο άρθρο 52  
παράγραφος 1 της κοινής θέσης και είναι σύμφωνη με το άρθρο 62 του κανονισμού  του ΕΚ.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή 
αίτησης επανεξέτασης δυνάμει της 
παραγράφου 2, η Παιδιατρική Επιτροπή, 
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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής ενεργεί ως εκπρόσωπος της επιτροπής και την τηρεί ενήμερη για τις επαφές με τον 
αιτούντα. (Επαναφέρει την τροπολογία 41 από την πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις 7 
Σεπτεμβρίου 2005).

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα όλων αυτών των μελετών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, εάν είναι σκόπιμο, στο 
φύλλο οδηγιών του φαρμάκου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή κρίνει τις 
πληροφορίες χρήσιμες για τον ασθενή, 
ανεξάρτητα από το αν εγκρίθηκαν από την 
αρμόδια αρχή όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα όλων αυτών των μελετών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και συνοψίζονται στο φύλλο 
οδηγιών του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή κρίνει τις 
πληροφορίες χρήσιμες για τον ασθενή, 
ανεξάρτητα από το αν εγκρίθηκαν από την 
αρμόδια αρχή όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση. Στην παρουσίαση 
γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 
ενδείξεων για παιδιατρική χρήση που 
εγκρίθηκαν και εκείνων που δεν 
εγκρίθηκαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 43 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 2005.

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
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αποτελέσματα όλων αυτών των μελετών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, εάν είναι σκόπιμο, στο 
φύλλο οδηγιών του φαρμάκου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή κρίνει τις 
πληροφορίες χρήσιμες για τον ασθενή, 
ανεξάρτητα από το αν εγκρίθηκαν από την 
αρμόδια αρχή όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

αποτελέσματα όλων αυτών των μελετών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και συνοψίζονται στο φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή κρίνει τις 
πληροφορίες χρήσιμες για τον ασθενή, 
ανεξάρτητα από το αν εγκρίθηκαν από την 
αρμόδια αρχή όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση. Οι πληροφορίες 
παρατίθενται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 
ενδείξεων για παιδιατρική χρήση που 
εγκρίθηκαν και εκείνων που δεν 
εγκρίθηκαν.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 28, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα όλων αυτών των μελετών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, εάν είναι σκόπιμο, στο φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή κρίνει τις 
πληροφορίες χρήσιμες για τον ασθενή, 
ανεξάρτητα από το αν εγκρίθηκαν από την 
αρμόδια αρχή όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση.

Όταν εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, τα 
αποτελέσματα όλων αυτών των μελετών 
περιλαμβάνονται στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 
προϊόντος και, εάν είναι σκόπιμο, στο φύλλο 
οδηγιών του φαρμάκου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή κρίνει τις 
πληροφορίες χρήσιμες για τον ασθενή, 
ανεξάρτητα από το αν εγκρίθηκαν από την 
αρμόδια αρχή όλες οι σχετικές ενδείξεις για 
παιδιατρική χρήση. Οι πληροφορίες 
παρατίθενται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 
ενδείξεων για παιδιατρική χρήση που 
εγκρίθηκαν και εκείνων που δεν 
εγκρίθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 43 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 
2005.
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Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 33

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση εγκεκριμένου 
σχεδίου παιδιατρικής έρευνας και το 
φάρμακο αυτό κυκλοφορούσε ήδη με άλλες 
ενδείξεις, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά 
εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη 
για παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη 
την ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση. 
Οι προθεσμίες αυτές αναφέρονται σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό, τον οποίο 
συντονίζει ο Οργανισμός.

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση εγκεκριμένου 
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. 
Οι προθεσμίες αυτές αναφέρονται σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό, τον οποίο 
συντονίζει ο Οργανισμός.

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 33

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση εγκεκριμένου 
σχεδίου παιδιατρικής έρευνας και το 
φάρμακο αυτό κυκλοφορούσε ήδη με άλλες 
ενδείξεις, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά 
εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη 
για παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη 
την ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.
Οι προθεσμίες αυτές αναφέρονται σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό, τον οποίο 
συντονίζει ο Οργανισμός.

