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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά παιδιατρικά φάρμακα και για την τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 
1768/92, της οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004
(COM(2004)0599 – C6-0159/2004 – 2004/0217(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0599)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0159/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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 

(4) Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
να αυξήσει την ανάπτυξη φαρμάκων για 
παιδιά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτά και 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 

  
1 ΕΕ C xx της X.X.2005, σελ. xx.
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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.

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. 

Αιτιολόγηση

Τα νέα φάρμακα για παιδιά πρέπει να είναι διαθέσιμα το συντομότερο δυνατόν σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

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

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

Αιτιολόγηση

Σκοπός εν προκειμένω είναι, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού, να μην 
καθυστερεί η αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για φάρμακο που προορίζεται για 
ενήλικες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη σπουδαιότητα των ειδικών παιδιατρικών μελετών 
με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο αιτών. 

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 15

(15) Οι ισχύουσες διαδικασίες για την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων για 

(15) Οι ισχύουσες διαδικασίες για την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων για 
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ανθρώπινη χρήση δεν πρέπει να αλλάξουν. 
Ωστόσο, η απαίτηση να παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα των μελετών σε παιδιά 
σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας συνεπάγεται ότι οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να ελέγχουν τη 
συμμόρφωση με το συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας και 
οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις και αναβολές 
στο υφιστάμενο στάδιο επικύρωσης των 
αιτήσεων για έκδοση άδειας κυκλοφορίας. 
Η αξιολόγηση της ασφάλειας, της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
των φαρμάκων για παιδιά και η έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας πρέπει να 
παραμείνουν καθήκοντα των αρμόδιων 
αρχών. Πρέπει να προβλεφθεί η 
δυνατότητα να ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής παιδιατρικής σχετικά με τη 
συμμόρφωση και σχετικά με την 
ασφάλεια, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου στα 
παιδιά.

ανθρώπινη χρήση δεν πρέπει να αλλάξουν. 
Ωστόσο, η απαίτηση να παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα των μελετών σε παιδιά 
σύμφωνα με συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας συνεπάγεται ότι οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να ελέγχουν τη 
συμμόρφωση με το συμφωνηθέν 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας και 
οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις και αναβολές 
στο υφιστάμενο στάδιο επικύρωσης των 
αιτήσεων για έκδοση άδειας κυκλοφορίας. 
Η αξιολόγηση της ασφάλειας, της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
των φαρμάκων για παιδιά και η έκδοση 
αδειών κυκλοφορίας πρέπει να 
παραμείνουν καθήκοντα των αρμόδιων 
αρχών. Πρέπει να ζητείται η γνώμη της 
επιτροπής παιδιατρικής σχετικά με τη 
συμμόρφωση και σχετικά με την 
ασφάλεια, την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου στα 
παιδιά.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 21

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

(21) Όταν ένα συμφωνηθέν πρόγραμμα 
παιδιατρικής έρευνας οδηγήσει στην 
έγκριση ένδειξης για παιδιατρική χρήση 
προϊόντος που κυκλοφορεί ήδη για άλλες 
ενδείξεις, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας πρέπει να υποχρεώνεται να 
τοποθετήσει το προϊόν στην αγορά 
λαμβάνοντας υπόψη τις παιδιατρικές 
πληροφορίες εντός τριετίας 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. Η 
αρμόδια αρχή μπορεί, κατ' εξαίρεση και 
για λόγους δημόσιας υγείας, να προβλέψει 
παρέκκλιση από την προθεσμία αυτή. Η 
παρέκκλιση αυτή πρέπει να αιτιολογείται 
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δεόντως. 

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι, ως προς τη διάρκεια, να καταστήσει συμβατό τον κανονισμό 
αυτόν με την οδηγία 2004/27 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83 περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.  Πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη ενδεχόμενες εξαιρετικές περιστάσεις που μπορούν να δικαιολογήσουν αναβολή.

Τροπολογία 5
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 
ή οι διαδικασίες για την κυκλοφορία στην 
αγορά ευρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/27/ΕΚ 
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.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι οι προσπάθειες έρευνας στην παιδιατρική να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση για 
λόγους που σχετίζονται με τις διαφορές λειτουργίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών 
μελών. 

