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κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 26 Νοεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού σχετικά µε τη χορήγηση

άδειας και την εποπτεία όσον αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη και

κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων1.

Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 95 και 152 παράγραφος 4β της Συνθήκης.

Η πρόταση, σε συνδυασµό µε δύο προτάσεις οδηγιών, αποτελεί µέρος της αναθεώρησης της

κοινοτικής νοµοθεσίας για τα φάρµακα.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

23 Οκτωβρίου 20022. Εν συνεχεία της γνώµης αυτής, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη

πρόταση στις 10 ∆εκεµβρίου 20023.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε τη γνώµη της στις 18 Σεπτεµβρίου 20024.

Στις 29 Σεπτεµβρίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο

251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Οι κύριοι στόχοι των τριών προτάσεων για την αναθεώρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας είναι

οι εξής:

− η εξασφάλιση ότι η κοινοτική νοµοθεσία µπορεί να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις,

ιδίως την ανάπτυξη νέων θεραπειών, και κατ� αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσει υψηλό

επίπεδο υγειονοµικής προστασίας στην Ευρώπη,

− η εξασφάλιση της κατάλληλης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, πριν και µετά από

τη µελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

                                                
1 EE C 75 E, 26.03.2002, σ. 189.
2 ΕΕ: δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί, έγγρ. 13241/02.
3 ΕΕ: δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί, έγγρ. 15793/02.
4 ΕΕ C 61, 14.03.2003, σ. 1.
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− η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής φαρµακοβιοµηχανίας ώστε να

µπορέσει να αντιµετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης και

− η βελτίωση της διαφάνειας διαδικασιών και αποφάσεων.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Το Συµβούλιο εξετάζει την πρόταση από το τέλος του 2001. Η κοινή θέση του Συµβουλίου

συµβαδίζει µε τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής.

Ωστόσο, το Συµβούλιο συµφώνησε για αριθµό αλλαγών στην πρόταση της Επιτροπής5.

Πέραν των αλλαγών που οφείλονται σε τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

άλλων αλλαγών ουσίας, το Συµβούλιο συµφώνησε επί ορισµένων αλλαγών προκειµένου,

κατ'αρχήν, να διευκρινισθούν οι διατάξεις του κειµένου, να εκσυγχρονισθεί η ορολογία και

να ευθυγραµµισθούν, όσο το δυνατό περισσότερο, οι διατάξεις που αφορούν τα φάρµακα για

ανθρώπινη χρήση µε εκείνες που αφορούν τα φάρµακα για κτηνιατρική χρήση. Οι

ουσιαστικότερες αλλαγές παρατίθενται στην συνέχεια.

2. Το Συµβούλιο απλοποίησε το όνοµα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Αξιολόγηση των

Φαρµάκων σε «Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων» (στη συνέχεια αναφέρεται ως ο

Οργανισµός).

3. Το Συµβούλιο οριοθέτησε την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης της κεντρικής διαδικασίας

για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση τα οποία περιέχουν µια νέα δραστική

ουσία για την αντιµετώπιση τεσσάρων βασικών οµάδων ασθενειών (HIV/AIDS, καρκίνος,

νευροεκφυλιστικές ασθένειες και διαβήτης), πρβ. παράγραφος 3 του Παραρτήµατος. Οι εν

λόγω οµάδες ασθενειών επιπλέον ευθυγραµµίζονται σε γενικές γραµµές µε τους τοµείς στους

οποίους ο Οργανισµός αναπτύσσει ειδική εµπειρογνωσία δια της καθιέρωσης θεραπευτικών

συµβουλευτικών οµάδων (οι οποίες στο εξής θα αποκαλούνται επιστηµονικές

συµβουλευτικές οµάδες, πρβ. το άρθρο 56).

                                                
5 Στις αλλαγές περιλαµβάνεται η εισαγωγή αρκετών νέων άρθρων (11, 17, 28, 36, 42, 53, 60, 66, 68, 69

και 73), µε αποτέλεσµα την αλλαγή της αρίθµησης από το άρθρο 10 και µετά.
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Κατά την επίτευξη της συµφωνίας, το Συµβούλιο εξέτασε ειδικότερα τη σηµασία της

διατήρησης της εθνικής εµπειρογνωµοσύνης για την αξιολόγηση νέων δραστικών ουσιών  και

το γεγονός ότι η υφιστάµενη νοµοθεσία επιτρέπει ήδη στον αιτούντα να επιλέξει τη χορήγηση

άδειας µε την κεντρική διαδικασία για όλα τα φάρµακα που περιέχουν νέα δραστική ουσία.

Αυτή η εναλλακτική δυνατότητα διατηρήθηκε για τα προϊόντα εκείνα που περιέχουν νέα

δραστική ουσία και τα οποία δεν καλύπτονται από την παράγραφο 3 του Παραρτήµατος.

Επιπλέον, το Συµβούλιο προσέθεσε ρήτρα αναθεώρησης (άρθρο 3 παράγραφος 5) η οποία

προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης της σειράς των προϊόντων για τα οποία είναι

υποχρεωτική η εφαρµογή της κεντρικής διαδικασίας, τέσσερα χρόνια µετά την έναρξη της

ισχύος του κανονισµού. Το Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να προβλεφθεί διαδικασία ad hoc για

την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η οποία θα βασίζεται στο δικαίωµα του Συµβουλίου

να διατηρεί το δικαίωµα να ασκεί εκτελεστικές αρµοδιότητες δυνάµει του άρθρου 202 της

Συνθήκης. Σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, η Επιτροπή δύναται, αφού διαβουλευθεί µε τον

Οργανισµό, να υποβάλει πρόταση στο Συµβούλιο το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.

Όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρµακα, το Συµβούλιο διατήρησε τη δυνατότητα του αιτούντος

να επιλέξει µεταξύ της κεντρικής διαδικασίας και της αποκεντρωµένης διαδικασίας

προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι σηµαντικές ανά περιφέρειες διαφορές όσον αφορά τις

αγορές και την κατανοµή των ασθενειών, π.χ. ζωικά είδη που ζουν σε περιορισµένο τµήµα

της Κοινότητας και ορισµένες ασθένειες που εµφανίζονται σε ορισµένες µόνο γεωγραφικές

περιοχές της Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 79, το

οποίο παρέχει κίνητρα για τη χρήση της κεντρικής διαδικασίας για τα κτηνιατρικά προϊόντα

προκείµενου να διευκολυνθεί η διαθεσιµότητα τους. Ακόµη η διαδικασία µε διαδοχικά

στάδια που προβλέπουν τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ αποσκοπεί στην

εξασφάλιση της προσφοράς των κτηνιατρικών προϊόντων.

4. Οι διατάξεις για την επιλογή της διαδικασίας επιτροπής όσον αφορά τις αποφάσεις για τις

άδειες κυκλοφορίας (άρθρα 10 παράγραφος 2 και 35 παράγραφος 2) τροποποιήθηκαν επειδή

το Συµβούλιο θεωρεί ότι η πρόβλεψη δύο διαφορετικών διαδικασιών για αποφάσεις που

έχουν το ίδιο αντικείµενο δεν συµβιβάζεται µε την απόφαση 1999/468/ΕΟΚ. Το Συµβούλιο

έκρινε ότι η κατάλληλη διαδικασία είναι η προσφυγή σε διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής.
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5. Το Συµβούλιο προέβλεψε τη δυνατότητα θέσπισης τροπολογιών για τις ρυθµίσεις που

αφορούν τις περιοδικές επικαιροποιηµένες εκθέσεις σχετικά µε την ασφάλεια (άρθρα 24

παράγραφος 4 και 49 παράγραφος 4) µέσω διαδικασίας επιτροπής βάσει της κτηθείσας

πείρας.

6. Απαλείφθηκε το άρθρο 59 για τη σύσταση γνωµοδοτικού συµβουλίου. Λαµβανοµένων υπόψη

των αλλαγών που συµφωνήθηκαν όσον αφορά τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το

γνωµοδοτικό συµβούλιο δεν είναι αναγκαίο (πρβ. επίσης το Μέρος VI).

7. Οι διατάξεις του Τίτλου IV, και µάλιστα του Κεφαλαίου 2, τροποποιήθηκαν και

αναδιατάχθηκαν προκείµενου να ληφθεί πλήρως υπόψη ο κανονισµός του Συµβουλίου της

18ης Ιουνίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού 2309/93/ΕΟΚ για τους

δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον Οργανισµό6. Οι τροποποιήσεις αυτές

αφορούν τα άρθρα 64, 65, 67, 68 (νέο) και 73 (νέο).

8. Όσον αφορά το άρθρο 82 σχετικά µε την αρχή της µίας και µόνης άδειας κυκλοφορίας για το

ίδιο φάρµακο, οι εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτόν διευκρινίσθηκαν και προβλέπουν τώρα

ρητά ότι επιτρέπονται περισσότερες από µία αιτήσεις για λόγους από κοινού κυκλοφορίας.

9. Αριθµός τροποποιήσεων έγινε στο άρθρο 83 για την παρηγορητική χρήση. Το άρθρο 5 της

οδηγίας 2001/83/ΕΚ παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να επιτρέπουν τη διάθεση

φαρµάκων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια σε συγκεκριµένους ασθενείς υπό την άµεση

ευθύνη ιατρού, π.χ. για λόγους παρηγορητικής χρήσης. Το Συµβούλιο έκρινε ότι αυτή η

διάταξη δεν θα πρέπει να θίγεται από τον παρόντα κανονισµό και συνεπώς προέβλεψε ένα

συµπληρωµατικό σύστηµα το οποίο βασίζεται στο να καθιστά τα φάρµακα διαθέσιµα σε

οµάδες ασθενών. Κατέστησε επίσης σαφές ότι η παρηγορητική χρήση δεν µπορεί να

χρησιµοποιείται από τις φαρµακευτικές εταιρίες ως εναλλακτική επιλογή όσον αφορά την

αίτηση και την απόκτηση άδειας κυκλοφορίας. Η παράγραφος που αφορά την πληρωµή για

φάρµακα παρηγορητικής χρήσης απαλείφθηκε επειδή το Συµβούλιο κρίνει, σύµφωνα µε την

αρχή του άρθρου 1 παράγραφος 2, ότι έκαστο των κρατών µελών θα πρέπει να αποφασίζει

για τις ρυθµίσεις που αφορούν τη χρηµατοδότηση της διανοµής φαρµάκων παρηγορητικής

χρήσης.