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση εγκεκριμένου 
σχεδίου παιδιατρικής έρευνας και το 
φάρμακο αυτό κυκλοφορούσε ήδη με άλλες 
ενδείξεις, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά 
ει δυνατόν εντός έτους από την ημερομηνία 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη 
για παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη 
την ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση.
Οι προθεσμίες αυτές αναφέρονται σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό, τον οποίο 
συντονίζει ο Οργανισμός.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 46 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 
2005.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 33

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση εγκεκριμένου 
σχεδίου παιδιατρικής έρευνας και το 
φάρμακο αυτό κυκλοφορούσε ήδη με άλλες 
ενδείξεις, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά 
εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη 
για παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη 
την ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση. 
Οι προθεσμίες αυτές αναφέρονται σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό, τον οποίο 
συντονίζει ο Οργανισμός.

Όταν ένα φάρμακο λάβει άδεια 
κυκλοφορίας με ένδειξη για παιδιατρική 
χρήση μετά την ολοκλήρωση εγκεκριμένου 
σχεδίου παιδιατρικής έρευνας και το 
φάρμακο αυτό κυκλοφορούσε ήδη με άλλες 
ενδείξεις, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας 
θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία στην αγορά 
ει δυνατόν εντός έτους και το αργότερο
εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη 
για παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη 
την ένδειξη ως προς την παιδιατρική χρήση. 
Οι προθεσμίες αυτές αναφέρονται σε 
κατάλογο διαθέσιμο στο κοινό, τον οποίο 
συντονίζει ο Οργανισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 46 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 
2005. Έχοντας υπόψη τα σημαντικά κίνητρα που παρέχονται στη βιομηχανία για την 
ολοκλήρωση προγράμματος παιδιατρικής έρευνας, τα φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν 
εγκριθεί για παιδιατρική χρήση πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά το συντομότερο 
δυνατόν.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 30
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1

2. Όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι 
ανησυχίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 

2. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας με την 
ένδειξη για παιδιατρική χρήση υπόκειται 
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απαιτεί, ως όρο για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας, την εφαρμογή συστήματος 
διαχείρισης κινδύνου ή τη διεξαγωγή 
συγκεκριμένων μελετών μετά τη διάθεση 
στην αγορά και την υποβολή τους για 
αναθεώρηση. Το σύστημα διαχείρισης 
κινδύνου περιλαμβάνει ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης και 
παρεμβάσεων που αποσκοπούν στον 
εντοπισμό, τον χαρακτηρισμό, την αποτροπή 
ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με φάρμακα καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω παρεμβάσεων.

στη δημιουργία, από την εταιρία, ενός 
συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Η 
αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να απαιτήσει, 
όπου ενδείκνυται, τη διεξαγωγή 
συγκεκριμένων μελετών. Το σύστημα 
διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνει ένα 
σύνολο δραστηριοτήτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης και παρεμβάσεων 
που αποσκοπούν στον εντοπισμό, τον 
χαρακτηρισμό, την αποτροπή ή την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με φάρμακα καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω παρεμβάσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 47 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 2005.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 31
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1

2. Όταν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι 
ανησυχίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
απαιτεί, ως όρο για την έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας, την εφαρμογή συστήματος 
διαχείρισης κινδύνου ή τη διεξαγωγή
συγκεκριμένων μελετών μετά τη διάθεση 
στην αγορά και την υποβολή τους για 
αναθεώρηση. Το σύστημα διαχείρισης 
κινδύνου περιλαμβάνει ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης και 
παρεμβάσεων που αποσκοπούν στον 
εντοπισμό, τον χαρακτηρισμό, την αποτροπή 
ή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με φάρμακα καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω παρεμβάσεων.

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, τη διεξαγωγή 
συγκεκριμένων μελετών. Το σύστημα 
διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνει ένα 
σύνολο δραστηριοτήτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης και παρεμβάσεων 
που αποσκοπούν στον εντοπισμό, τον 
χαρακτηρισμό, την αποτροπή ή την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
συνδέονται με φάρμακα καθώς και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω παρεμβάσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 47 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 2005. 
Πρέπει να εφαρμόζεται πάντα σύστημα διαχείρισης κινδύνου για φάρμακα με ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Α (νέα)

2α. Εκτός από τις διατάξεις που 
περιέχονται στις παραγράφους 1 και 2, οι 
διατάξεις για την φαρμακοεπαγρύπνηση 
όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 και στην οδηγία 
2001/83/ΕΚ εφαρμόζονται στις άδειες 
κυκλοφορίας των φαρμάκων που περιέχουν 
ένδειξη για παιδιατρική χρήση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για "καλύτερη θέσπιση νομοθεσίας" γίνεται μνεία αρχών που 
έχουν ήδη ψηφισθεί σε άλλες νομοθετικές πράξεις και οι οποίες πρέπει να εφαρμοσθούν στον 
παρόντα κανονισμό ιδίως σε ότι αφορά την ανεξαρτησία των μελών της επιτροπής. Αντικαθιστά 
την τροπολογία 9.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 33
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Α (νέα)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 83αναθ. που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 
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2005. Έχει πρωταρχική σημασία τα δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης να συγκεντρώνονται σε 
κατάλογο που θα είναι διαθέσιμος στο κοινό..

