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PR_COD_2am

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 κοινή θέση του Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα παιδιατρικά φάρμακα και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, της 
οδηγίας 2001/20/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0599)2,

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0577)3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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 ασφαλών 
φαρμάκων εντός της Κοινότητας. Οι 
διαφορές που υφίστανται μεταξύ των 
εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και 

(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 ασφαλών 
φαρμάκων εντός της Κοινότητας. Οι 
διαφορές που υφίστανται μεταξύ των 
εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 7.9.2005, P6_TA(2005)0331.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
3 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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διοικητικών διατάξεων για τα φάρμακα 
τείνουν να παρεμποδίζουν το 
ενδοκοινοτικό εμπόριο και, κατά συνέπεια, 
επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

διοικητικών διατάξεων για τα φάρμακα 
τείνουν να παρεμποδίζουν το 
ενδοκοινοτικό εμπόριο 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 εφόσον πρόκειται για 
εξάλειψη των εμποδίων ή για πρόληψη 
της εμφάνισής τους. Κατά συνέπεια, το 
άρθρο 95 της Συνθήκης είναι η 
κατάλληλη νομική βάση.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 95 είναι η βάση αυτού του κανονισμού επομένως είναι σκόπιμο να προσδιορίζεται.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Είναι σκόπιμο να συσταθεί, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (εφεξής «ο Οργανισμός»), μια 
επιστημονική επιτροπή, η Παιδιατρική 
Επιτροπή, με εμπειρογνωμοσύνη και 
αρμοδιότητα στην ανάπτυξη και 
αξιολόγηση όλων των πτυχών των 
φαρμάκων για την αγωγή παιδιατρικών 
πληθυσμών. Προς τούτο, η παιδιατρική 
επιτροπή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη 
από τη φαρμακοβιομηχανία. Η 
Παιδιατρική Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
κυρίως αρμόδια για την επιστημονική 
αξιολόγηση και έγκριση προγραμμάτων 
παιδιατρικής έρευνας και για το σύστημα 
εξαιρέσεων και παρατάσεών τους, καθώς 
επίσης να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
όσον αφορά τα διάφορα μέτρα στήριξης 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό. 
Σε όλο της το έργο, η Παιδιατρική 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει το πιθανό 
σημαντικό θεραπευτικό όφελος των 
μελετών για τους ασθενείς παιδιατρικής 
που συμμετέχουν στις μελέτες ή τον εν 
γένει παιδιατρικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να 

(8) Είναι σκόπιμο να συσταθεί, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων (εφεξής «ο Οργανισμός»), μια 
επιστημονική επιτροπή, η Παιδιατρική 
Επιτροπή, με εμπειρογνωμοσύνη και 
αρμοδιότητα στην ανάπτυξη και 
αξιολόγηση όλων των πτυχών των 
φαρμάκων για την αγωγή παιδιατρικών 
πληθυσμών. Οι κανόνες για τις 
επιστημονικές επιτροπές του Οργανισμού, 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004, πρέπει να ισχύουν γ ια 
την η Παιδιατρική Επιτροπή. Τα μέλη 
της Παιδιατρικής Επιτροπής  δεν πρέπει 
επομένως να έχουν οικονομικά ή άλλα 
συμφέροντα σχετιζόμενα με την 
φαρμακοβιομηχανία, τα οποία ενδέχεται 
να θέσουν υπό αμφισβήτηση την 
αμεροληψία τους, πρέπει να δεσμεύονται 
να ενεργούν στην υπηρεσία του δημόσιου 
συμφέροντος και με πνεύμα 
ανεξαρτησίας, δηλώνουν δε κατ' έτος τα 
οικονομικά τους συμφέροντα.  Η 
Παιδιατρική Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
κυρίως αρμόδια για την επιστημονική 
αξιολόγηση και έγκριση προγραμμάτων 
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αποφεύγονται οι άσκοπες μελέτες. Η 
Παιδιατρική Επιτροπή θα πρέπει να 
συμμορφώνεται προς 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 
παιδιατρικό πληθυσμό και να αποφεύγει 
οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων για άλλους 
πληθυσμούς, ως αποτέλεσμα της 
απαίτησης να διενεργούνται μελέτες σε 
παιδιατρικό πληθυσμό.