                                                
6 δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη.
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10. Άλλες τροποποιήσεις περιλαµβάνουν:

− τη δυνατότητα των κρατών µελών να ζητούν τη γνώµη των επιστηµονικών επιτροπών,

κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από την οικεία επιτροπή (άρθρα 5 παράγραφος 3 και 30

παράγραφος 3),

− την προσαρµογή ορισµένων προθεσµιών όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης

(άρθρα 10 παράγραφος 3 και 35 παράγραφος 3),

− την ενίσχυση της εποπτείας του Οργανισµού παρέχοντάς του το ρητό δικαίωµα να ζητά

ανά πάσα στιγµή από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας να υποβάλει στοιχεία (άρθρα

16 παράγραφος 2 και 41 παράγραφος 4),

− την επέκταση της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας να αναφέρει

ανεπιθύµητες παρενέργειες που παρατηρούνται στο έδαφος τρίτης χώρας (άρθρα 24

παράγραφος 2 και 49 παράγραφος 2),

− τη διευκρίνιση της διατύπωσης του άρθρου 37, περιλαµβανοµένης της ευθυγράµµισης

µε το Παράρτηµα (συνεπής χρήση του όρου «ενισχυτές επιδόσεων»).

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΧΘΗΚΕ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συµβούλιο δέχθηκε τις τροπολογίες 12, 13, 14, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 60, 69, 72,

75, 77, 78, 90, 98, 99, 103, 106, 111, 112, 124, 126, 127, 135 και 146 µε ορισµένες αλλαγές

της διατύπωσης σε λίγες περιπτώσεις.

Όσον αφορά την τροπολογία 106, η λέξη «πάνελ» αντικαταστάθηκε από τον όρο

«επιστηµονικές συµβουλευτικές οµάδες» (πρβ. το µέρος V). ΄Όσον αφορά τις τροπολογίες

124 και 126, έγιναν προσαρµογές, (πρβ. τα άρθρα 67 παράγραφος 11 και 68 παράγραφος 10)

προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ενσωµάτωση του προαναφερθέντος κανονισµού για τους

δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον Οργανισµό.
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V. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΕΧΘΗΚΕ

ΕΝ ΜΕΡΕΙ Ή ΚΑΤ'ΑΡΧΗΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει ή κατ'αρχήν τις τροπολογίες 1, 4, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25,

31, 34, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 62, 63, 64, 66, 68, 73, 76, 79, 81, 82, 84, 86,

87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 100, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 118, 120, 121, 123,

125, 128, 129, 130, 131, 134, 140, 141, 153, 155, 157, 163, 165 και 166.

2. Το Συµβούλιο δέχθηκε κατ'αρχήν τις τροπολογίες 1 και 129 για την µείωση των τελών για τις

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο το Συµβούλιο κρίνει ότι απαιτούνται λεπτοµερέστερες

διατάξεις και ότι οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να θεσπισθούν µέσω διαδικασίας επιτροπής

(πρβ. το άρθρο 70 παράγραφος 2). Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η προαναφερόµενη διάταξη

καλύπτει ως προς την ουσία µέρος της τροπολογίας 130 (σχετικά µε την επέκταση της

εφαρµογής του άρθρου 79 στα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση).

3. Όσον αφορά τις τροπολογίες 15 και 47 σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ

στις εθνικές διαδικασίες για τον καθορισµό των τιµών και την πληρωµή των φαρµάκων, το

Συµβούλιο σηµείωσε ότι η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της δέχθηκε το αίτηµα

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συντάξει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας.

Ευθυγραµµιζόµενο µε την Επιτροπή, το Συµβούλιο κρίνει ότι είναι περιττό να τροποποιηθεί η

διατύπωση του κανονισµού.

4. Οι τροπολογίες 31 και 73 για τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς για την ασφαλή και

αποτελεσµατική χρήση των φαρµάκων έγιναν δεκτές ως προς την ουσία. Ωστόσο, δεδοµένου

ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις και περιορισµοί θα πρέπει να εφαρµόζονται επίσης και σε τρίτα

µέρη, το Συµβούλιο κρίνει ότι για το σκοπό αυτό απαιτείται η θέσπιση ειδικού νοµικού

µέσου. Συνεπώς, τα νέα άρθρα 127α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και 95α της οδηγίας

2001/82/ΕΟΚ προβλέπουν την έγκριση αποφάσεων, µε επιτροπολογία, που υποχρεώνουν τα

κράτη µέλη να εφαρµόζουν τις εν λόγω προϋποθέσεις και τους περιορισµούς, και έναντι

τρίτων µερών. ∆εδοµένου ότι οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί αποτελούν µέρος της

γνώµης των επιστηµονικών επιτροπών η οποία, προκειµένου να ισχύσει θα πρέπει να τεθεί σε

εφαρµογή µέσω επακόλουθων αποφάσεων, το Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί

ο όρος «συστάσεις» αντί του όρου «λεπτοµέρειες» και να απλουστευθεί η διατύπωση της

διάταξης.
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5. Το Συµβούλιο δέχθηκε την αρχή των τροπολογιών 43, 51, 53, 79, 81 και µέρους των
τροπολογιών 87, 109 και 131, όπου προτείνεται παραποµπή στον κανονισµό 1049/2001/ΕΚ
σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα. Το Συµβούλιο συµφώνησε για ένα νέο άρθρο 73 το
οποίο προβλέπει ότι ο εν λόγω κανονισµός εφαρµόζεται στα έγγραφα που έχει στην κατοχή
του ο Οργανισµός.

6. Το Συµβούλιο δέχθηκε ως προς την αρχή την τροπολογία 46 για την καθιέρωση της ιδίας
περιόδου προστασίας των δεδοµένων για τα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση για τα οποία
χορηγείται άδεια µε την κεντρική διαδικασία, όπως και για τα προϊόντα στα οποία χορηγείται
άδεια σε εθνικό επίπεδο, εξαιρέσει των προϊόντων για τα οποία η κεντρική διαδικασία είναι
υποχρεωτική.

Για την επίτευξη συµφωνίας για το θέµα της προστασίας των δεδοµένων, το Συµβούλιο
έλαβε υπόψη τόσο την ανάγκη να εναρµονισθούν οι περίοδοι προστασίας των δεδοµένων που
διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό µεταξύ των κρατών µελών, όσο και την δεκαετή περίοδο
προστασίας των δεδοµένων που ισχύει σήµερα για τα προϊόντα που χρησιµοποιούν την
κεντρική διαδικασία. Το Συµβούλιο συνεπώς αποφάσισε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η
τρέχουσα δεκαετής περίοδος προστασίας των δεδοµένων για τα προϊόντα για τα οποία η
κεντρική διαδικασία εφαρµόζεται υποχρεωτικά. Ακόµη, το Συµβούλιο έκρινε ότι η προσφορά
ενός επιπλέον έτους προστασίας των δεδοµένων για τα προϊόντα αυτά συνάδει µε τις
προσπάθειες για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας στον τοµέα των προϊόντων αυτών.

Για τα φάρµακα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σε εθνικό επίπεδο, το Συµβούλιο έκρινε
ότι η εναρµόνιση της περιόδου σε δέκα έτη θα απέβαινε δύσκολη για µερικά κράτη µέλη,
αλλά ότι διάταξη όπως εκείνη για την οποία συµφώνησε το Κοινοβούλιο, η οποία επιτρέπει
στις εταιρίες παραγωγής φαρµάκων κοινόχρηστης ονοµασίας να διεξάγουν όλο το έργο
ανάπτυξης κατά τα δύο τελευταία έτη της δεκαετούς περιόδου (η λεγόµενη διάταξη «8+2»7)
θα µπορούσε να είναι αποδεκτή. Το Συµβούλιο έκρινε ότι λόγω της σηµαντικής αύξησης της
αποκλειστικότητας των δεδοµένων που θα προσφέρει η διάταξη «8+2» σε ορισµένα κράτη
µέλη, δεν δικαιολογείται η προσθήκη ενός ακόµη έτους αποκλειστικότητας των δεδοµένων
για τα φάρµακα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σε εθνικό επίπεδο. Το Συµβούλιο, έχοντας
υπόψη την ανάγκη η επιλογή µεταξύ της κεντρικής και εθνικής διαδικασίας να µην
επηρεάζεται από διαφορές στις περιόδους προστασίας των δεδοµένων, αποφάσισε να
εφαρµόζει την εν λόγω περίοδο προστασίας των δεδοµένων στα φάρµακα τα οποία µία
εταιρία εκουσίως υποβάλλει για χορήγηση άδειας µε την κεντρική διαδικασία.