Τροπολογία: Μάριος Ματσάκης

Τροπολογία 34
ΑΡΘΡΟ 34  (νέο)

Άρθρο 34α
Δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης σχετικά 
με παρενέργειες που διαπιστώνονται πριν 
και μετά την κυκλοφορία στην αγορά 
συγκεντρώνονται σε κατάλογο ο οποίος 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 35
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2Α (νέα)

Τα δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης 
σχετικά με τις παρενέργειες πριν και μετά 
την κυκλοφορία συγκεντρώνονται σε 
κατάλογο στον οποίο έχει πρόσβαση το 
κοινό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 83 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 2005.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 36
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Η συμπερίληψη στην άδεια κυκλοφορίας 
της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 28 

2. Η συμπερίληψη στην άδεια κυκλοφορίας 
της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 28 
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παράγραφος 3 χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου.

παράγραφος 3 ή της απόφασης που 
εμπεριέχεται στη δήλωση του άρθρου 23 
παράγραφος 3α χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου.

Or. el

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροποποίηση του κειμένου βάσει εισαγωγής τροπολογίας επί του άρθρου 23 (βλ. 
προηγούμενη σχετική τροπολογία). Η τροπολογία συμβαδίζει με τις τροποποιήσεις που επιφέρει 
το Συμβούλιο στο άρθρο 52  παράγραφος 1 της κοινής θέσης και είναι σύμφωνη με το άρθρο 62
του κανονισμού  του ΕΚ.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 37
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 ίδια παιδιατρική χρήση ή την 
φαρμακοτεχνική μορφή ή έχει λάβει 
οιαδήποτε άλλη μορφή αποκλειστικότητας 
δεδομένων ή αποκλειστικότητα εμπορίας 
για την ίδια παιδιατρική χρήση στην ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 52 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 2005. 
Περαιτέρω ανταμοιβή δυνάμει του άρθρου 36 είναι περιττή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δευτερεύοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ίδια παιδιατρική χρήση φαρμακοτεχνικής 
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μορφής επιτρέπουν ήδη την αποκλειστικότητα εμπορίας.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 38
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 απολαύει ήδη προστασίας 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας που καλύπτει 
την ίδια παιδιατρική χρήση ή 
φαρμακοτεχνική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω ανταμοιβή δυνάμει του άρθρου 36 είναι περιττή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δευτερεύοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ίδια παιδιατρική χρήση ή φαρμακοτεχνική 
μορφή επιτρέπουν ήδη την αποκλειστικότητα εμπορίας. Εάν δεν εγκριθεί αυτή η τροπολογία το 
αποτέλεσμα θα είναι να χορηγείται περιττή επέκταση της προστασίας σε προϊόντα που 
προορίζονται για ενήλικες αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το συνολικό κόστος των 
προϋπολογισμών μέριμνας για την υγεία.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 39
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 

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 
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συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας. Δεν εφαρμόζονται σε φάρμακα 
που χαρακτηρίζονται ως ορφανά φάρμακα 
δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
141/2000.

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 απολαύει ήδη προστασίας 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας που καλύπτει 
την ίδια παιδιατρική χρήση ή 
φαρμακοτεχνική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περαιτέρω ανταμοιβή δυνάμει του άρθρου 36 είναι περιττή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δευτερεύοντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ίδια παιδιατρική χρήση ή φαρμακοτεχνική 
μορφή επιτρέπουν ήδη την αποκλειστικότητα εμπορίας. Εάν δεν εγκριθεί αυτή η τροπολογία το 
αποτέλεσμα θα είναι να χορηγείται περιττή επέκταση της προστασίας σε προϊόντα που 
προορίζονται για ενήλικες αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το συνολικό κόστος των 
προϋπολογισμών μέριμνας για την υγεία.