Τροπολογία 6
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 

(29) Η επιτροπή παιδιατρικής θα 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 
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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 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.

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 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.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ζ)

ζ) παροχή επιστημονικής βοήθειας κατά 
την εκπόνηση κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού·

ζ) παροχή δωρεάν επιστημονικής βοήθειας 
κατά την εκπόνηση κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων του 
παρόντος κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Το καθήκον αυτό της παιδιατρικής επιτροπής εναρμονίζεται με το άρθρο 27 του παρόντος 
κανονισμού που ορίζει ότι ο Οργανισμός πρέπει να παρέχει δωρεάν συμβουλές.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ηα) (νέο)

ηα) κατάρτιση ειδικού καταλόγου των 
αναγκών σε φάρμακα για παιδιά και 
τακτική ενημέρωσή του·

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι τα καθήκοντα της παιδιατρικής επιτροπής να ευθυγραμμισθούν με το άρθρο 42 
του παρόντος κανονισμού στο οποίο ζητείται η εκπόνηση και η ενημέρωση αυτού του 
σημαντικού καταλόγου για τον εντοπισμό των αναγκών και των κατευθύνσεων έρευνας που 
πρέπει να αναπτυχθούν.
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Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Δα) (νέο)

δα) τις εν εξελίξει παιδιατρικές μελέτες 
σχετικά με το προϊόν, το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση 
αυτών και τη γνώμη του Οργανισμού επί 
των σημείων αυτών·

Αιτιολόγηση

Σκοπός εν προκειμένω είναι, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού, να μην 
καθυστερεί η αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για φάρμακο που προορίζεται για 
ενήλικες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη σπουδαιότητα των ειδικών παιδιατρικών μελετών 
με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο αιτών. 

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 9

Στην περίπτωση φαρμάκων με άδεια 
κυκλοφορίας τα οποία προστατεύονται είτε 
με συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, είτε με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας που πληροί τις προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας, εφαρμόζεται 
το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού στις 
αιτήσεις για την έγκριση νέων ενδείξεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων για 
παιδιατρική χρήση, νέων 
φαρμακοτεχνικών μορφών και νέων οδών 
χορήγησης.

Στην περίπτωση φαρμάκων με άδεια 
κυκλοφορίας τα οποία προστατεύονται είτε 
με συμπληρωματικό πιστοποιητικό 
προστασίας δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, είτε με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας που πληροί τις προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας, εφαρμόζεται 
το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού στις 
αιτήσεις για την έγκριση νέων ενδείξεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων για 
παιδιατρική χρήση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να παραχωρηθεί 
στον αιτούντα απλοποιημένη διαδικασία 
εφόσον τούτο κρίνεται αιτιολογημένο από 
την αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να μην είναι δυσκίνητη η διαδικασία στην περίπτωση, για παράδειγμα, κατά την 
οποία πρόκειται μόνον για τροποποίηση της οδού χορήγησης ενός προϊόντος που από δισκίο 
περνάει σε σιρόπι ή αντιστρόφως.

Τροπολογία 11
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ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 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. Μετά την παραλαβή της αίτησης, η 
επιτροπή παιδιατρικής ορίζει εισηγητή 
και έχει στη διάθεσή της μέγιστη 
προθεσμία 60 ημερών για να εκδώσει 
γνώμη σχετικά με τη χορήγηση ή μη 
παρέκκλισης για συγκεκριμένο προϊόν.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ειδικού εισηγητή εντός της επιτροπής παιδιατρικής επιτρέπει καλύτερη οπτική εικόνα 
των εργασιών και μεγαλύτερη συνοχή αυτού του κανονισμού. Στην πραγματικότητα το άρθρο 26 
παράγραφος 2 αναφέρει τον ορισμό νέου εισηγητή σε περίπτωση επανεξέτασης της γνώμης.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μόλις εκδοθεί γνώμη της επιτροπής 
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.