7. Η αρχή της τροπολογίας 50 για την ανακοίνωση πληροφοριών που αφορούν την

φαρµακοεπαγρύπνηση στους επαγγελµατίες στον τοµέα της υγείας έγινε εν µέρει δεκτή από

το Συµβούλιο, το οποίο συµφώνησε για την εισαγωγή των άρθρων 20 παράγραφος 5 και 45

παράγραφος 5 όπως πρότεινε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, µε εξαίρεση
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την υποχρεωτική χρησιµοποίηση των δικτύων των επαγγελµατικών ενώσεων. Αν και τα εν

λόγω δίκτυα µπορεί να αποδειχθούν χρήσιµα για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο θεωρεί ότι η

διάταξη αυτή πρέπει να είναι ελαστικότερη και να επιτρέπει έτσι στα κράτη µέλη να

χρησιµοποιούν όλους τους κατάλληλους διαύλους για την ανακοίνωση των τόσο σηµαντικών

αυτών πληροφοριών, και ιδίως προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική διάδοσή

τους.

8. Το Συµβούλιο δέχθηκε το µέρος της τροπολογίας 54 για την κοινοποίηση των παρενεργειών

το οποίο αφορά τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας. Αφ' ετέρου το Συµβούλιο δεν

πιστεύει ότι γενικά θα ήταν σκόπιµο να ενθαρρύνονται οι ασθενείς να κοινοποιούν τις

πληροφορίες αυτές στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας χωρίς να παρεµβάλλεται

επαγγελµατίας του τοµέα της υγείας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τον δυνητικό κίνδυνο

διπλής αναφοράς. Όσον αφορά τα φάρµακα για κτηνιατρική χρήση, το Συµβούλιο, έχοντας

υπόψη την ιδιαιτερότητα του τοµέα, θεωρεί σκόπιµο να ενθαρρύνονται οι κάτοχοι των ζώων

και οι εκτροφείς να αναφέρουν επίσης τις παρενέργειες στις αρµόδιες αρχές (πρβ. άρθρο 47).

9. Η έννοια που περιέχεται στην τροπολογία 64 η οποία προβλέπει αυξηµένη επαγρύπνηση κατά

τα πρώτα έτη µετά την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας µέσω της συλλογής δεδοµένων από

συγκεκριµένες οµάδες ασθενών έγινε δεκτή µε ικανοποίηση από το Συµβούλιο. Ωστόσο

φαίνεται δυσανάλογο η διάταξη αυτή να καταστεί υποχρεωτική. Το Συµβούλιο προτιµά να

διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα συλλογής συγκεκριµένων δεδοµένων από συγκεκριµένες

οµάδες ασθενών σε περιπτώσεις που έχει επιλέξει ο Οργανισµός και σε αντάλλαγµα να

αυξήσει την περίοδο επαγρύπνησης σε πέντε έτη από την διάθεση του φάρµακου στην αγορά.

10. Το Συµβούλιο υποστηρίζει το στόχο της τροπολογίας 66, δηλαδή να εξασφαλισθεί ότι τα

συστήµατα φαρµακοεπαγρύπνησης των κρατών µελών και ο Οργανισµός θα συνεργάζονται

κατά συντονισµένο τρόπο. Ωστόσο, η συγκεκριµένη οργάνωση των εθνικών συστηµάτων θα

συνεχίσει να υπάγεται στην αρµοδιότητα των κρατών µελών και ως εκ τούτου το Συµβούλιο

συµφώνησε για τα νέα άρθρα 28 και 53, τα οποία επικεντρώνονται στην υποχρέωση

συνεργασίας και τη µεγιστοποίηση της χρήσης των κοινών πόρων. Ο ρόλος του Οργανισµού

όσον αφορά το συντονισµό καθορίζεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 το οποίο επίσης περιέχει

αναφορά σε βάση δεδοµένων που θα περιέχει πληροφορίες σχετικές µε την

φαρµακοεπαγρύπνηση.

                                                
7 Πρβ. το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ για τα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση.
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11. Η τροπολογία 82 για ειδική αναφορά στα κατάλοιπα φαρµάκων σε σχέση µε την αξιολόγηση
της σχέσης κινδύνου / οφέλους είναι δεκτή ως προς την αρχή. Ωστόσο, το Συµβούλιο έκρινε
ότι η αναφορά αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και καταστεί σαφέστερη δια της αναφοράς στην
«ισχύ της περιόδου απόσυρσης ή σχετικά µε την έλλειψη της αναµενόµενης
αποτελεσµατικότητας ή σχετικά µε δυνητικά περιβαλλοντικά προβλήµατα» στο άρθρο 48
δεύτερο εδάφιο, σηµείο δ.

12. Ως προς την τροπολογία 93, το Συµβούλιο συµφωνεί ότι θα ήταν χρήσιµο να ανατεθούν στον
Οργανισµό ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη βιοχηµική τροµοκρατία, αλλά δεδοµένου ότι
ο τοµέας αυτός σχετίζεται µε θέµατα εθνικής ασφάλειας στα κράτη µέλη και ότι ως εκ τούτου
οι σχετικές συγκεκριµένες πληροφορίες αντιµετωπίζονται ως δυνητικά ευαίσθητες, το
Συµβούλιο δεν µπορεί να συµφωνήσει για τα στοιχεία της τροπολογίας που θα
υπερακοντίζουν την συλλογή εκ µέρους του Οργανισµού πληροφοριών γενικότερου
χαρακτήρα όπως ορίζονται στο νέο σηµείο ιστ του άρθρου 57 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

13. Οι τροπολογίες 95, 96 και 157 που αποσκοπούν στον καθορισµό των περιεχοµένων της
βάσης δεδοµένων του Οργανισµού έγιναν δεκτές κατ'αρχήν � η τροπολογία 95 µε την
επιφύλαξη ακριβέστερης διατύπωσης, πρβ. το άρθρο 57 παράγραφος 2. Η οδηγία 2001/20/ΕΚ
για τις κλινικές δοκιµές προβλέπει ήδη βάση δεδοµένων µε πληροφορίες για τις κλινικές
δοκιµές και συνεπώς η διάταξη που προτείνει το Κοινοβούλιο στην τροπολογία 96 δεν είναι
απαραίτητη. Όσον αφορά την τροπολογία 157 για τα στοιχεία σχετικά µε την
φαρµακοεπαγρύπνηση, καλύπτεται τώρα από το άρθρο 102 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

14. Όσον αφορά τις επιστηµονικές επιτροπές, επιπλέον της αποδοχής των τροπολογιών 103 και
106 (όπως εκτίθενται στο µέρος IV), το Συµβούλιο δέχθηκε κατ' αρχήν τις τροπολογίες 84,
102 (εν µέρει), 104, 105 (εν µέρει), 107 (εν µέρει) και 108 (εν µέρει).

Σχετικά µε τη σύσταση «πάνελ», υπενθυµίζεται ότι παρόµοιες «οµάδες» υφίστανται ήδη σε
ανεπίσηµη βάση και καλούνται «θεραπευτικές συµβουλευτικές οµάδες». Το Συµβούλιο κατά
συνέπεια προτιµά να χρησιµοποιήσει παρόµοιο όρο στα πλαίσια της επισηµοποίησης των
οµάδων αυτών, εξ ου και ο όρος «επιστηµονικές συµβουλευτικές οµάδες», ο οποίος
υποδηλώνει ότι στις οµάδες αυτές έχουν ανατεθεί ευρύτερα καθήκοντα από την παροχή
γνώµης σχετικά µε την θεραπευτική αγωγή συγκεκριµένων ασθενειών. Ακόµη, το Συµβούλιο
πιστεύει ότι αρµόδιες να αποφασίζουν για τη σύσταση των οµάδων αυτών θα πρέπει να είναι
οι Επιστηµονικές Επιτροπές, λαµβάνοντας έτσι υπόψη την ευθύνη των επιτροπών αυτών για
τις γνώµες τους καθώς και την ανεξαρτησία τους. Όσον αφορά τους εσωτερικούς
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κανονισµούς, το Συµβούλιο αναδιέταξε και απλοποίησε το κείµενο. Σχετικά µε το µέρος των

τροπολογιών 102 και 105 που αφορούν την δηµιουργία επαφών µε ενδιαφερόµενα µέρη, το

Συµβούλιο προτίµησε να θεσπίσει σχετικές διατάξεις στο άρθρο 78, οι οποίες ωστόσο είναι

γενικότερου χαρακτήρα και δεν συνδέουν τις επαφές αυτές µε συγκεκριµένες εκκρεµείς

αιτήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θίγεται η επιστηµονική ανεξαρτησία των επιτροπών

και των εισηγητών.

15. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 110 για τη δήλωση σχετικά µε τα οικονοµικά

συµφέροντα, εκτός από το πρώτο µέρος της που αφορά τους «υπαλλήλους του Οργανισµού».

16. Η τροπολογία 118 σχετικά µε τη συµµετοχή του προέδρου της επιστηµονικής επιτροπής στις

συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου είναι κατ'αρχήν δεκτή. Ωστόσο το Συµβούλιο

συµµερίζεται την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, στην

οποία εκφράζεται προτίµηση για την τρέχουσα πρακτική κατά την οποία οι πρόεδροι

µετέχουν στις συνεδριάσεις µετά από πρόσκληση των διοικητικών συµβουλίων.

17. Οι τροπολογίες 120 και 123 σχετικά µε τα έσοδα του Οργανισµού έγιναν κατ'αρχήν δεκτές,

πρβ. το άρθρο 67, παράγραφοι 3 και 6. Η αναδιάταξη και η αναδιατύπωση οφείλονται κυρίως

στην πλήρη ενσωµάτωση του προαναφεροµένου κανονισµού για τα έσοδα του Οργανισµού.

18. Η τροπολογία 121 έγινε εν µέρει δεκτή από το Συµβούλιο καθόσον µπορεί να συµφωνήσει

ότι οι δραστηριότητες φαρµακοεπαγρύπνησης του Οργανισµού πρέπει να τύχουν επαρκούς

δηµόσιας χρηµατοδότησης όπως ορίζει το άρθρο 67 παράγραφος 4. Ωστόσο, το Συµβούλιο

δεν µπορεί να συµφωνήσει µε το συµπέρασµα ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση είναι

προϋπόθεση ή εγγύηση ανεξαρτησίας στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών, δεδοµένου

ότι η ανεξαρτησία µπορεί να εξασφαλισθεί µέσω άλλων απαιτήσεων και µέτρων.

