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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl pediatrijoje naudojamų vaistų, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 
1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004
(15763/5/2005 – C6-0000/2006 – 2004/0217(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (15763/5/2005 – C6-0000/2006),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0599)2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymo pakeitimus (KOM(2005)0577)3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto 
rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0000/2006),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 konstatuojamoji dalis

(5) Atsižvelgiant į tai, kad bet koks 
vaistinių preparatų reglamentavimo tikslas 
pirmiausia privalo būti visuomenės 
sveikatos apsauga, šis tikslas turi būti 
pasiektas nesukuriant kliūčių laisvam 
saugių vaistinių preparatų judėjimui 
Bendrijoje. Vaistiniams preparatams
taikomų nacionalinių įstatymų ir kitų teisės 
aktų skirtumai gali kliudyti prekybai
Bendrijoje ir todėl daryti tiesioginę įtaką 
vidaus rinkos veikimui.

(5) Atsižvelgiant į tai, kad bet koks 
vaistinių preparatų reglamentavimo tikslas 
pirmiausia privalo būti visuomenės 
sveikatos apsauga, šis tikslas turi būti 
pasiektas nesukuriant kliūčių laisvam 
saugių vaistinių preparatų judėjimui 
Bendrijoje. Vaistiniams preparatams
taikomų nacionalinių įstatymų ir kitų teisės 
aktų skirtumai gali kliudyti prekybai
Bendrijoje ir todėl daryti tiesioginę įtaką 
vidaus rinkos veikimui. Toute action 

  
1 2005 09 07 priimti tekstai, P6_TA(2005)0331.
2 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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visant à promouvoir le développement et 
l’autorisation de médicaments à usage 
pédiatrique est donc justifiée dès lors qu'il 
s’agit d’éliminer ces obstacles ou d’en 
prévenir l’apparition. L’article 95 du 
traité constitue par conséquent la base 
juridique appropriée.

Pagrindimas

L'article 95 est la base de ce règlement, aussi convient-il de le spécifier.

Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

(8) Tikslinga Europos vaistų agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį 
komitetą – Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
vaikų populiacijų gydymui vartojamų 
vaistinių preparatų aspektus. Šiuo tikslu 
Pediatrijos komitetas turėtų būti 
nepriklausomas nuo farmacijos 
pramonės. Pediatrijos komitetas visų pirma 
turėtų būti atsakingas už pediatrinių tyrimų 
planų mokslinį įvertinimą ir patvirtinimą 
bei už išimčių suteikimo ir atidėjimo 
sistemą; jis taip pat vaidintų svarbų 
vaidmenį reglamente numatytų paramos 
priemonių srityje. Vykdydamas veiklą 
Pediatrijos komitetas turėtų atkreipti
dėmesį į potencialiai didelę naudą 
tyrimuose dalyvaujančių pediatrijos 
pacientų arba visos vaikų populiacijos 
terapiniam gydymui, įskaitant būtinybę 
vengti bereikalingų tyrimų. Pediatrijos 
komitetas turėtų laikytis esamų Bendrijos 
reikalavimų, įskaitant Direktyvą
2001/20/EB, ir Tarptautinės konferencijos 
suderinimo klausimais (ICH) E11 gairės 
dėl vaikų populiacijai skirtų vaistinių 
preparatų kūrimo, bei turėtų vengti bet 
kokio leidimų išdavimo kitoms gyventojų 
grupėms skirtiems vaistiniams preparatams 
vilkinimo dėl tyrimams su vaikų 
populiacija keliamų reikalavimų.