3. Μόλις εκδοθεί γνώμη της επιτροπής 
παιδιατρικής, εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται στο κεφάλαιο 4. Ο 
Οργανισμός ενημερώνει τον υποψήφιο  
εντός προθεσμίας κατ' ανώτατο όριο 7 
εργάσιμων ημερών. Ο υποψήφιος 
ενημερώνεται για τους λόγους που 
οδήγησαν στο συγκεκριμένο πόρισμα. 

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες πρέπει να προσδιορίζονται.

Τροπολογία 13
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 

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

μπορεί να εκδοθεί κατά την αξιολόγηση 
της άδειας κυκλοφορίας ή άλλης σχετικής 
αίτησης. Στην περίπτωση κατά την οποία 
αυτή η αίτηση δεν υποβάλλεται κατά την 
ολοκλήρωση των φαρμακοκινητικών 
μελετών σε ενηλίκους, ο υποψήφιος 
παρέχει τις εν εξελίξει παιδιατρικές 
μελέτες και το προβλεπόμενο για την 
ολοκλήρωσή τους χρονοδιάγραμμα. Η 
αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την 
παρακολούθηση αυτών των σημείων από
κοινού με τον υποψήφιο.

Αιτιολόγηση

Σκοπός εν προκειμένω είναι, όπως εμφαίνεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού, να μην 
καθυστερεί η αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για φάρμακο που προορίζεται για 
ενήλικες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη σπουδαιότητα των ειδικών παιδιατρικών μελετών 
με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο αιτών. 

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Εντός 60 ημερών από την παραλαβή 
ενός έγκυρου προτεινόμενου 
προγράμματος παιδιατρικής έρευνας, η 
επιτροπή παιδιατρικής εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το αν οι προτεινόμενες μελέτες 
εξασφαλίζουν ή όχι την παραγωγή των 
αναγκαίων στοιχείων που θα καθορίσουν 
τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιείται το φάρμακο στον παιδικό 
πληθυσμό ή σε υποσύνολα αυτού, και εάν 
τα αναμενόμενα θεραπευτικά οφέλη 
δικαιολογούν ή όχι τις προτεινόμενες 
μελέτες. 

1. Μετά την παραλαβή ενός έγκυρου 
προτεινόμενου προγράμματος 
παιδιατρικής έρευνας, η επιτροπή 
παιδιατρικής ορίζει εισηγητή και έχει στη 
διάθεσή της προθεσμία 60 ημερών κατ' 
ανώτατο όριο για να εκδώσει γνώμη 
σχετικά με το αν οι προτεινόμενες μελέτες 
εξασφαλίζουν ή όχι την παραγωγή των 
αναγκαίων στοιχείων που θα καθορίσουν 
τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιείται το φάρμακο στον παιδικό 
πληθυσμό ή σε υποσύνολα αυτού, και εάν 
τα αναμενόμενα θεραπευτικά οφέλη 
δικαιολογούν ή όχι τις προτεινόμενες 
μελέτες.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ειδικού εισηγητή εντός της επιτροπής παιδιατρικής επιτρέπει καλύτερη οπτική εικόνα 
των εργασιών και μεγαλύτερη συνοχή αυτού του κανονισμού. Στην πραγματικότητα το άρθρο 26 
παράγραφος 2 αναφέρει τον ορισμό νέου εισηγητή σε περίπτωση επανεξέτασης της γνώμης.
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Τροπολογία 15
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 που προτείνει την 
απόρριψη ή την αποδοχή τους και, ει 
δυνατόν, 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.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία οι μελέτες που αναλαμβάνονται να μην εγκαταλείπονται οριστικά. Σκοπός είναι 
να παρακινείται ο αιτών να προβλέπει νέες προθεσμίες για την έρευνα. 

Τροπολογία 16
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. Η γνώμη πρέπει να είναι 
δεόντως αιτιολογημένη και η αιτιολόγηση 
του πορίσματος επισυνάπτεται στη νέα 
γνώμη, η οποία καθίσταται οριστική.
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Αιτιολόγηση

Ο νέος εισηγητής πρέπει να μπορεί να διαθέτει όλες τις πληροφορίες που θα κρίνει αναγκαίες 
και ιδίως να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απ' ευθείας ερωτήσεις στον αιτούντα, ο δε αιτών 
μπορεί και ο ίδιος να έχει τη δυνατότητα να του υποβάλλονται ερωτήσεις.