19. Η τροπολογία 125 για τη δηµοσίευση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσιας έκθεσης για τον

Οργανισµό έγινε κατ'αρχήν δεκτή, αλλά δεδοµένου ότι η δηµοσίευση των εκθέσεων

υπόκειται σε άλλες ρυθµίσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται ιδίως το άρθρο 248 της Συνθήκης,

δεν είναι απαραίτητο να προβλεφθεί στον κανονισµό.

20. Το πρώτο µέρος της τροπολογίας 128 που αντικαθιστά την έκφραση «ύψος των τελών» µε

την έκφραση «επίπεδο των τελών», έγινε δεκτή από το Συµβούλιο.
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21. Το Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τροπολογία 134 για τη συνεχιζόµενη

παροχή φαρµάκων για παρηγορητική χρήση. Ωστόσο, προκειµένου η διάταξη αυτή να

ευθυγραµµισθεί µε τις αλλαγές που έγιναν στο άρθρο 83 για την παρηγορητική χρήση (πρβ.

το τµήµα ΙΙΙ), αντί της λέξης «παρασκευαστής» πρέπει να τεθεί η λέξη «αιτών».

22. Όσον αφορά τις διατάξεις για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, οι τροπολογίες 163,

165 και 166 έγιναν κατ'αρχήν δεκτές από το Συµβούλιο καθόσον συµφωνεί για µία ανανέωση

µετά περίοδο πέντε ετών µετά την οποία η άδεια κυκλοφορίας θα είναι απεριόριστη. Ωστόσο

το Συµβούλιο προτιµά ο καθορισµός της πενταετούς περιόδου να συνδέεται µε τη χορήγηση

της άδειας κυκλοφορίας επειδή κρίνει ότι είναι διοικητικά απλούστερο τα 5 έτη να ξεκινούν

από την ηµεροµηνία της άδειας κυκλοφορίας στην αγορά, µε δεδοµένο κυρίως ότι η

ηµεροµηνία κυκλοφορίας στην αγορά θα διαφέρει µεταξύ των κρατών µελών. Το Συµβούλιο

λοιπόν βασικά συµφώνησε για τη διατύπωση των άρθρων 14  και 39 όπως προτείνεται από

την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, µε ορισµένες διευκρινίσεις ως προς τη

διατύπωση και µια σηµαντική προσθήκη, δηλαδή τη δυνατότητα να αποφασίζει ο

Οργανισµός για µία έκτακτη πενταετή ανανέωση για αιτιολογηµένους λόγους

φαρµακοεπαγρύπνησης. Το Συµβούλιο πιστεύει ότι η προσθήκη αυτή παρέχει στον

Οργανισµό ένα ακόµη µέσο για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εποπτείας των

φαρµάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

23. Όσον αφορά αριθµό τροπολογιών, το Συµβούλιο τις δέχθηκε κατ'αρχήν, αλλά προτιµά την

αναδιατύπωση που προτείνει η Επιτροπή στην αναθεωρηµένη πρότασή της, θεωρώντας την

ακριβέστερη και κατάλληλη για τους ίδιους λόγους που εξέθεσε και η Επιτροπή. Σε µερικές

περιπτώσεις έγιναν µερικές µικρές προσθήκες (που επισηµαίνονται στη συνέχεια). Αυτό

αφορά τις ακόλουθες τροπολογίες:

- τις τροπολογίες 4 (εν µέρει) και 100 για τη σχετική αποτελεσµατικότητα και την

πρόσθετη θεραπευτική αξία των φαρµάκων (πρβ. τη νέα αιτιολογική σκέψη 32 και το

νέο άρθρο 60) µε ορισµένες διευκρινίσεις στη διατύπωση,

- µέρος των τροπολογιών 4, 24 και 25 καθόσον αφορά τις ορθές κλινικές πρακτικές και

τις κλινικές δοκιµές (πρβ. τη νέα αιτιολογική σκέψη 15),

- τις τροπολογίες 18 και 22 σχετικά µε το όνοµα των φαρµάκων κοινόχρηστης ονοµασίας

(πρβ. το άρθρο 3 παράγραφος 3 (γ)) µε ελαφρά αναδιατύπωση,
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- µέρος της τροπολογίας 24 που αφορά τις εξαιρέσεις από την αρχή της ενιαίας

ονοµασίας του φαρµάκου (πρβ. τα άρθρα 6 παράγραφος 1 και 31 παράγραφος 1),

- τις τροπολογίες 38 και 76 για τις εκθέσεις αξιολόγησης (πρβ. τα άρθρα 13

παράγραφος 3 και 38 παράγραφος 3),

- την τροπολογία 44 για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρµάκων υπό εξαιρετικές

περιστάσεις (πρβ. τα άρθρα 14 παράγραφος 8 και 39 παράγραφος 7),

- την τροπολογία 49 για την ευθύνη του αιτούντος για την ορθότητα των κατατεθέντων

εγγράφων και δεδοµένων (πρβ. τα νέα άρθρα 17 και 42),

- την τροπολογία 62 για οδηγό σχετικά µε τις παρενέργειες (πρβ. τα άρθρα 26

παράγραφος 1 και 51 παράγραφος 1), επειδή το Συµβούλιο θεωρεί ότι η λέξη

«συστάσεις» είναι καταλληλότερη από τη λέξη «κανόνες» που µπορεί να δώσει

λανθασµένες εντυπώσεις δεδοµένου ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά δεσµευτικούς

κανόνες.

- τις τροπολογίες 63 και 88 για την πρόσβαση στη βάση δεδοµένων για την

φαρµακοεπαγρύπνηση (πρβ. το άρθρο 57 παράγραφος 1 (δ)) µε τη διευκρίνηση ότι θα

πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των κατόχων της αδείας και άλλων εταιριών, αφού οι

εταιρίες αυτές υπάγονται στην κατηγορία του «κοινού»,

- τις τροπολογίες 89, 91 (εν µέρει) και 93 (εν µέρει) σχετικά µε το ρόλο του Οργανισµού

στην κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά µε την φαρµακοεπαγρύπνηση (πρβ. το

άρθρο 57 παράγραφος 1 (ε)),

- µέρος της τροπολογίας 91 για τις πληροφορίες για το κοινό που περιέχονται στη βάση

δεδοµένων που τηρεί ο Οργανισµός (πρβ. το άρθρο 57 παράγραφος 1 (ια)),

- την τροπολογία 113 για τη διαδικασία διορισµού του Γενικού ∆ιευθυντή (πρβ. το

άρθρο 64 παράγραφος 1),

- µέρος της τροπολογίας 131 για τη δηµοσιοποίηση των εσωτερικών κανόνων και των

διαδικασιών του Οργανισµού και των επιτροπών και οµάδων του (πρβ. το άρθρο 80),
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- µέρος της τροπολογίας 131 για τις Ευρωπαϊκές Εκθέσεις ∆ηµόσιας Αξιολόγησης (πρβ.

τα άρθρα 13 παράγραφος 3 και 38 παράγραφος 3),

- την τροπολογία 140 σχετικά µε την ευθύνη για φάρµακο (πρβ. το άρθρο 2) µε

ορισµένες συµπληρωµατικές διευκρινίσεις στη διατύπωση,

- τις τροπολογίες 153 και 155 για τις πληροφορίες για την απόσυρση αιτήσεων άδειας

κυκλοφορίας (πρβ. τα νέα άρθρα 11 και 36) µε την προσθήκη ότι οι δηµοσιευόµενες

πληροφορίες θα πρέπει κατ'αρχήν να περιλαµβάνουν την έκθεση αξιολόγησης, (εφόσον

υπάρχει).

24. Για αριθµό τροπολογιών, το Συµβούλιο συµφώνησε µε το περιεχόµενο των τροπολογιών,

τουλάχιστον ως προς την αρχή, αλλά, δεδοµένου ότι σε άλλα µέρη του κειµένου του

κανονισµού υπάρχουν διατάξεις µε το ίδιο αποτέλεσµα, κρίθηκε περιττό να αναδιατυπωθούν

τα σχετικά άρθρα, όπως είχε προτείνει το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τις εξής:

- η τροπολογία 34 για εσπευσµένη διαδικασία για ορισµένα φάρµακα είναι δεκτή. Η

δυνατότητα αυτή περιέχεται στο άρθρο 14 παράγραφος 9,

- η τροπολογία 39 για την υποχρέωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας να παρέχει

στον Οργανισµό, κατόπιν αιτήσεώς του, δεδοµένα για τις παρενέργειες. Η υποχρέωση

αυτή ήδη περιέχεται στον κανονισµό (πρβ. τα άρθρα 16 παράγραφος 2, 24

παράγραφος 3, 41 παράγραφος 4 και 49 παράγραφος 3,

- η τροπολογία 86 για τις απόψεις της µειοψηφίας στις επιστηµονικές επιτροπές. Αυτό

προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 7,

- µέρος της τροπολογίας 109 για τη δήλωση συγκρουόµενων συµφερόντων. Αυτό

προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2,

- η τροπολογία 141 για την ενηµέρωση σε περίπτωση απόσυρσης. Παρόµοια υποχρέωση

περιέχεται στα άρθρα 13 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και 38 παράγραφος 4 δεύτερο

εδάφιο.
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25. Όσον αφορά µερικές τροπολογίες, το Συµβούλιο συµφωνεί µε τις τροπολογίες, τουλάχιστον

κατ'αρχήν, δεδοµένου ότι ανάλογες διατάξεις περιέχονται στο κείµενο της οδηγίας

2001/83/ΕΚ για τα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση και/ή της οδηγίας 2001/82/ΕΚ για τα

κτηνιατρικά φάρµακα. Κρίθηκε περιττό να αναδιατυπωθούν τα σχετικά άρθρα όπως πρότεινε

το Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι εξής:

- η τροπολογία 20 (σχετικά µε την αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου / οφέλους)· πρβ.