(8) Tikslinga Europos vaistų agentūroje 
(toliau – Agentūra) įkurti mokslinį 
komitetą – Pediatrijos komitetą, kuris būtų 
kompetentingas kuriant ir vertinant visus 
vaikų populiacijų gydymui vartojamų 
vaistinių preparatų aspektus. The rules on 
scientific committees of the Agency, as 
laid down in Regulation (EC) No 
726/2004, should apply to the Paediatric 
Committee. Members of the Paediatric 
Committee should therefore not have 
financial or other interests in the 
pharmaceutical industry which could 
affect their impartiality, should undertake 
to act in the public interest and in an 
independent manner, and should make an 
annual declaration of their financial 
interests. Pediatrijos komitetas visų pirma 
turėtų būti atsakingas už pediatrinių tyrimų 
planų mokslinį įvertinimą ir patvirtinimą 
bei už išimčių suteikimo ir atidėjimo 
sistemą; jis taip pat vaidintų svarbų 
vaidmenį reglamente numatytų paramos 
priemonių srityje. Vykdydamas veiklą 
Pediatrijos komitetas turėtų atkreipti
dėmesį į potencialiai didelę naudą 
tyrimuose dalyvaujančių pediatrijos 
pacientų arba visos vaikų populiacijos 
terapiniam gydymui, įskaitant būtinybę 
vengti bereikalingų tyrimų. Pediatrijos 
komitetas turėtų laikytis esamų Bendrijos 
reikalavimų, įskaitant Direktyvą
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2001/20/EB, ir Tarptautinės konferencijos 
suderinimo klausimais (ICH) E11 gairės 
dėl vaikų populiacijai skirtų vaistinių 
preparatų kūrimo, bei turėtų vengti bet 
kokio leidimų išdavimo kitoms gyventojų 
grupėms skirtiems vaistiniams preparatams 
vilkinimo dėl tyrimams su vaikų 
populiacija keliamų reikalavimų.

Pagrindimas

Dans le cadre de la "better regulation" il s'agit de faire référence à des principes déjà votés 
dans d'autres législations et qui doivent s'appliquer dans le présent règlement, notamment 
pour ce qui concerne l'indépendance des membres du comité.

Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistinių preparatų teisinio
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, 
kad vaistinių preparatų, kurie gali būti 
vartojami vaikų populiacijai gydyti, 
kūrimas taptų sudėtine vaistinių preparatų 
kūrimo dalimi, integruota į suaugusiems 
skirtų vaistinių preparatų kūrimo programą. 
Todėl pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami ankstyvuoju vaistinių preparatų 
kūrimo etapu, kad būtų galima atlikti 
tyrimus su vaikų populiacija iki prašymo 
dėl leidimo prekiauti pateikimo. Todėl 
siekiant užtikrinti, kad būtų kuo anksčiau 
pradedamas rėmėjo ir Pediatrijos komiteto
dialogas, tikslinga nustatyti pediatrinių 
tyrimų plano pateikimo terminą. Kadangi 
vaistinių preparatų kūrimas yra dinamiškas 
procesas, kuriam daro įtaką atliekamų 
tyrimų rezultatai, turėtų būti įtraukta 
nuostata dėl patvirtinto plano keitimo, jei 
tai būtina.

(10) Įtraukiant pediatrinių tyrimų planą į 
žmonėms skirtų vaistinių preparatų teisinio
reglamentavimo sritį siekiama užtikrinti, 
kad vaistinių preparatų, kurie gali būti 
vartojami vaikų populiacijai gydyti, 
kūrimas taptų sudėtine vaistinių preparatų 
kūrimo dalimi, integruota į suaugusiems 
skirtų vaistinių preparatų kūrimo programą. 
Todėl pediatrinių tyrimų planai turėtų būti 
pateikiami ankstyvuoju vaistinių preparatų 
kūrimo etapu, kad būtų galima atlikti 
tyrimus su vaikų populiacija iki prašymo 
dėl leidimo prekiauti pateikimo. Todėl 
siekiant užtikrinti, kad būtų kuo anksčiau 
pradedamas rėmėjo ir Pediatrijos komiteto
dialogas, tikslinga nustatyti pediatrinių 
tyrimų plano pateikimo terminą. 
Furthermore, early submission of a 
paediatric investigation plan, combined 
with the submission of a deferral request 
as described below, will avoid delaying the 
authorisation for other populations.
Kadangi vaistinių preparatų kūrimas yra 
dinamiškas procesas, kuriam daro įtaką 
atliekamų tyrimų rezultatai, turėtų būti 
įtraukta nuostata dėl patvirtinto plano 
keitimo, jei tai būtina.
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Pagrindimas

Il s'agit ici de ne pas retarder la demande d'autorisation de mise sur le marché pour un 
médicament destiné à l'adulte, tout en prenant en compte l'importance d'études pédiatriques 
spécifiques auxquelles le demandeur devra se soumettre.

