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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0564/03

(2003/C 192 E/243)

υποβολη΄: Frédérique Ries (ELDR) προς την Επιτροπη΄
(27 Φεβρουαρι΄ου 2003)
Θε΄µα: Προ΄ταση Κανονισµου΄ για τα παιδιατρικα΄ φα΄ρµακα
Τον ∆εκε΄µβριο του 2000, το Συµβου΄λιο ενε΄κρινε οµο΄φωνα ψη΄φισµα µε το οποι΄ο καλει΄ την Επιτροπη΄ να προτει΄νει
΄ ν φαρµα΄κων. Το Συµβου΄λιο ανεγνω
΄ ρισε
κανονιστικα΄ µε΄τρα για την βελτι΄ωση της διαθεσιµο΄τητας των παιδιατρικω
πρα΄γµατι ο΄τι υπα΄ρχει σηµαντικο΄ προ΄βληµα στον τοµε΄α αυτο΄ν της υγει΄ας. Η Επιτροπη΄ δεσµευ΄θηκε να ανταποκριθει΄
στο αι΄τηµα αυτο΄ του Συµβουλι΄ου. Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ επιβεβαι΄ωσε επανειληµµε΄να την δε΄σµευση
΄ ρησης της
αυτη΄ κατα΄ τις προ΄σφατες συζητη΄σεις που ΄εγιναν στο Κοινοβου΄λιο µε την ευκαιρι΄α της αναθεω
φαρµακευτικη΄ς νοµοθεσι΄ας, η υποχρε΄ωση να υποβληθει΄ το σχε΄διο της παιδιατρικη΄ς νοµοθεσι΄ας σε µελε΄τη
΄ ν επιπτω΄σεων, δηµιουργει΄ το ενδεχο΄µενο να καθυστερη΄σει περαιτε΄ρω η δηµοσι΄ευση του εν λο΄γω
οικονοµικω
κειµε΄νου. Η σοβαρο΄τητα των θεµα΄των που θα αντιµετωπι΄σουν τα θεσµικα΄ ο΄ργανα κατα΄ το 2004 ενδε΄χεται να
καθυστερη΄σουν την υλοποι΄ηση του σχεδι΄ου αυτου΄.
Έχει η Επιτροπη΄ την φιλοδοξι΄α να υποβα΄λει, σε συ΄ντοµο χρονικο΄ δια΄στηµα, προ΄ταση κανονισµου΄ επι΄ του θε΄µατος;

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-0626/03

(2003/C 192 E/244)

υποβολη΄: Peter Liese (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(25 Φεβρουαρι΄ου 2003)
Θε΄µα: Προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για την εκπο΄νηση κανονισµου΄ σχετικα΄ µε ιατροφαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα για
παιδιατρικη΄ χρη΄ση
Το Συµβου΄λιο, στο ψη΄φισµα΄ του της 14ης ∆εκεµβρι΄ου 2000 σχετικα΄ µε τα παιδιατρικα΄ φα΄ρµακα (1), καλει΄ την
Επιτροπη΄ «να υποβα΄λει το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν τις δε΄ουσες προτα΄σεις» µε σκοπο΄ να βελτιωθει΄ η δια΄θεση των
κατα΄λληλων φαρµα΄κων για παιδια΄ ω΄στε «να ει΄ναι πλη΄ρως προσαρµοσµε΄να στις ειδικε΄ς τους ανα΄γκες».
Τα ιατροφαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα για παιδιατρικη΄ χρη΄ση πρε΄πει να δοκιµα΄ζονται επιστηµονικα΄ πριν τεθου΄ν στη
δια΄θεση του κοινου΄. Αυτο΄ µπορει΄ να επιτευχθει΄ µο΄νο µε την εξασφα΄λιση ο΄τι θα µελετω΄νται διεξοδικα΄ τα φα΄ρµακα
που ει΄ναι πιθανο΄ να ΄εχουν σηµαντικο΄ κλινικο΄ ενδιαφε΄ρον για τα παιδια΄.
Τον Φεβρουα΄ριο 2002, η Επιτροπη΄ ξεκι΄νησε τις διαβουλευ΄σεις για «καλυ΄τερα παιδιατρικα΄ φα΄ρµακα». Στη συ΄νοψη
των απαντη΄σεων του Ιουνι΄ου 2002 αναφε΄ρεται ο΄τι απο΄ τις παρατηρη΄σεις διαφαι΄νεται µι΄α επικρατου΄σα ανησυχι΄α
ως προς τον επει΄γοντα χαρακτη΄ρα του ανωτε΄ρω θε΄µατος. Στο προ΄γραµµα εργασι΄ας της για το 2003 η Επιτροπη΄
ανακοι΄νωσε ο΄τι θα δηµοσιευ΄σει νοµοθετικη΄ προ΄ταση τον Μα΄ρτιο 2003, δηλαδη΄ δυ΄ο χρο΄νια µετα΄ απο΄ το ψη΄φισµα
του Συµβουλι΄ου.
΄ στε να υπα΄ρξει
Θα µπορου΄σε να εγγυηθει΄ η Επιτροπη΄ ο΄τι η προ΄ταση θα εκδοθει΄ χωρι΄ς περαιτε΄ρω καθυστερη΄σεις ω
τουλα΄χιστον µι΄α ευκαιρι΄α για την ΄εγκριση΄ της στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας συναπο΄φασης πριν απο΄ τη διευ΄ρυνση
της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης;
(1) ΕΕ C 17 της 19.1.2001, σελ. 1.

Κοινη΄ απα΄ντηση
του κ. Liikanen εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
στις γραπτε΄ς ερωτη΄σεις E-0564/03 και P-0626/03
(3 Απριλι΄ου 2003)
Η Επιτροπη΄ σκοπευ΄ει να παρουσια΄σει το τελικο΄ κει΄µενο της προ΄τασης κανονισµου΄ για τα παιδιατρικα΄ φα΄ρµακα το
΄ το σχε΄διο, µε βα΄ση το οποι΄ο ζητη΄θηκε η γνω΄µη των
ταχυ΄τερο δυνατο΄. Το Σεπτε΄µβριο 2002 εκπονη΄θηκε ΄ενα πρω
κρατω΄ν µελω΄ν και του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Αξιολο΄γησης Φαρµα΄κων. Η εν λο΄γω διαδικασι΄α διαβου΄λευσης
διη΄ρκησε περισσο΄τερο απο΄ ο΄σο ει΄χε αρχικα΄ προβλεφθει΄ επειδη΄, κατα΄ τη συνεδρι΄αση της Επιτροπη΄ς Φαρµα΄κων τον
Νοε΄µβριο 2002, τα κρα΄τη µε΄λη ζη΄τησαν να παραταθει΄ η προθεσµι΄α υποβολη΄ς παρατηρη΄σεων.
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