ιδίως το άρθρο 1, σηµεία 28, 29 και 30 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 (ζ) της οδηγίας

2001/83/ΕΚ,

- οι τροπολογίες 23 και 68 (για τις γνώµες των επιστηµονικών επιτροπών στο πλαίσιο της

διαδικασίας αµοιβαίας αναγνώρισης)· πρβ. ιδίως τον Τίτλο ΙΙΙ, Κεφάλαιο 4 και των δύο

οδηγιών,

- µέρος της τροπολογίας 87 για τη διατύπωση της επισήµανσης και των φυλλαδίων

οδηγιών· πρβ. τον Τίτλο V και των δύο οδηγιών ο οποίος εφαρµόζεται επίσης και στα

προϊόντα στα οποία χορηγείται άδεια µε την κεντρική διαδικασία, και συγκεκριµένα

στα άρθρα 59 (οδηγία 2001/83/ΕΚ) και 61 (2001/82/ΕΚ).

VI. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΄Η ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ

1. Το Συµβούλιο απέρριψε εν µέρει ή στο σύνολό τις τροπολογίες 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 25, 26,

27, 29, 42, 45, 48, 49, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 70, 71, 80, 83, 85, 91, 92, 94, 97, 101,

102, 107, 108, 110, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 128, 130, 132, 133, 145, 147, 148, 152, 162,

173, 174 και 175.

2. Οι τροπολογίες 52, 67 και 80 για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων φαρµακοεπαγρύπνησης

απορρίφθηκαν, εκ των οποίων οι 52 και 80 επειδή φαίνεται να συνεπάγονται ότι η δηµόσια

χρηµατοδότηση είναι απαραίτητη για τις δραστηριότητες φαρµακοεπαγρύπνησης των

αρµόδιων αρχών των κρατών µελών, θέµα που θα αποφασισθεί από τα ίδια τα κράτη µέλη.

Για τους ίδιους λόγους δεν έγινε επίσης δεκτή η τροπολογία 57 η οποία καθιστά υποχρεωτική

τη συνεισφορά από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.
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3. Όσον αφορά τις τροπολογίες 56 και 58 για την υποχρέωση του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας να αναφέρει τις παρενέργειες που του γνωστοποιούνται από ασθενή, το
Συµβούλιο, όπως δηλώθηκε σε σχέση µε την τροπολογία 54 (πρβ. Μέρος V) δεν πιστεύει ότι
είναι γενικώς σκόπιµο να ενθαρρύνονται οι ασθενείς να αναφέρουν τις παρενέργειες απ'
ευθείας στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας χωρίς την παρέµβαση επαγγελµατία του τοµέα
της υγείας, λαµβάνοντας υπόψη και τον δυνητικό κίνδυνο διπλής αναφοράς. Κατά συνέπεια,
το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις τροπολογίες

4. Αν και το Συµβούλιο κατανοεί το στόχο της τροπολογίας 59, σχετικά µε τις περιοδικές
επικαιροποιηµένες εκθέσεις σχετικά µε την ασφάλεια, δεν µπορεί ωστόσο να δεχθεί την
τροπολογία επειδή θεωρεί διοικητικά απλούστερο να συνδεθεί η περίοδος µε την ηµεροµηνία
της άδειας κυκλοφορίας, µε δεδοµένο κυρίως ότι η ηµεροµηνία κυκλοφορίας θα διαφέρει
µεταξύ των κρατών µελών. Σηµειωτέον ότι το Συµβούλιο συµφώνησε για διατάξεις (άρθρα
24 παράγραφος 4 και 49 παράγραφος 4) µε τις οποίες οι ρυθµίσεις σχετικά µε τις περιοδικές
επικαιροποιηµένες εκθέσεις σχετικά µε την ασφάλεια είναι δυνατό να εγκρίνονται µε
διαδικασία επιτροπολογίας βάσει της κτηθείσας πείρας.

5. Το Συµβούλιο µπορεί να συµφωνήσει µε το σκοπό της τροπολογίας 61 σχετικά µε την
κοινοποίηση των παρενεργειών από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι η κοινοποίηση αυτή είναι ορθή και πλήρης, αλλά πιστεύει ότι η απαίτηση
για προηγούµενη έγκριση εκ µέρους του Οργανισµού είναι δυσανάλογη και κατά συνέπεια
δεν µπορεί να συµφωνήσει µε τη συγκεκριµένη διατύπωση που προτείνει το Κοινοβούλιο.
∆εδοµένου ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες αυτές
και συνεπώς η ακρίβεια και η αντικειµενικότητα των πληροφοριών αυτών είναι προς το
συµφέρον του, το Συµβούλιο πιστεύει ότι η απαίτηση κοινοποίησης στον Οργανισµό και
συνεπώς η παροχή στον Οργανισµό της δυνατότητας να αντικρούσει τυχόν παραπλανητικές
πληροφορίες, ενώ παράλληλα υπογραµµίζεται ότι η ευθύνη του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας αρκεί για την επίτευξη του στόχου της τροπολογίας (άρθρα 24 παράγραφος 5
και 49 παράγραφος 5).

6. Το Συµβούλιο δεν κατόρθωσε να αποδεχθεί τις τροπολογίες 101, 102 (εν µέρει) και 114
σχετικά µε το διορισµό των µελών των επιστηµονικών επιτροπών. Το Συµβούλιο πιστεύει ότι
δεδοµένου ότι οι γνώµες των επιστηµονικών επιτροπών αποτελούν τη βάση για τις αποφάσεις
της Επιτροπής που έχουν ως αποτέλεσµα τη διάθεση των φαρµάκων στις αγορές των κρατών
µελών, και για τις οποίες τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα από πολλές πλευρές, είναι σηµαντικό
τα µέλη των επιστηµονικών επιτροπών να διορίζονται άµεσα από τα κράτη µέλη. Ωστόσο,
επειδή το Συµβούλιο συµµερίζεται το στόχο να εξασφαλισθεί η διεπιστηµονική σύνθεση των
επιτροπών, συµφώνησε να προβλέψει την συµµετοχή µελών κοινής αποδοχής ώστε να
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συµπληρώνεται η εµπειρία των υφισταµένων µελών, καθώς και τη δυνατότητα των µελών να
συµβουλεύονται και να συνοδεύονται από εµπειρογνώµονες. Οι διατάξεις για τη σύσταση
επιστηµονικών συµβουλευτικών οµάδων θα εξασφαλίσει περαιτέρω ότι θα µπορεί να ζητείται
επιστηµονική γνώµη από διάφορους επιστηµονικούς τοµείς και ειδικότητες, ώστε να
παρέχονται συµβουλές στις επιστηµονικές επιτροπές, όπου χρειάζεται.

7. Η τροπολογία 115 µε την οποία τα βοτανοθεραπευτικά φάρµακα καθίστανται χωριστή
κατηγορία όσον αφορά το σχέδιο του προγράµµατος εργασιών του Οργανισµού, δεν έγινε
δεκτή δεδοµένου ότι το Συµβούλιο προτιµά να διατηρήσει µόνο δύο κύριες κατηγορίες:
φάρµακα για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικά φάρµακα.

8. Σχετικά µε τις τροπολογίας 116 και 117 που αφορούν τη σύνθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, το Συµβούλιο δεν µπορεί να συµφωνήσει για την αλλαγή της σύνθεσης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίµων (EFSA).

Η διάδοση και η εποπτεία των φαρµάκων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των εθνικών
συστηµάτων δηµόσιας υγείας, δεδοµένου ότι η δηµόσια υγεία εν γένει αποτελεί αρµοδιότητα
των κρατών µελών. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν
επιπτώσεις επί του έργου και των προτεραιοτήτων των αρχών των κρατών µελών και ως εκ
τούτου το Συµβούλιο θεωρεί ότι η εγγύηση της αντιπροσώπευσης όλων των κρατών µελών
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ουσιαστική σηµασία. Αυτό ισχύει επίσης και στα πλαίσια της
διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συµβούλιο µείωσε τον αριθµό των αντιπροσώπων από
δύο σε έναν, πράγµα που σηµαίνει ότι το µέγεθος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά τη
διεύρυνση δεν θα µεταβληθεί σηµαντικά σε σχέση µε σήµερα.

Με επιφύλαξη της λόγων αρχής που εκτέθηκαν παραπάνω, το Συµβούλιο συγκεκριµένα
κρίνει ότι δύο στοιχεία της τροπολογίας 116 είναι αµφισβητήσιµα. Το Συµβούλιο πιστεύει ότι
η συµπερίληψη των εκπροσώπων της βιοµηχανίας συγκρούεται µε το άρθρο 63
παράγραφος 2 σύµφωνα µε το οποίο τα µέλη των επιτροπών και οµάδων του Οργανισµού δεν
µπορούν να έχουν οικονοµικά συµφέροντα σχετιζόµενα µε τη φαρµακοβιοµηχανία. Όσον
αφορά την ύπαρξη εκπροσώπου των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης κρίθηκε ανέφικτη,
δεδοµένων των διαφορών των συστηµάτων αυτών µεταξύ των κρατών µελών τόσο όσον
αφορά την οργάνωση, όσο και τη χρηµατοδότησή τους.