Pakeitimas 4
24 konstatuojamoji dalis

(24) Būtina užtikrinti, kad farmakologinio 
budrumo mechanizmai būtų pritaikyti 
duomenų apie vaikų populiacijai skirtų 
vaistinių preparatų saugumą rinkimui, 
įskaitant duomenis apie galimus ilgalaikius 
poveikius. Suteikus vaistiniam preparatui 
leidimą prekiauti, taip pat gali prireikti 
papildomų tyrimų norint nustatyti vaistinio 
preparato veiksmingumą vaikų
populiacijos gydymui. Todėl asmenims, 
besikreipiantiems dėl leidimo prekiauti 
išdavimo, be įsipareigojimo pateikti 
tyrimų, gautų laikantis patvirtinto 
pediatrinių tyrimų plano, rezultatus 
taikomas reikalavimas nurodyti, kaip 
pareiškėjas siūlo užtikrinti tolesnį ilgalaikį
galimų neigiamų vaistinio preparato 
vartojimo pasekmių ir jo veiksmingumo 
vaikų populiacijos gydymui tyrimą. Be to, 
jei yra ypatingų susirūpinimą keliančių 
priežasčių, kaip leidimo prekiauti išdavimo 
sąlyga turėtų būti numatoma galimybė
reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų ir 
įgyvendintų rizikos valdymo sistemą ir 
(arba) atliktų konkrečius tyrimus po 
vaistinio preparato pateikimo į rinką.

(24) Būtina užtikrinti, kad farmakologinio 
budrumo mechanizmai būtų pritaikyti 
duomenų apie vaikų populiacijai skirtų 
vaistinių preparatų saugumą rinkimui, 
įskaitant duomenis apie galimus ilgalaikius 
poveikius. Suteikus vaistiniam preparatui 
leidimą prekiauti, taip pat gali prireikti 
papildomų tyrimų norint nustatyti vaistinio 
preparato veiksmingumą vaikų
populiacijos gydymui. Todėl asmenims, 
besikreipiantiems dėl leidimo prekiauti 
išdavimo, be įsipareigojimo pateikti 
tyrimų, gautų laikantis patvirtinto 
pediatrinių tyrimų plano, rezultatus 
taikomas reikalavimas nurodyti, kaip 
pareiškėjas siūlo užtikrinti tolesnį ilgalaikį
galimų neigiamų vaistinio preparato 
vartojimo pasekmių ir jo veiksmingumo 
vaikų populiacijos gydymui tyrimą. Be to, 
jei yra ypatingų susirūpinimą keliančių 
priežasčių, kaip leidimo prekiauti išdavimo 
sąlyga turėtų būti numatoma galimybė 
reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų ir 
įgyvendintų rizikos valdymo sistemą ir 
(arba) atliktų konkrečius tyrimus po 
vaistinio preparato pateikimo į rinką.

Pagrindimas

En cas de préoccupation(s) particulière(s), le demandeur doit être tenu de présenter un plan 
de gestion des risques adéquat.