παιδιατρικής έρευνας και για το σύστημα 
εξαιρέσεων και παρατάσεών τους, καθώς 
επίσης να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
όσον αφορά τα διάφορα μέτρα στήριξης 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό. 
Σε όλο της το έργο, η Παιδιατρική 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει το πιθανό 
σημαντικό θεραπευτικό όφελος των 
μελετών για τους ασθενείς παιδιατρικής 
που συμμετέχουν στις μελέτες ή τον εν 
γένει παιδιατρικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να 
αποφεύγονται οι άσκοπες μελέτες. Η 
Παιδιατρική Επιτροπή θα πρέπει να 
συμμορφώνεται προς 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 
παιδιατρικό πληθυσμό και να αποφεύγει 
οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έκδοση 
άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων για άλλους 
πληθυσμούς, ως αποτέλεσμα της 
απαίτησης να διενεργούνται μελέτες σε 
παιδιατρικό πληθυσμό. 

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της "καλύτερης θέσπισης 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.

Τροπολογία 3
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 με 
δυνητική χρήση για παιδιατρικό πληθυσμό 
θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της 
ανάπτυξης φαρμάκων, ενσωματωμένο στο 
πρόγραμμα ανάπτυξης για ενηλίκους. 
Επομένως, τα προγράμματα παιδιατρικής 

(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 με 
δυνητική χρήση για παιδιατρικό πληθυσμό 
θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της 
ανάπτυξης φαρμάκων, ενσωματωμένο στο 
πρόγραμμα ανάπτυξης για ενηλίκους. 
Επομένως, τα προγράμματα παιδιατρικής 



PE 370.187v02-00 8/14 PR\605939EL.doc

EL

έρευνας θα πρέπει να υποβάλλονται 
εγκαίρως κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 
του προϊόντος, προκειμένου να υπάρχει 
χρόνος για τη διεξαγωγή μελετών σε 
παιδιατρικό πληθυσμό πριν υποβληθούν 
αιτήσεις για άδεια κυκλοφορίας. Είναι 
σκόπιμο να καθοριστεί προθεσμία για την 
υποβολή προγράμματος παιδιατρικής 
έρευνας προκειμένου να εξασφαλίζεται 
έγκαιρος διάλογος μεταξύ του αναδόχου 
και της Παιδιατρικής Επιτροπής. 
Δεδομένου ότι η ανάπτυξη φαρμάκων είναι 
δυναμική διαδικασία που εξαρτάται από τα 
αποτελέσματα εν εξελίξει μελετών, θα 
πρέπει να προβλεφθεί η τροποποίηση 
εγκεκριμένου προγράμματος, εφόσον 
απαιτείται.

έρευνας θα πρέπει να υποβάλλονται 
εγκαίρως κατά τη διαδικασία ανάπτυξης 
του προϊόντος, προκειμένου να υπάρχει 
χρόνος για τη διεξαγωγή μελετών σε 
παιδιατρικό πληθυσμό, εφόσον υπάρχει 
ανάγκη, πριν υποβληθούν αιτήσεις για 
άδεια κυκλοφορίας. Είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή 
προγράμματος παιδιατρικής έρευνας 
προκειμένου να εξασφαλίζεται έγκαιρος 
διάλογος μεταξύ του αναδόχου και της 
Παιδιατρικής Επιτροπής. Πέραν τούτων, 
με την υποβολή σε αρχικό στάδιο ενός 
προγράμματος παιδιατρικής έρευνας σε 
συνδυασμό με την υποβολή αίτησης 
αναβολής όπως περιγράφεται ανωτέρω, 
θα αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας για άλλους 
πληθυσμούς. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη 
φαρμάκων είναι δυναμική διαδικασία που 
εξαρτάται από τα αποτελέσματα εν 
εξελίξει μελετών, θα πρέπει να προβλεφθεί 
η τροποποίηση εγκεκριμένου 
προγράμματος, εφόσον απαιτείται.

Αιτιολόγηση

Σκοπός εν προκειμένω είναι 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 4
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 

(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 
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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 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.

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 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.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι ανησυχίας ο αιτών πρέπει να υποβάλει κατάλληλο 
σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 26

(26) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών 
στοιχείων, εάν πληρούνται όλα τα μέτρα 
που περιλαμβάνει το εγκεκριμένο 
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 πρέπει να 
χορηγείται ανταμοιβή με τη μορφή 
εξάμηνης παράτασης του 
συμπληρωματικού πιστοποιητικού 
προστασίας που θεσπίζει ο κανονισμός 
(EΟΚ) 1768/92 του Συμβουλίου.