Τροπολογία 17
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. Η απόφαση κοινοποιείται στον 
αιτούντα.

Αιτιολόγηση

Καλύτερος προσδιορισμός των προθεσμιών.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 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, όπου 
ενδείκνυται, στο φύλλο οδηγιών του 
προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι οι 
πληροφορίες κρίνονται χρήσιμες για τον 
ασθενή από την αρμόδια αρχή, 
ανεξάρτητα από το αν εγκρίθηκαν όλες οι 
σχετικές ενδείξεις για παιδιατρική χρήση.
Στην περίπτωση αυτή γίνεται σαφής 
διάκριση μεταξύ των ενδείξεων για 
παιδιατρική χρήση που εγκρίθηκαν και 
εκείνων που δεν εγκρίθηκαν.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να καταστούν πιο ευανάγνωστες ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην 
περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και να μην γεμίζει το φύλλο οδηγιών με άσχετες 
πληροφορίες που θα καθιστούσαν το περιεχόμενό του λιγότερο κατανοητό.

Τροπολογία 19
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ΑΡΘΡΟ 33, ΕΔΑΦΙΟ 2Α (νέο)

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται επίσης στα φάρμακα που 
έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και καλύπτουν αποκλειστικά 
τις ενδείξεις για παιδιατρική χρήση.

Αιτιολόγηση

Εάν ο προβλεπόμενος στο άρθρο αυτό προσδιορισμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα 
προϊόντα με άδεια κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση (" PUMA") θα δημιουργούσε διακρίσεις 
σε βάρος των μορφών παιδιατρικής χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πριν από την έγκριση του 
κανονισμού. Επιπλέον, οι ασθενείς δεν θα κατανοήσουν καλά αυτόν τον προσδιορισμό εάν δεν 
εφαρμόζεται στο σύνολο των παιδιατρικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τροπολογία 20
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 
τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης 
άδειας κυκλοφορίας για την ένδειξη για 
παιδιατρική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη 
την ένδειξη ως προς την παιδιατρική 
χρήση. Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατ' 
εξαίρεση και για λόγους δημόσιας υγείας, 
να προβλέψει παρέκκλιση από την 
προθεσμία αυτή. Η παρέκκλιση αυτή 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι, ως προς τη διάρκεια, να καταστήσει συμβατό τον κανονισμό 
αυτόν με την οδηγία 2004/27 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83 περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.  Πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη ενδεχόμενες εξαιρετικές περιστάσεις που μπορούν να δικαιολογήσουν αναβολή.
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Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 3Α (νέο)

Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν 
επιτρέπεται να κοινοποιεί στο κοινό 
πληροφορίες σχετικά με ζητήματα 
φαρμακοεπαγρύπνησης χωρίς τη 
συναίνεση του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στο να προβλέψει συγκλίνουσα κοινοποίηση μεταξύ των αρμοδίων 
αρχών και του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά σε περίπτωση αποκάλυψης 
κάποιου προβλήματος.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 35, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4Α (νέα)

4α. Για την κατοχύρωση της πλήρους 
ανεξαρτησίας, οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με την φαρμακοεπαγρύπνηση 
πρέπει να τυγχάνουν δημόσιας 
χρηματοδότησης στο ύψος των 
καθηκόντων που ανατίθενται στις 
αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες εποπτείας που έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές θα αυξηθούν λόγω των 
νέων καθηκόντων που τους ανατίθενται. Για να μπορέσουν να επιτελέσουν σωστά αυτά τα 
καθήκοντα πρέπει στο εξής να προβλεφθεί η απαραίτητη για την ορθή λειτουργία αυτού του 
συστήματος δημόσια χρηματοδότηση.

Τροπολογία 23
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 

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

1 χορηγείται μόνον όταν το προϊόν 
διαθέτει άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα 
κράτη μέλη, ή όταν οι διαδικασίες 
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας είναι σε 
εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/27/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι οι προσπάθειες έρευνας στην παιδιατρική να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση για 
λόγους που σχετίζονται με τις διαφορές λειτουργίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 24
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 
και είναι προσβάσιμος από το κοινό.