Pakeitimas 5
26 konstatuojamoji dalis

(26) Preparatams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinius 

(26) Preparatams, kuriems taikomas 
reikalavimas pateikti pediatrinius 
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duomenis, jei įvykdytos visos patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytos 
priemonės, jei šiuo preparatu leidžiama 
prekiauti visose valstybėse narėse ir jei 
informacijoje apie preparatą pateikiami
susiję atliktų tyrimų duomenys, turėtų būti 
suteikiamas atlygis 6 mėnesiams pratęsiant
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92 1 

nustatyto papildomos apsaugos liudijimo
galiojimą.

duomenis, jei įvykdytos visos patvirtintame 
pediatrinių tyrimų plane numatytos 
priemonės, jei šiuo preparatu leidžiama 
prekiauti visose valstybėse narėse ir jei 
informacijoje apie preparatą pateikiami
susiję atliktų tyrimų duomenys, turėtų būti 
suteikiamas atlygis 6 mėnesiams pratęsiant
Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1768/92 1 

nustatyto papildomos apsaugos liudijimo
galiojimą. Any decisions by Member 
States' authorities concerning the setting 
of prices for medicinal products or their 
inclusion in the scope of national health 
insurance schemes should have no 
bearing on the granting of this reward.

Pagrindimas

Il importe d'inciter la présence du médicament pédiatrique sur l'ensemble du territoire de 
l'Union. Pour autant, les demandeurs ne doivent pas être pénalisés par des retards 
administratifs liés à certaines autorités nationales.

Pakeitimas 6
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

2. Jeigu šiame reglamente nenumatyta 
kitaip, Pediatrijos komitetui taikomos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos.

2. Jeigu šiame reglamente nenumatyta 
kitaip, Pediatrijos komitetui taikomos 
Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos,
including the provisions on the 
independence and impartiality of its 
members.

Pagrindimas

Dans le cadre de la "better regulation" il s'agit de faire référence à des principes déjà votés 
dans d'autres législations et qui doivent s'appliquer dans le présent règlement, notamment 
pour ce qui concerne l'indépendance des membres du comité.

Pakeitimas 7
ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1

PAŽYMĖTI BOLD, KUR REIKIA:
1. 7 ir 8 straipsniuose nurodytų prašymų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas 
pateikiamas, jei nėra pagrįstas kitas 
pateikimo laikas, kartu su prašymu jį 

1. Dans le cas des demandes d'autorisation 
de mises sur le marché visées aux 
articles 7 et 8, ou des demandes de 
dérogation visées aux articles 11 et 12, le 
plan d'investigation pédiatrique ou la 
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patvirtinti ne vėliau kaip atlikus
farmakokinetinius tyrimus su suaugusiais, 
nurodytus Direktyvos 2001/83/EB I priedo
I dalies 5.2.3 punkte, kad būtų užtikrinta, 
jog nuomonę dėl konkretaus vaistinio 
preparato vartojimo vaikų populiacijai 
gydyti būtų galima pateikti svarstant 
prašymą dėl leidimo prekiauti ar kitas 
atitinkamus prašymus.

demande de dérogation, accompagné d'une 
demande d'approbation, est présenté, sauf 
pour les cas dûment justifiés, au plus tard à 
la date à laquelle sont achevées les études 
pharmacocinétiques humaines, effectuées 
sur des adultes, telles que visées à la 
partie I, section 5.2.3, de l'annexe I de la 
directive 2001/83/CE, afin d'assurer qu'un 
avis sur l'utilisation du médicament en 
question sur la population pédiatrique 
puisse être rendu au moment de 
l'évaluation de la demande d'autorisation 
de mise sur le marché ou de toute autre 
demande concernée.

1. 7 ir 8 straipsniuose nurodytų prašymų 
atvejais pediatrinių tyrimų planas 
pateikiamas, jei nėra pagrįstas kitas 
pateikimo laikas, kartu su prašymu jį 
patvirtinti ne vėliau kaip atlikus
farmakokinetinius tyrimus su suaugusiais, 
nurodytus Direktyvos 2001/83/EB I priedo
I dalies 5.2.3 punkte, kad būtų užtikrinta, 
jog nuomonę dėl konkretaus vaistinio 
preparato vartojimo vaikų populiacijai 
gydyti būtų galima pateikti svarstant 
prašymą dėl leidimo prekiauti ar kitas 
atitinkamus prašymus.