Τροπολογία: Anne Ferreira

Τροπολογία 40
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  σε φάρμακα η δραστική 
ουσία των οποίων απολαύει ήδη 
προστασίας διπλώματος ευρεσιτεχνίας που 
καλύπτει την ίδια παιδιατρική χρήση ή 
φαρμακοτεχνική μορφή.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Μερική επαναφορά της τροπολογίας 52 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση  στις 7 Σεπτεμβρίου 
2005.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 41
ΑΡΘΡΟ 45, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Α (νέα)

3α. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον 
Οργανισμό η Επιτροπή εκπονεί 
κατευθυντήριες γραμμές για να καταρτίσει 
κριτήρια αξιολόγησης όσον αφορά τη 
συνάφεια των διεξαγόμενων μελετών 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό εναπόκειται στην Επιτροπή των ΕΚ που θα στηριχθεί στην επιστημονική 
εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού να ορίσει ποιες μελέτες κρίνονται αναγκαίες και/ή 
αρμόζουσες για την περίπτωση.  Αντικαθιστά την τροπολογία 12.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

"ε) αίτηση για παράταση της διάρκειας: η 
αίτηση για παράταση της διάρκειας του 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και 
του άρθρου 36 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
…/…+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της … για τα παιδιατρικά 
φάρμακα*.

"ε) αίτηση για παράταση της διάρκειας: η 
αίτηση για παράταση της διάρκειας του 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και 
του άρθρου 36 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
…/…+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της … για τα παιδιατρικά 
φάρμακα*· όταν το άρθρο 13, παράγραφος 
1 του κανονισμού αυτού δεν οδηγεί σε 
θετικό χρονικό διάστημα, "αίτηση για 
παράταση της διάρκειας" σημαίνει αίτηση 
για πιστοποιητικό που είναι έγκυρο για έξι 
μήνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ισχύον κείμενο επιτρέπει εξάμηνη μόνον παράταση για προϊόντα που προστατεύονται από 
SPC.  Πολλά φάρμακα εγκρίνονται σε λιγότερο από πέντε έτη λόγω της μεγάλης θεραπευτικής 
σημασίας τους και επομένως δεν τυγχάνουν παράτασης SPC.  Δυνάμει του ισχύοντος κειμένου 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για παράταση παιδιατρικής χρήσης. Η έκβαση στην πράξη θα 
ήταν ότι τούτο θα μπορούσε να αποθαρρύνει τις παιδιατρικές κλινικές δοκιμές για τα προϊόντα 
αυτά - η απαγόρευση της παρατεταμένης προστασίας για προϊόντα ταχύρρυθμης διαδικασίας θα 
μπορούσε να καθυστερήσει την εισαγωγή φαρμάκων που σώζουν ζωές. Αυτή η τροπολογία θα 
ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό το σκοπό αυτού του κανονισμού αυξάνοντας τον αριθμό των 
παιδιατρικών κλινικών δοκιμών συγκεκριμένα για φάρμακα που σώζουν ζωές.

Τροπολογία: Jolanta Dičkutė

Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1

Άρθρο 1, στοιχείο (ε) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

"ε) αίτηση για παράταση της διάρκειας: η 
αίτηση για παράταση της διάρκειας του 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και 
του άρθρου 36 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της … για τα παιδιατρικά 
φάρμακα*.

"ε) αίτηση για παράταση της διάρκειας: η 
αίτηση για παράταση της διάρκειας του 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και 
του άρθρου 36 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της … για τα παιδιατρικά 
φάρμακα*· όταν το άρθρο 13, παράγραφος 
1 του κανονισμού αυτού δεν οδηγεί σε 
θετικό χρονικό διάστημα, "αίτηση για 
παράταση της διάρκειας" σημαίνει αίτηση 
για πιστοποιητικό που είναι έγκυρο για έξι 
μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 27 του ιδίου συντάκτη.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Frédérique Ries

Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2

Άρθρο 7, παράγραφος 4 (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

4. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί 

4. Η αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί 
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υποβάλλεται το αργότερο δύο έτη πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

υποβάλλεται το αργότερο έξι μήνες πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο για την υποβολή αίτησης για παράταση του συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας (SPC), όπως προβλέπεται στο άρθρο 52, παράγραφος 2, θα έπρεπε να περικοπεί 
από δύο έτη σε έξι μήνες πριν από τη λήξη του αρχικού πιστοποιητικού: υπάρχουν πολλές 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι παιδιατρικές κλινικές 
δοκιμές έως κάποιο στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων η διεξαγωγή παιδιατρικών μελετών χωρίς σαφή και ακριβή ενημέρωση σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του φαρμάκου σε ενηλίκους (παρενέργειες, 
αντενδείξεις και αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα, ...) δεν θα ήταν δικαιολογημένη από 
δεοντολογική άποψη και η ασφάλεια των παιδιών για να λάβουν μέρος στις μελέτες δεν θα ήταν 
εξασφαλισμένη. Για τον λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμο να μειωθεί το χρονικό διάστημα για την 
υποβολή αίτησης για παράταση του SPC από δύο έτη σε έξι μήνες για να ενθαρρυνθεί ο αιτών 
να συνεχίσει τις μελέτες του και, ταυτόχρονα, να μεγιστοποιήσει την περίοδο έρευνας.