Τροπολογία 25
ΑΡΘΡΟ 39Α (νέο)

Άρθρο 39α
1. Εντός του έτους που θα ακολουθήσει 
την έγκριση του παρόντος κανονισμού θα 
δημιουργηθεί ειδικό ευρωπαϊκό
πρόγραμμα για την έρευνα επί των 
φαρμάκων υπέρ των παιδιών για 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 θα φέρει την 
ονομασία MICE (Medicines Investigation 
for the Children of Europe -
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Φαρμακολογική έρευνα για τα παιδιά της 
Ευρώπης).

3. Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, δρώντας υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει η συνθήκη, 
θα θεσπίσουν τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που θα διέπουν τη δημιουργία 
και τη λειτουργία αυτού του 
προγράμματος.  

4. Αυτό το πρόγραμμα θα το διαχειρίζεται 
ο Οργανισμός που θα διατυπώνει υπό τον 
έλεγχο της Επιτροπής ειδικές 
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων. 
Αυτές οι προσκλήσεις για υποβολή 
προτάσεων θα πρέπει ει δυνατόν να 
βασίζονται σε ποσοστό χρηματοδότησης 
που να μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή 
τουλάχιστον πολύ μεγάλο μέρος του 
κόστους που συνεπάγονται οι μελέτες.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τη δημιουργία ειδικού ταμείου για να δοθεί βοήθεια στην υλοποίηση των μελετών 
που αφορούν φάρμακα ή ουσίες που δεν καλύπτονται πλέον από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή 
συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας. Αυτά τα φάρμακα μπορούν όντως να αποδειχθούν 
πολύ αποτελεσματικά στην έρευνα νέων ειδικών προϊόντων για τα παιδιά. Επομένως πρέπει να 
καθιερωθεί ιδιαίτερη στήριξη της έρευνας, υπό την αιγίδα του ευρωπαϊκού οργανισμού 
φαρμάκων, για να βοηθηθεί η χρηματοδότηση των μελετών. 

Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 48, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 1

1. Με την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου 
περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν το σύστημα των κυρώσεων 
που εφαρμόζονται για τις παραβάσεις του 
παρόντος κανονισμού ή των μέτρων 
εφαρμογής που εκδίδονται βάσει αυτού 
όσον αφορά τα φάρμακα που λαμβάνουν 
άδεια κυκλοφορίας με τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/EΚ και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο 

1. Με την επιφύλαξη του πρωτοκόλλου 
περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν το σύστημα των κυρώσεων 
που εφαρμόζονται για τις παραβάσεις του 
παρόντος κανονισμού ή των μέτρων 
εφαρμογής που εκδίδονται βάσει αυτού 
όσον αφορά τα φάρμακα που λαμβάνουν 
άδεια κυκλοφορίας με τις διαδικασίες που 
καθορίζονται στην οδηγία 2001/83/EΚ και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο 
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εφαρμογής τους. Οι κυρώσεις πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές.

εφαρμογής τους. Οι κυρώσεις πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, 
αποτρεπτικές και ει δυνατόν 
εναρμονισμένες.  

Αιτιολόγηση
Έχει σημασία για την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού κανονισμού οι κυρώσεις να είναι οι ίδιες σε 
κάθε κράτος μέλος.



PE 555321v01-00 20/21 PR\555321EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2005 διαπιστώθηκε ότι πολλά φάρμακα που χορηγούνται στα παιδιά στην Ευρώπη δεν 
έχουν αναπτυχθεί ειδικά για παιδιά.

Πολύ συχνά τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τα παιδιά είναι τα ίδια με εκείνα που 
χορηγούνται σε ενήλικα ασθενή, απλώς μειώνονται οι δόσεις. Όμως γνωρίζουμε ότι ο 
μεταβολισμός ενός παιδιού διαφέρει από τον μεταβολισμό ενός ενήλικα. Αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο τα παιδιά χρειάζονται μια φαρμακευτική μορφή διαφορετική από εκείνην που 
προορίζεται για τον ενήλικα, όχι μόνον για να είναι περισσότερο ανεκτή από τον οργανισμό 
αλλά και για να είναι πιο αποτελεσματική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επομένως να εφοδιασθεί με αποτελεσματικά μέσα για να 
βοηθήσει την ανάπτυξη φαρμάκων παιδιατρικής και να καλύψει αυτήν τη σημαντική 
ανεπάρκεια στο επίπεδο της δημόσιας υγείας. Ο κανονισμός αυτός για να είναι 
αποτελεσματικός πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο δράσεων που περνάει από την εφαρμογή 
προτρεπτικών μέτρων που να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, ρεαλισμό και να είναι σαφώς 
καθορισμένα.