Pagrindimas

Il s'agit ici de ne pas retarder la demande d'autorisation de mise sur le marché pour un 
médicament destiné à l'adulte, tout en prenant en compte l'importance d'études pédiatriques 
spécifiques auxquelles le demandeur devra se soumettre.

Pakeitimas 8
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 1, PARTIE INTRODUCTIVE

1. Dans les cas suivants, le demandeur se 
conforme non seulement aux exigences 
normales de surveillance après la mise 
sur le marché, mais fournit également des 
informations précises sur les mesures mises 
en œuvre pour assurer le suivi de 
l'efficacité et des éventuels effets 
indésirables de l'usage pédiatrique du 

1. Dans les cas suivants, le demandeur  
fournit des informations précises sur les 
mesures mises en œuvre pour assurer le 
suivi de l'efficacité et des éventuels effets 
indésirables de l'usage pédiatrique du 
médicament:

1. Toliau nurodytais atvejais pareiškėjas be 
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médicament:

1. Toliau nurodytais atvejais pareiškėjas be 
įprastinių reikalavimų, taikomų po 
pateikimo į
rinką vykdomai stebėsenai, išsamiai 
nurodo priemones, kurios užtikrintų tolesnį
pediatrijoje vartojamo vaistinio preparato 
veiksmingumo ir galimų nepageidaujamų
reakcijų sekimą:

įprastinių reikalavimų, taikomų po 
pateikimo į
rinką vykdomai stebėsenai, išsamiai 
nurodo priemones, kurios užtikrintų tolesnį
pediatrijoje vartojamo vaistinio preparato 
veiksmingumo ir galimų nepageidaujamų
reakcijų sekimą:

Pagrindimas

Dans le cadre de la "better regulation" il s'agit de faire référence à des principes déjà votés 
dans d'autres législations et qui doivent s'appliquer dans le présent règlement, notamment 
pour ce qui concerne la pharmacovigilance.

Pakeitimas 9
ARTICLE 34, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

2bis. En plus des dispositions contenues 
dans les paragraphes 1 et 2, les 
dispositions sur la pharmacovigilance 
telles que prévues par le règlement (CE) 
n° 726/2004 et par la directive 
2001/83/CE doivent s'appliquer aux 
autorisations de mises sur le marché des 
médicaments qui contiennent une 
indication pédiatrique. 

Pagrindimas

Dans le cadre de la "better regulation" il s'agit de faire référence à des principes déjà votés 
dans d'autres législations et qui doivent s'appliquer dans le présent règlement, notamment 
pour ce qui concerne la pharmacovigilance.

Pakeitimas 10
ARTICLE 36, PARAGRAPHE 3

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatyta tvarka, 1 dalyje nurodytas šešių
mėnesių laikotarpio pratęsimas taikomas 
tik tuo atveju, jei vaistiniu preparatu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.

3. Jei buvo taikyta Direktyvoje 2001/83/EB 
nustatyta tvarka, 1 dalyje nurodytas šešių
mėnesių laikotarpio pratęsimas taikomas 
tik tuo atveju, jei vaistiniu preparatu 
leidžiama prekiauti visose valstybėse 
narėse.
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Pagrindimas

Il importe d'inciter la présence du médicament pédiatrique sur l'ensemble du territoire de 
l'Union. Pour autant, les demandeurs ne doivent pas être pénalisés par des retards 
administratifs liés à certaines autorités nationales.

Pakeitimas 11
ARTICLE 43, PARAGRAPHE 1, ALINÉA

Agentūra šį sąrašą viešai paskelbia iki…*** 

ir nuolat jį atnaujina.
L'Agence rend cet inventaire accessible au 
public au plutôt la deuxième année et au 
maximum le …*** et le met à jour 
régulièrement.
Agentūra šį sąrašą viešai paskelbia iki…*** 

ir nuolat jį atnaujina.