Συγκεκριµένα, η τροπολογία 117 για τη µη ανανέωση της θητείας, φαίνεται ανέφικτη βάσει
της απόφασης του Συµβουλίου για τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Τέλος, υπενθυµίζεται ότι το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά πρόσφατα
εξέδωσαν δύο κανονισµούς (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά µε τη σύσταση
ευρωπαϊκού οργανισµού για την ασφάλεια στη θάλασσα και κανονισµός (ΕΚ)
αριθ. 1592/2002 για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας8) στους
οποίους προβλέπεται ότι το πρότυπο για τα ∆ιοικητικά Συµβούλια τους θα είναι όµοιο µε το
πρότυπο που ενέκρινε το Συµβούλιο για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων.

9. Η τροπολογία 119 για τη διεύρυνση της σύνθεσης του γνωµοδοτικού συµβουλίου δεν έγινε
δεκτή από το Συµβούλιο, δεδοµένου ότι επέλεξε να απαλείψει εντελώς τη διάταξη αυτή
(πρβ. το Μέρος ΙΙΙ). Στη συνάρτηση αυτή υπενθυµίζεται το άρθρο 78 σχετικά µε τις επαφές
µεταξύ ενδιαφεροµένων µερών.

10. Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να συµφωνήσει για τον περιορισµό της βοηθείας που
προβλέπεται στο άρθρο 79 στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στην περίπτωση των
κτηνιατρικών φαρµάκων, δεδοµένου ότι ο περιορισµός αυτός θα θίξει το σκοπό της διάταξης
αυτής που είναι να προσφέρει κίνητρα για τη βελτίωση της διάθεσης των προϊόντων µε
περιορισµένες αγορές. Το µέρος της τροπολογίας 130 που αναφέρεται στον περιορισµό αυτό
κατά συνέπεια απορρίφθηκε.

11. Σχετικά µε αριθµό τροπολογιών, το Συµβούλιο τις απέρριψε για τους ίδιους λόγους που είχε
προβάλει η Επιτροπή στην αναθεωρηµένη πρότασή της. Πρόκειται για τις εξής:

− τροπολογία 2 σχετικά µε αναφορά σε αιτιολογική σκέψη στην πρόσβαση των
βοτανοθεραπευτικών φαρµάκων στην κεντρική διαδικασία,

− τροπολογία 3 σχετικά µε συγκεκριµένο κανονισµό σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των
κτηνιατρικών φάρµακων,

− τροπολογίες 5, 6, 10 και 83 σχετικά µε τις κλινικές δοκιµές και τα παιδιατρικά
φάρµακα,

− τροπολογίες 7, 8 και 26 για τα φάρµακα που προορίζονται για εξαγωγή και στη σχέση
τους µε κίνητρα για την ανάπτυξη φαρµάκων για τη θεραπεία των τροπικών ασθενειών,

− τροπολογία 21 για την καθιέρωση εξαίρεσης που συσχετίζει την προστασία του
δικαιώµατος περί ευρεσιτεχνίας µε µία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
παράγραφος 3 για τα φάρµακα κοινόχρηστης ονοµασίας,

                                                
8 ΕΕ L 208, 5.08.2002, σ. 1 και ΕΕ L 240, 7.09.2002, σ. 1.
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− µέρος της τροπολογίας 25 που αναφέρεται στη συµπερίληψη στην αίτηση χορήγησης

άδειας κυκλοφορίας, σύγκρισης προς άλλα φάρµακα,

− τροπολογία 27 για την καθιέρωση ρητής προϋπόθεσης για τα εργαστήρια να µην έχουν

κανένα συµφέρον όσον αφορά την χορήγηση της άδειας του φάρµακου που εξετάζεται

από τα εν λόγω εργαστήρια,

− τροπολογίες 29 και 70 που καθιστούν υποχρεωτική τη συµµετοχή εισηγητών ή

εµπειρογνωµόνων στις επιθεωρήσεις,

− τροπολογία 42, σχετικά µε τη συµπερίληψη της φράσης «προσφάτως εγκριθέν

φάρµακο» στο φύλλο οδηγιών της συσκευασίας,

− τροπολογία 45 για τον καθορισµό λεπτοµερούς διαδικασίας για τις αιτήσεις

χρησιµοποίησης της ταχείας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 9,

− τροπολογία 48 σχετικά µε αναφορά στο κοινοτικό δίκαιο στο άρθρο 16 παράγραφος 1,

− µέρος της τροπολογίας 49, σχετικά µε λεπτοµερή διαδικασία στην περίπτωση υποβολής

εσφαλµένων στοιχείων,

− τροπολογία 57 η οποία απαιτεί οι εκθέσεις για τις παρενέργειες να αποστέλλονται

ηλεκτρονικά,

− τροπολογία 65 η οποία προβλέπει ετήσια έκθεση περί των παρενεργειών η οποία

δηµοσιεύεται από τον Οργανισµό,

− τροπολογίες 71 και 107 (πρώτο µέρος) για το παραδεκτό νέων δεδοµένων σε προσφυγή

κατά της γνώµης των επιστηµονικών επιτροπών,

− τροπολογία 85 για τις αρµοδιότητες της επιτροπής για τα βοτανοθεραπευτικά φάρµακα

και τις αναφορές στην εν λόγω επιτροπή οι οποίες περιέχονται στις τροπολογίες 101,

105 και 108,
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− τα µέρη της τροπολογίας 91 που αφορούν την τράπεζα δεδοµένων την οποία τηρεί ο

Οργανισµός σχετικά µε τα ζητήµατα ανεξαρτησίας από τις φαρµακευτικές εταιρίες,

σύγκρισης µεταξύ των διαφόρων φαρµάκων και παιδιατρικών φαρµάκων,

− τροπολογία 92 σχετικά µε την παροχή δικαιώµατος στο Κοινοβούλιο να ζητά γνώµη

από τις επιστηµονικές επιτροπές,

− τροπολογία 94 για την ανάθεση στον Οργανισµό ορισµένων καθηκόντων σχετικά µε

αναπτυσσόµενες χώρες,

− τροπολογία 97 για την επέκταση της συνεργασίας µε την ΠΟΥ στον τοµέα των

κτηνιατρικών φαρµάκων µέσω του ∆ιεθνούς Γραφείου Επιζοωτιών,

− µέρος της τροπολογίας 110 για την συµπερίληψη αναφοράς στους υπαλλήλους του

Οργανισµού στο άρθρο 63 παράγραφος 2,

− τροπολογία 122 για τη χρηµατοδότηση νέων καθηκόντων του Οργανισµού,

− µέρος της τροπολογίας 128 για την προσαρµογή του επιπέδου των τελών,

− τροπολογίες 132 και 133 σχετικά µε τις διατάξεις για την παρηγορητική χρήση όσον

αφορά τη φαρµακοεπαγρύπνηση και τη χρηµατοδότηση των φαρµάκων αυτών (πρβ.

επίσης και το Μέρος ΙΙΙ),

− τροπολογία 145 για την απαλοιφή της απαίτησης να χορηγείται µία µόνο άδεια για κάθε

φάρµακο,

− τροπολογίες 147 και 148 για πτυχές που αφορούν το φύλο,

− τροπολογία 152 σχετικά µε αιτιολογική σκέψη για τη χρηµατοδότηση των καθηκόντων

του Οργανισµού,

− τροπολογία 162 για τον καθορισµό ευρωπαϊκών οµάδων ασθενών,
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− τροπολογία 173 σχετικά µε αιτιολογική σκέψη όπου δηλώνεται ότι η νοµοθεσία περί

φαρµάκων αφορά ζητήµατα της δηµόσιας υγείας,

− τροπολογία 174 για την υποχρέωση δηµοσίευσης εκθέσεων αξιολόγησης, οι οποίες σε

µερικές περιπτώσεις περιέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες,

− τροπολογία 175 για τον καθορισµό ελάχιστης διάρκειας της περιόδου επιστηµονικής

αξιολόγησης.

___________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2003 (26.09)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0252 (COD)
2001/0253 (COD)
2001/0254 (COD)
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REV 1

ECO 167
AGRILEG 216
SAN 170
CODEC 1109
OC 540

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : Την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9794/03 ΕCO 100 AGRILEG 135 SAN 110 CODEC 719

10549/03 AGRILEG 170 ECO 132 SAN 140 CODEC 838
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 14591/01 ECO 364 AGRILEG 267 SAN 158 CODEC 1277

15793/02 ECO 389 AGRILEG 278 SAN 239 CODEC 1672
8813/03 ECO 65 AGRILEG 97 SAN 76 CODEC 552
Αναθεώρηση της φαρµακευτικής νοµοθεσίας - προτάσεις :
- κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη
θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον
αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση
και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την αξιολόγηση των
φαρµάκων

- οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα
φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

- οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τού Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού κώδικος για τα
κτηνιατρικά φάρµακα
= Yιοθέτηση κοινών θέσεων

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Ηµεροµηνία διαβούλευσης : 26.09.2003

1. Η Επιτροπή υπέβαλε τις προαναφερόµενες προτάσεις το Νοέµβριο του 2001. 1Αποτελούν

τµήµα της αναθεώρησης της κοινοτικής φαρµακευτικής νοµοθεσίας.

                                                
1 ΕΕ C 75 E, 26.03.2002, σ. 189.
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Οι προτάσεις βασίζονται στο άρθρο 95 και, εκτός από την οδηγία για τα φάρµακα που

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, στο άρθρο 154 παρ. 4, στοιχείο β) της Συνθήκης.

Υπόκεινται στη συναπόφαση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις 18 Σεπτεµβρίου 2002 2.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη διατυπώσει γνώµη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Οκτωβρίου 2002. 3

Η Επιτροπή στη συνέχεια υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού στις

10 ∆εκεµβρίoυ 2002 4 και τροποποιηµένες προτάσεις για τις οδηγίες στις 3 Απριλίου 2003. 5

3. Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε ειδική πλειοψηφία για τον κανονισµό και

για την οδηγία για τα φάρµακα για ανθρώπινη κατανάλωση στις 2 Ιουνίου 2003. Οι

αντιπροσωπείες Β και ΚΧ δήλωσαν ότι σκόπευαν να ψηφίσουν κατά της έκδοσης των κοινών

θέσεων. Η συµφωνία της αντιπροσωπείας Γερ. για τις προτάσεις υπόκειται σε

κοινοβουλευτική επιφύλαξη εξέτασης.

Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων συµφώνησε οµόφωνα µε την οδηγία για τα

κτηνιατρικά φάρµακα στις 25 Ιουνίου 2003.

4. Εφόσον τα κείµενα των κοινών θέσεων του Συµβουλίου διατυπώθηκαν πλέον οριστικά, η

Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων και το Συµβούλιο καλούνται να περιλάβουν στην

ηµερήσια διάταξη κάποιας από τις επόµενες συνόδους τους τα εξής:

� την έκδοση της κοινής θέσης που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 10949/03 µε ειδική

πλειοψηφία, µε αντίθετη ψήφο των αντιπροσωπειών Β και ΚΧ και αποχή της

αντιπροσωπείας Γερ.,

− την έκδοση της κοινής θέσης που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 10950/03 µε ειδική

πλειοψηφία, µε αντίθετη ψήφο των αντιπροσωπειών Β και ΚΧ,

                                                
2 ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 1.
3 ΄Eγγρ. 13241/02.
4 ΄Eγγρ. 15793/02.
5 ΄Eγγρ. 8813/03.
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� την έκδοση µε οµοφωνία της κοινής θέσης που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 10951/03,

� την έγκριση των σκεπτικών του Συµβουλίου που περιλαµβάνονται στις προσθήκες

αυτών των εγγράφων,

� την καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου των δηλώσεων που περιέχονται στην

προσθήκη του παρόντος σηµειώµατος. 6

������������������

                                                
6 Η Γενική Γραµµατεία θα διαβιβάσει τις δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 07.10.2003
SEC(2003) 1082 τελικό

2001/0252 (COD)
2001/0253 (COD)
2001/0254 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά

µε τις κοινές θέσεις που υιοθέτησε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρµάκων που προορίζονται για

ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Φαρµάκων

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για

ανθρώπινη χρήση

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα
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2001/0252 (COD)
2001/0253 (COD)
2001/0254 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά
µε τις κοινές θέσεις που υιοθέτησε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρµάκων που προορίζονται για

ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Φαρµάκων

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για

ανθρώπινη χρήση

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

∆ιαβίβαση της πρότασης στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
(COM(2001) 404 τελικό) – 2001/0252 (COD)

26 Νοεµβρίου 2001

Γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 18 Σεπτεµβρίου 2002

Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – πρώτη ανάγνωση 23 Οκτωβρίου 2002

∆ιαβίβαση τροποποιηµένης πρότασης στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(COM(2002) 735 τελικό) – 2001/0251 (COD)

10 ∆εκεµβρίου 2002

∆ιαβίβαση τροποποιηµένης πρότασης στο Συµβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(COM(2003) 163 τελικό) – 2001/0252 (COD) και 2001/0253 (COD)

3 Απριλίου 2003

Κοινές θέσεις του Συµβουλίου 29 Σεπτεµβρίου 2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η αναθεώρηση της φαρµακευτικής νοµοθεσίας, που περιλαµβάνει προτάσεις για την
αντικατάσταση του κανονισµού 2309/93, περί θεσπίσεως κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης
και εποπτείας των φαρµακευτικών προϊόντων, και για την τροποποίηση των οδηγιών
2001/83/ΕΚ και 2001/82/ΕΚ, περί των κοινοτικών κωδίκων για τα φάρµακα που
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προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση, αντιστοίχως, επιδιώκει τους εξής
στόχους:

– διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δηµόσιας υγείας, ιδίως θέτοντας στη διάθεση
των ασθενών, το ταχύτερο δυνατόν, καινοτόµα και αξιόπιστα προϊόντα και αυξάνοντας την
επιτήρηση της αγοράς µέσω της ενίσχυσης των διαδικασιών ελέγχου και
φαρµακοεπαγρύπνησης·

– ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φαρµακευτικών προϊόντων, λαµβάνοντας συγχρόνως
υπόψη τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, και θέσπιση ενός κανονιστικού και
νοµοθετικού πλαισίου που να ευνοεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
φαρµακοβιοµηχανίας·

– ανταπόκριση στις προκλήσεις που δηµιουργεί η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

– εξορθολογισµός και απλούστευση του συστήµατος και, µε τον τρόπο αυτό, βελτίωση της
εν γένει συνοχής και προβολής του και της διαφάνειας των διαδικασιών.

Όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρµακα, σκοπός της πρότασης είναι επίσης να αντιµετωπιστεί το
πρόβληµα της διαθεσιµότητας τέτοιων φαρµάκων.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Οι κοινές θέσεις του Συµβουλίου επιφέρουν ορισµένες τροποποιήσεις στις τροποποιηµένες
προτάσεις της Επιτροπής. Ωστόσο, συνάδουν µε τους στόχους και τις κύριες αρχές που
περιέχονται στην πρόταση.

3.2. Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και εποπτείας των φαρµάκων που
προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για την ίδρυση
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων

3.2.1. Τροπολογίες που έγιναν πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν δεκτές από την Επιτροπή και το
Συµβούλιο

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις τροπολογίες 12, 14, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 60, 69, 72,
75, 77, 78, 90, 98, 99, 103, 106, 111, 112, 124, 126, 127, 135 και 146 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, µε µικρές φραστικές αλλαγές σε λίγες περιπτώσεις. Οι τροπολογίες αυτές
είχαν επίσης γίνει δεκτές και από την Επιτροπή και είχαν ενσωµατωθεί αυτούσιες στην
τροποποιηµένη πρότασή της. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε επίσης χωρίς αλλαγές τις
τροπολογίες 13 και 60. Οι εν λόγω τροπολογίες είχαν γίνει κατ' αρχήν δεκτές από την
Επιτροπή.

Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο αποδέχθηκε εν µέρει ή κατ' αρχήν τις τροπολογίες 1, 4, 13, 15,
18, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 34, 38, 39, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 66, 68, 73,
76, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 100, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113,
118, 120, 121, 123, 125, 128, 129, 130, 131, 134, 140, 141, 153, 155, 157, 163, 165 και 166.
Οι τροπολογίες αυτές είχαν γίνει δεκτές, τουλάχιστον εν µέρει ή κατ' αρχήν, από την
Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών
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παρατηρήσεων, η Επιτροπή υποστηρίζει τις τροποποιήσεις του Συµβουλίου, οι οποίες
αναφέρονται ειδικότερα στα εξής:

– Τροπολογίες 1, 13, 129 και 130 (εν µέρει) σχετικά µε τη µείωση των τελών για τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την παροχή ειδικής βοήθειας στις κτηνιατρικές
επιχειρήσεις. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, κατά την άποψη του Συµβουλίου, για τη µείωση
των τελών χρειάζονται λεπτοµερέστερες διατάξεις που πρέπει να καθοριστούν µε
διαδικασία επιτροπής και ότι, όσον αφορά την παροχή ειδικής βοήθειας στις κτηνιατρικές
επιχειρήσεις, η βοήθεια αυτή δεν χρειάζεται να περιορίζεται στις ΜΜΕ·

– Τροπολογίες 4 και 100 για τη σχετική αποτελεσµατικότητα·

– Τροπολογίες 18 και 22 σχετικά µε την ονοµασία των φαρµάκων κοινόχρηστης ονοµασίας·

– Τροπολογία 20 σχετικά µε την ανάλυση οφέλους/κινδύνου·

– Τροπολογίες 23 και 68 σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις των επιστηµονικών επιτροπών στο
πλαίσιο της διαδικασίας αµοιβαίας αναγνώρισης·

– Τροπολογίες 24 και 25 (εν µέρει) σχετικά µε την ορθή κλινική πρακτική και τις κλινικές
δοκιµές·

– Τροπολογία 24 (εν µέρει) σχετικά µε τις εξαιρέσεις από την αρχή της ενιαίας ονοµασίας·

– Τροπολογίες 15 και 47, που αφορούν την οδηγία 89/105/ΕΟΚ σχετικά µε τις εθνικές
διαδικασίες καθορισµού των τιµών των φαρµάκων και κάλυψης του κόστους των·

– Τροπολογίες 31 και 73 σχετικά µε τους όρους και τους περιορισµούς που συνδέονται µε
την ασφαλή και αποτελεσµατική χρήση των φαρµάκων·

– Τροπολογία 34 σχετικά µε την ταχεία διαδικασία αξιολόγησης ορισµένων φαρµάκων·

– Τροπολογίες 38 και 76 σχετικά µε τις εκθέσεις αξιολόγησης·

– Τροπολογία 39 σχετικά µε την υποχρέωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας να
παρέχει στοιχεία για τις παρενέργειες κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Φαρµάκων (Οργανισµός)·

– Τροπολογίες 43, 51, 53, 79, 81, µέρος της 87, 109 και 131 σχετικά µε την παραποµπή στον
κανονισµό 1049/2001/ΕΚ για την πρόσβαση στα έγγραφα·

– Τροπολογία 44 σχετικά µε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για ορισµένα φάρµακα σε
εξαιρετικές περιπτώσεις·

– Τροπολογία 49 (εν µέρει) σχετικά µε την ακρίβεια των εγγράφων και των στοιχείων που
υποβάλλονται από τον αιτούντα·

– Τροπολογία 50 σχετικά µε την κοινοποίηση πληροφοριών φαρµακοεπαγρύπνησης σε
επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας·

– Τροπολογίες 52, 80 και 121 σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων
φαρµακοεπαγρύπνησης του Οργανισµού. Οι τροπολογίες αυτές γίνονται δεκτές µόνο για
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τις δραστηριότητες του Οργανισµού και όχι για τις δραστηριότητες των αρµόδιων εθνικών
αρχών·