(26) Στα προϊόντα για τα οποία ισχύει η 
απαίτηση υποβολής παιδιατρικών 
στοιχείων, εάν πληρούνται όλα τα μέτρα 
που περιλαμβάνει το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας, εάν το 
προϊόν έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σε 
όλα τα κράτη μέλη και εάν τα σχετικά 
αποτελέσματα των μελετών 
περιλαμβάνονται στις πληροφορίες του 
προϊόντος, θα πρέπει να χορηγείται 
ανταμοιβή με τη μορφή εξάμηνης 
παράτασης του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας που θεσπίζει ο 
κανονισμός (EΟΚ) 1768/92 του 
Συμβουλίου. Οιεσδήποτε αποφάσεις των 
αρχών των κρατών μελών όσον αφορά 
τον καθορισμό τιμών για φάρμακα ή τη 
συμπερίληψή τους στο πεδίο εφαρμογής 
των εθνικών συστημάτων ασφάλισης 
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υγείας δεν πρέπει να έχουν επίπτωση στην 
χορήγηση αυτής της ανταμοιβής.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε την παρουσία του παιδιατρικού φαρμάκου σε όλη την 
επικράτεια της Ένωσης. Ωστόσο οι αιτούντες δεν πρέπει να βρεθούν σε μειονεκτική θέση 
εξαιτίας των διοικητικών καθυστερήσεων που συνδέονται με ορισμένες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Εκτός αντίθετης διατάξεως του 
παρόντος κανονισμού, στην Παιδιατρική 
Επιτροπή εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004.

2. Εκτός αντίθετης διατάξεως του 
παρόντος κανονισμού, στην Παιδιατρική 
Επιτροπή εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004, περιλαμβανομένων των 
διατάξεων περί ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας των μελών της.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της "καλύτερης θέσπισης 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.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 16, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Στην περίπτωση των αιτήσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας 
υποβάλλεται μαζί με αίτηση έγκρισης, 
εκτός εάν δικαιολογείται διαφορετική 
προθεσμία, το αργότερο κατά την 
ολοκλήρωση των φαρμακοκινητικών 
μελετών σε ενήλικες 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 παιδιατρικό πληθυσμό θα 
μπορεί να εκδοθεί κατά την αξιολόγηση 
της άδειας κυκλοφορίας ή άλλης σχετικής 
αίτησης.

1. Στην περίπτωση των αιτήσεων για 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, ή των 
αιτήσεων για παρέκκλιση που 
εμφαίνονται στα άρθρα 11 και 12, το 
πρόγραμμα παιδιατρικής έρευνας ή η 
αίτηση παρέκκλισης υποβάλλεται μαζί με 
αίτηση έγκρισης, εκτός δεόντως 
αιτιολογημένων περιπτώσεων, το 
αργότερο κατά την ολοκλήρωση των 
φαρμακοκινητικών μελετών σε ενήλικες 
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 παιδιατρικό πληθυσμό θα 
μπορεί να εκδοθεί κατά την αξιολόγηση 
της άδειας κυκλοφορίας ή άλλης σχετικής 
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αίτησης.

Αιτιολόγηση

Σκοπός εν προκειμένω είναι 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 8
ΑΡΘΡΟ 34, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Στις παρακάτω περιπτώσεις ο αιτών 
αναφέρει αναλυτικά, εκτός από τις 
συνήθεις απαιτήσεις για την 
παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία 
στην αγορά, τα μέτρα που εξασφαλίζουν 
την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας και των πιθανών 
παρενεργειών κατά την παιδιατρική χρήση 
του φαρμάκου:

1. Στις παρακάτω περιπτώσεις ο αιτών 
αναφέρει αναλυτικά τα μέτρα που 
εξασφαλίζουν την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας και των πιθανών 
παρενεργειών κατά την παιδιατρική χρήση 
του φαρμάκου:

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της "καλύτερης θέσπισης 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 φαρμακοεπαγρύπνηση.

Τροπολογία 9
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 πρέπει να εφαρμόζονται στις 
άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων που 
περιέχουν ένδειξη για παιδιατρική χρήση.  

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της "καλύτερης θέσπισης 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 φαρμακοεπαγρύπνηση.
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Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 36, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί 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. Εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί 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 
λάβει άδεια κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε την παρουσία του παιδιατρικού φαρμάκου σε όλη την 
επικράτεια της Ένωσης. Ωστόσο οι αιτούντες δεν πρέπει να βρεθούν σε μειονεκτική θέση 
εξαιτίας των διοικητικών καθυστερήσεων που συνδέονται με ορισμένες εθνικές αρχές.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ2

Μέχρι τις …, ο Οργανισμός δημοσιοποιεί 
τον κατάλογο και τον ενημερώνει τακτικά.