Pakeitimas 12
ARTICLE 45, PARAGRAPH 3 BIS (nouveau)

3a. The Agency shall draw up scientific 
guidelines to establish assessment criteria 
for the significance of studies for the 
purposes of applying paragraph 3. These 
guidelines shall apply after receiving a 
favourable opinion from the Commission.

Pagrindimas

Dans ce cadre, il appartient à l'Agence, et donc aux scientifiques, de déterminer quelles 
études sont jugées nécessaires et/ou pertinentes.

Pakeitimas 13
ARTICLE 52, POINT 2)

Article 7, paragraphe 4 bis (nouveau) (Règlement (CEE) n° 1768/92)

4a. Notwithstanding paragraph 4, for five 
years following the entry into force of 
Regulation (EC) No .../...*[paediatric 
regulation], the application for an 
extension of the duration of a certificate 
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already granted shall be lodged not later 
than six months before the expiry of the 
certificate.
_____
*  Note to OJ: please insert number of this 
Regulation.

Pagrindimas

L'instauration de cette clause transitoire est importante dans la mesure où il existe 
aujourd'hui des médicaments dont le certificat arrive à échéance mais qui peuvent s'avérer 
important pour la population pédiatrique.
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EXPOSE DES MOTIFS

Grâce à ce règlement, des médicaments spécifiques à destination des enfants vont enfin 
pouvoir être mis à leur disposition. Bien souvent, les produits utilisés pour les enfants sont les 
mêmes que ceux que l'on prescrit  à un patient adulte, l'usage se faisant uniquement en 
diminuant les doses. Or, nous savons que le métabolisme d'un enfant diffère de celui d'un 
adulte. C'est pour cela que les enfants ont besoin d'une forme pharmaceutique différente de 
celle destinée à l'adulte, non seulement pour qu'elle soit mieux tolérée, mais également pour 
qu'elle soit davantage efficace.

Aussi, nous devons faire en sorte que ce texte communautaire puisse être appliqué dans les 
meilleurs délais.

Le rapporteur accueille avec une certaine satisfaction la position commune qui d'une part 
reprend de nombreux amendements du Parlement, et, d'autre part, accepte la mise en place 
d'incitants spécifiques à destination de la recherche européenne.

Pour autant, le rapporteur souhaite apporter des précisions à la position commune pour rendre 
le règlement plus pragmatique. 

Dans le domaine de la pharmacovigilance et en ce qui concerne l'indépendance des membres 
du comité pédiatrique, afin d'éviter une superposition de textes réglementaires, il convient de 
faire référence à des directives et règlements que nous avons déjà adoptés. 

La mise à disposition de produits destinés aux enfants ne doit pas entraver le développement 
de médicaments pour adultes. Aussi le rapporteur propose la mise en place dans certains cas 
d'une dérogation justifiée. Celle ci permettra pour des raisons scientifiques de ne pas rendre 
effective l'obligation de présenter simultanément le résultat des études pédiatriques et le 
résultat de celles destinés à l'adulte. 

Il parait également nécessaire de créer une clause transitoire au sein de l'article 52. En effet, 
l'instauration de cette dernière est importante dans la mesure où il existe aujourd'hui des 
médicaments dont le certificat arrive à échéance mais qui peuvent s'avérer importants pour la 
population pédiatrique. A vouloir d'ores et déjà être trop restrictif, nous risquerions de bloquer 
l'avènement de nouvelles thérapies. Cette clause transitoire ne pénalisera pas l'industrie du 
générique qui pourra reprendre à son compte les nouveaux médicaments ainsi développés. 

Enfin, ce règlement puise son existence juridique dans l'article 95 du traité CE, et il parait 
inconcevable que le Conseil supprime cette référence.

Par la mise en place de ce texte communautaire, l'Union européenne se dotera de moyens 
efficaces pour aider au développement de médicaments pédiatriques, et palier cette carence 
importante au niveau de la santé publique que nous connaissons encore aujourd'hui. Ainsi, 
nos enfants ne dépendront plus du bon vouloir de la recherche américaine ou asiatique.  