Η ανάπτυξη ειδικών προϊόντων για τα παιδιά συνεπάγεται ιδιαίτερο προβληματισμό: αφενός, 
προτού ξεκινήσει μια μελέτη πρέπει να δοθεί απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο πρόκειται 
για πραγματική ανάγκη και εάν όντως το μελλοντικό φάρμακο θα είναι ευεργετικό για τα 
παιδιά. Μία από τις μεγάλες δυσκολίες στην ανάπτυξη φαρμάκων παιδιατρικής χρήσης 
εντοπίζεται στις κλινικές μελέτες. Πρέπει επομένως να αποφεύγεται η επανάληψη δοκιμών 
που έχουν ήδη δώσει αποτελέσματα ή να πραγματοποιούνται δοκιμές ασκόπως.

Αφετέρου, η δημιουργία της επιτροπής παιδιατρικής αποτελεί τη βάση της επιτυχίας αυτού 
του κανονισμού. Πρέπει επομένως να μπορεί να αποφαίνεται για κάθε υπόθεση που εμπίπτει 
στην παιδιατρική. Αυτή η επιτροπή θα είναι ακρογωνιαίος λίθος του μηχανισμού, ιδίως 
συνοδεύοντας την υλοποίηση των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας σε συνεργασία με 
τους αιτούντες. Οι τροπολογίες που προτείνονται αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν την 
αποστολή αυτής της επιτροπής, να αποσαφηνίσουν τον μηχανισμό, να εξασφαλίσουν την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων παιδιατρικής έρευνας, αναθέτοντας ταυτόχρονα σε 
αυτήν την επιτροπή τη σημαντική αποστολή να εντοπίζει τις ειδικές ανάγκες στον τομέα της 
παιδιατρικής.

Η παροχή προϊόντων που προορίζονται για τα παιδιά δεν πρέπει να παρεμποδίζει την 
ανάπτυξη φαρμάκων για ενήλικες. Αυτός είναι ο λόγος προφανώς για τον οποίο η εισηγήτρια 
προτείνει τη δυνατότητα να μην είναι υποχρεωτική η υποβολή ταυτοχρόνως του 
αποτελέσματος των παιδιατρικών μελετών και του αποτελέσματος των μελετών με 
προορισμό τους ενήλικες. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών δεν διαθέτει ταυτόχρονα 
τις δύο αυτές πληροφορίες, η επιτροπή παιδιατρικής πρέπει να μεριμνήσει να συνεννοηθεί με 
τον αιτούντα επί ακριβούς χρονοδιαγράμματος. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός 
πραγματικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών, ενός πλαισιωμένου διαλόγου που θα επιτρέπει 
ταυτόχρονα την παρακολούθηση και την ευαισθητοποίηση των εταίρων για να μην 
εγκαταληφθεί η έρευνα
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Η εισηγήτρια επιθυμεί επίσης να μειώσει τις διάφορες διοικητικές προθεσμίες, να επιτρέψει 
τη διάδοση στο κοινό ορισμένων πληροφοριών και θίγει το σημαντικό ζήτημα του 
προϋπολογισμού που διατίθεται στην φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τέλος, η Επιτροπή των ΕΚ εισάγει στην αιτιολογική έκθεση τη δυνατότητα δημιουργίας της 
Φαρμακολογικής έρευνας για τα παιδιά της Ευρώπης (Medicines Investigation for the 
Children of Europe – MICE) αλλά δεν κάνει μνεία αυτής σε κανένα άρθρο. Έτσι η εισηγήτρια
προτείνει να καθιερωθεί αυτό το ταμείο ευρωπαϊκής έρευνας.
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