Το νωρίτερο κατά το δεύτερο έτος και το 
αργότερο στις …, ο Οργανισμός 
δημοσιοποιεί τον κατάλογο και τον 
ενημερώνει τακτικά.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 45, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3Α (νέα)

3α. Ο Οργανισμός καταρτίζει 
επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την καθιέρωση κριτηρίων 
αποτίμησης σχετικά με τη σημασία των 
μελετών με σκοπό την εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές εφαρμόζονται μετά από ευνοϊκή 
γνωμοδότηση της Επιτροπής των ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο αυτό εναπόκειται στον Οργανισμό και επομένως στους επιστήμονες να ορίσουν 
ποιες μελέτες κρίνονται αναγκαίες και/ή αρμόζουσες για την περίπτωση.

Τροπολογία 13
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ΑΡΘΡΟ 52, ΣΗΜΕΙΟ 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. …/… * 
[παιδιατρικός κανονισμός], η αίτηση για 
παράταση της διάρκειας πιστοποιητικού 
που έχει ήδη χορηγηθεί κατατίθεται το 
αργότερο έξι μήνες πριν τη λήξη του 
πιστοποιητικού.
_____
* ΕΕ: Αριθμός του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή αυτής της μεταβατικής ρήτρας είναι σημαντική στο βαθμό που υπάρχουν σήμερα 
φάρμακα των οποίων το πιστοποιητικό λήγει τα οποία όμως μπορούν να αποδειχθούν 
σημαντικά για τον παιδικό πληθυσμό.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Χάρη στον παρόντα κανονισμό ειδικά φάρμακα με προορισμό τα παιδιά θα μπορέσουν 
επιτέλους να τεθούν στη διάθεσή τους. 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.

Πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε ώστε αυτό το κοινοτικό κείμενο να μπορέσει να εφαρμοσθεί 
το συντομότερο δυνατόν.

Η εισηγήτρια δέχεται με κάποια ικανοποίηση την κοινή θέση η οποία αφενός επαναφέρει 
πολλές τροπολογίες του Κοινοβουλίου, αφετέρου δέχεται την εφαρμογή ειδικών κινήτρων με 
προορισμό την ευρωπαϊκή έρευνα.

Ωστόσο η εισηγήτρια επιθυμεί να επιφέρει κάποιες διευκρινίσεις στην κοινή θέση για να 
καταστήσει τον κανονισμό πιο ρεαλιστικό.

Στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης και όσον αφορά την ανεξαρτησία των μελών της 
παιδιατρικής επιτροπής, για να αποφευχθεί η συσσώρευση κανονιστικών κειμένων, είναι 
σκόπιμο να γίνεται μνεία των οδηγιών και κανονισμών που έχουμε εγκρίνει.

Η παροχή προϊόντων που προορίζονται για τα παιδιά δεν πρέπει να παρεμποδίζει την 
ανάπτυξη φαρμάκων για ενήλικες. Για τον λόγο αυτό η εισηγήτρια προτείνει την εφαρμογή 
σε ορισμένες περιπτώσεις αιτιολογημένης παρέκκλισης. Τούτο θα επιτρέψει για 
επιστημονικούς λόγους να μην υποβάλλεται υποχρεωτικά ταυτόχρονα το αποτέλεσμα των 
παιδιατρικών μελετών και το αποτέλεσμα μελετών που προορίζονται για ενήλικες.

Είναι επίσης απαραίτητο να δημιουργηθεί μια μεταβατική ρήτρα εντός του άρθρου 52.
Όντως, η εισαγωγή αυτής της μεταβατικής ρήτρας είναι σημαντική στο βαθμό που υπάρχουν 
σήμερα φάρμακα των οποίων το πιστοποιητικό λήγει τα οποία όμως μπορούν να αποδειχθούν 
σημαντικά για τον παιδικό πληθυσμό. Εάν θέλουμε να είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί 
κινδυνεύουμε να παρεμποδίσουμε την εμφάνιση νέων θεραπευτικών αγωγών. Αυτή η 
μεταβατική ρήτρα δεν φέρνει σε μειονεκτική θέση τη βιομηχανία φαρμάκων γενικής χρήσης 
που θα μπορέσει να αναλάβει τα νέα φάρμακα που αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο.

Τέλος αυτός ο κανονισμός αντλεί τη νομική ύπαρξή του στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ και 
είναι αδιανόητο το Συμβούλιο να διαγράψει αυτήν την αναφορά.

Με την έναρξη ισχύος αυτού του κοινοτικού κειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφοδιασθεί με 
αποτελεσματικά μέσα για να συμβάλει στην ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιατρική χρήση και 
να καλύψει αυτήν τη σημαντική έλλειψη σε επίπεδο δημόσιας υγείας που εξακολουθεί να μας 
ταλαιπωρεί ακόμη και σήμερα. Έτσι τα παιδιά μας δεν θα εξαρτώνται πλέον από την καλή 
διάθεση της αμερικανικής και ασιατικής έρευνας.  