Τροπολογία: Miroslav Ouzký

Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 52, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2

Άρθρο 7, παράγραφος 4α (νέα) (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92)

4α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, 
επί πέντε έτη από της ενάρξεως της ισχύος 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/… +, η 
αίτηση για παράταση της διάρκειας 
πιστοποιητικού που έχει ήδη χορηγηθεί 
κατατίθεται το αργότερο έξι μήνες πριν τη 
λήξη του πιστοποιητικού.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπάρχουν φάρμακα των η προστασία μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα λήξει 
εντός δύο ετών από της εγκρίσεως του κανονισμού, πρέπει να είναι επίσης δυνατόν να 
υποβάλλεται αίτηση  για την παράταση της διάρκειας της προστασίας μέσω διπλώματος αυτών 
των φαρμάκων.
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Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 46
ΑΡΘΡΟ 54, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1Α (νέο)

Άρθρο 117, παράγραφος 1, στοιχείο (δα) (νέο) (Οδηγία 2001/83/ΕΚ)

Στο άρθρο 117, παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο:
"(δα) περιέχει ουσίες που είναι 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή των κατηγοριών που 
απαριθμούνται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ1

ως συστατικά εκδόχων ή ως συστατικού 
του εξωτερικού περιβλήματος.
______

1 ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία της 
Επιτροπής 2004/73/ΕΚ (ΕΕ L 152, 30.4.2004, σ. 
1)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που οφείλεται σε νέο γεγονός (άρθρο 62, 2δ). Πρόσφατη έρευνα στη Γερμανία 
αποκάλυψε τη χρήση ουσίας που έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή ως έκδοχου 
σε περισσότερα από 50 φάρμακα σε προϊόντα με ή χωρίς συνταγογράφηση. Τα φάρμακα που 
περιέχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες πρέπει να 
αποσυρθούν από την αγορά. Διατίθενται εναλλακτικά φαρμακευτικά προϊόντα για την ίδια 
θεραπευτική αγωγή. Οι παρασκευαστές θα μπορούσαν τότε να υποβάλουν αίτηση για να 
τροποποιήσουν την άδεια ούτως ώστε να συνεχίσουν να πωλούν τροποποιημένο φαρμακευτικό 
προϊόν που δεν περιέχει καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 
στα έκδοχα και στο εξωτερικό περίβλημα. Εναλλακτικές ουσίες διατίθενται ευρέως και 
χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία: Hiltrud Breyer

Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 54, ΣΤΟΙΧΕΙΟ 1Α (νέο)

Παράρτημα 1, στοιχείο 3.2.2.4 (α) (Οδηγία 2001/83/ΕΚ)

Στο Παράρτημα I, στοιχείο 3.2.2.4 (α) της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

"Οι ουσίες που ταξινομήθηκαν ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1, 2 
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και 3, σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ1 δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως συστατικά εκδόχων 
ή ως συστατικά του εξωτερικού 
περιβλήματος φαρμακευτικών προϊόντων.  
Μια ουσία που ταξινομήθηκε στην 
κατηγορία 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν 
η ουσία έχει αξιολογηθεί από την επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και έχει 
κριθεί αποδεκτή για χρήση σε 
φαρμακευτικά προϊόντα.
______

1 ΕΕ L 196, 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία της 
Επιτροπής 2004/73/ΕΚ (ΕΕ L 152, 30.4.2004, σ. 
1)."

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα τροπολογία που οφείλεται σε νέο γεγονός (άρθρο 62, 2δ). Πρόσφατη έρευνα στη Γερμανία 
αποκάλυψε τη χρήση ουσίας που έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή ως έκδοχου 
σε περισσότερα από 50 φάρμακα σε προϊόντα με ή χωρίς συνταγογράφηση. Τούτο έχει οδηγήσει 
σε πολύ υψηλή έκθεση στην ουσία αυτή. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για τις 
εγκύους δεδομένου ότι μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των δυσμορφιών των γεννητικών 
οργάνων που παρατηρούνται στα νεογέννητα αγόρια. Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η χρήση 
καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών ως έκδοχων ή στο 
εξωτερικό περίβλημα των φαρμάκων στο μέλλον. Πρέπει επομένως να προσδιορίζεται στον 
έλεγχο εκδόχων ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιες ουσίες.