– Τροπολογία 54 σχετικά µε τη γνωστοποίηση των παρενεργειών από τους ασθενείς σε
επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας·

– Τροπολογία 62 σχετικά µε το περιεχόµενο του οδηγού για τις παρενέργειες·

– Τροπολογίες 63 και 88 σχετικά µε την πρόσβαση στη βάση δεδοµένων
φαρµακοεπαγρύπνησης·

– Τροπολογία 64, που προβλέπει ενισχυµένη επιτήρηση κατά τα πρώτα έτη µετά τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας µέσω της συλλογής στοιχείων από οµάδες ασθενών·

– Τροπολογία 66, που διασφαλίζει τη συντονισµένη λειτουργία των συστηµάτων
φαρµακοεπαγρύπνησης των κρατών µελών και του Οργανισµού·

– Τροπολογία 82 σχετικά µε την αναφορά σε κατάλοιπα φαρµάκων στο πλαίσιο της
αξιολόγησης της σχέσης κινδύνου/οφέλους·

– Τροπολογίες 84, 104, 107 (εν µέρει) και 108 (εν µέρει) σχετικά µε τη σύσταση
θεραπευτικών συµβουλευτικών οµάδων από τις επιστηµονικές επιτροπές·

– Τροπολογία 86 σχετικά µε την αναφορά των απόψεων της µειοψηφίας στις γνωµοδοτήσεις
των επιστηµονικών επιτροπών·

– Τροπολογία 87 (εν µέρει) σχετικά µε τη διατύπωση των φυλλαδίων οδηγιών και της
επισήµανσης·

– Τροπολογίες 89, 91 (εν µέρει) και 93 (εν µέρει) σχετικά µε την ανακοίνωση πληροφοριών
φαρµακοεπαγρύπνησης και την ενηµέρωση του κοινού για τη βάση δεδοµένων του
Οργανισµού·

– Τροπολογία 93 σχετικά µε τα καθήκοντα του Οργανισµού όσον αφορά τη βιοτροµοκρατία·

– Τροπολογίες 95, 96 και 157, που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του περιεχοµένου της
βάσης δεδοµένων του Οργανισµού·

– Τροπολογία 105 (εν µέρει), που αφορά την πραγµατοποίηση επαφών ανάµεσα στις
επιστηµονικές επιτροπές και στα ενδιαφερόµενα µέρη·

– Τροπολογία 109 (εν µέρει) σχετικά µε τη δήλωση των συγκρούσεων συµφερόντων·

– Τροπολογία 110 σχετικά µε τη δήλωση των οικονοµικών συµφερόντων·

– Τροπολογία 113 σχετικά µε τη διαδικασία διορισµού του γενικού διευθυντή·

– Τροπολογία 118 σχετικά µε τη συµµετοχή των προέδρων των επιστηµονικών επιτροπών
στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου·

– Τροπολογίες 120 και 123 σχετικά µε τις διατάξεις που αφορούν τα οικονοµικά του
Οργανισµού·
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– Τροπολογία 125 σχετικά µε τη δηµοσίευση ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητες του
Οργανισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

– Το πρώτο µέρος της τροπολογίας 128 που αντικαθιστά τον όρο “ύψος των τελών” µε τον
όρο “επίπεδο των τελών”·

– Τροπολογία 131 σχετικά µε τους κανόνες και τις διαδικασίες του Οργανισµού και των
οργάνων του και σχετικά µε τις ευρωπαϊκές δηµόσιες εκθέσεις αξιολόγησης·

– Τροπολογία 134 σχετικά µε τη συνέχιση της παροχής φαρµάκων για παρηγορητική χρήση·

– Τροπολογία 140 σχετικά µε την ευθύνη για τη διάθεση του φαρµάκου στην αγορά·

– Τροπολογία 141 σχετικά µε τη γνωστοποίηση της διακοπής εµπορίας του φαρµάκου·

– Τροπολογίες 153 και 155 σχετικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης για τυχόν απόσυρση
αιτήσεων χορήγησης άδειας κυκλοφορίας·

– Τροπολογίες 163, 165 και 166, που αφορούν τις διατάξεις τις σχετικές µε την ανανέωση
της άδειας κυκλοφορίας. Το Συµβούλιο υποστηρίζει κατ' αρχήν την προσέγγιση που
ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της
πρόταση, προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να ανανεώνεται
µετά από διάστηµα πέντε ετών, στη συνέχεια όµως θα ισχύει επ' αόριστον. Ωστόσο, το
Συµβούλιο εισάγει µια πρόσθετη ανανέωση, η οποία περιορίζεται σε σηµαντικούς λόγους
φαρµακοεπαγρύπνησης. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την προσθήκη αυτή.

3.2.2. Τροπολογίες που έγιναν πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν δεκτές από την Επιτροπή αλλά
όχι από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο απέρριψε ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες η
Επιτροπή αποδέχθηκε πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν στην τροποποιηµένη της πρόταση. Οι
τροπολογίες αυτές είναι οι εξής: 59, 61, 101, 102, 114, 115, 116 και 117.

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 59, σκοπός της οποίας ήταν η αποσαφήνιση των
χρονοδιαγραµµάτων υποβολής των πρώτων περιοδικών επικαιροποιηµένων εκθέσεων
ασφαλείας, διότι θεωρεί ότι η συσχέτιση της περιόδου µε την πραγµατική κυκλοφορία του
προϊόντος στην αγορά θα συνεπαγόταν άσκοπες διοικητικές επιβαρύνσεις για την αρµόδια
αρχή. Η Επιτροπή σηµειώνει, ωστόσο, ότι το Συµβούλιο συµφώνησε να εφαρµοστεί µια
διαδικασία επιτροπής για την έγκριση των λεπτοµερών ρυθµίσεων που θα διέπουν τις εν
λόγω εκθέσεις. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή αποδέχεται την κοινή θέση του Συµβουλίου.

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 61, σκοπός της οποίας ήταν να εµποδιστεί η
κοινοποίηση, από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, πληροφοριών για θέµατα
φαρµακοεπαγρύπνησης χωρίς τη συγκατάθεση του Οργανισµού. Ωστόσο, το Συµβούλιο
συµφώνησε µε το στόχο της τροπολογίας και συµπεριέλαβε στην κοινή του θέση την
υποχρέωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας να κοινοποιεί στον Οργανισµό τις
πληροφορίες αυτές, παρέχοντας έτσι στον Οργανισµό τη δυνατότητα να αντικρούσει τυχόν
παραπλανητικές πληροφορίες.

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 101, 102 και 114, σκοπός των οποίων ήταν η
τροποποίηση της µεθόδου ορισµού των µελών των επιστηµονικών επιτροπών. Το Συµβούλιο
θεµελιώνει την κοινή του θέση στο γεγονός ότι τα µέλη αυτών των επιτροπών πρέπει να
ορίζονται απευθείας από τα κράτη µέλη. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η Επιτροπή, αν και θα
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προτιµούσε την τροποποίηση της διαδικασίας ορισµού των µελών, καθώς οι τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποσκοπούσαν στην ενίσχυση τόσο της επιστηµονικής σύνθεσης
των επιτροπών όσο και των διαθέσιµων τοµέων εµπειρογνωµοσύνης, θα µπορούσε να δεχθεί
την κοινή θέση λαµβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες διατάξεις που προέβλεψε το Συµβούλιο.
Πράγµατι, το Συµβούλιο συµφώνησε να προβλεφθεί και ο ορισµός εισδεχοµένων µελών
(δηλαδή µελών που θα προταθούν από τα ήδη υφιστάµενα µέλη), ούτως ώστε να
συµπληρώνεται η εµπειρογνωµοσύνη των µελών που διορίζονται από τα κράτη µέλη. Το
Συµβούλιο δέχθηκε επίσης τις διατάξεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της
εµπειρογνωµοσύνης των επιτροπών µε τη σύσταση επιστηµονικών συµβουλευτικών οµάδων
από διάφορους επιστηµονικούς τοµείς και πεδία.

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 115, σκοπός της οποίας ήταν η κάλυψη των
δραστηριοτήτων της µελλοντικής επιτροπής για τα βοτανοθεραπευτικά φάρµακα στο πλαίσιο
των καθηκόντων του γενικού διευθυντή. Η απόφαση του Συµβουλίου είναι αποδεκτή, διότι
αφορά ορισµένες δραστηριότητες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόµη η σχετική νοµοθεσία.

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 116 και 117, σκοπός των οποίων ήταν η
τροποποίηση της σύνθεσης του διοικητικού συµβουλίου. Το Συµβούλιο δέχθηκε, ωστόσο, τη
µείωση του αριθµού των εκπροσώπων από δύο σε ένα, πράγµα που σηµαίνει ότι το µέγεθος
του διοικητικού συµβουλίου µετά τη διεύρυνση θα παραµείνει το ίδιο όπως και τώρα. Η
Επιτροπή έδειξε την ευελιξία της στο σηµείο αυτό προκειµένου να διευκολυνθεί η ταχεία
επίτευξη προόδου στο σηµαντικό αυτό θέµα, διατύπωσε όµως επιφύλαξη και επισήµανε ότι
θα καθορίσει τη θέση της σε συνάρτηση µε τη θέση την οποία θα λάβει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του. Γι' αυτό το λόγο ζήτησε να καταχωριστεί
σχετική δήλωσή της στα πρακτικά του Συµβουλίου (βλ. σηµείο 5 παρακάτω: δήλωση σχετικά
µε το άρθρο 65 του κανονισµού για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και
εποπτείας των φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για την
ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων). Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι το
Συµβούλιο απάλειψε τη διάταξη περί ιδρύσεως γνωµοδοτικού συµβουλίου, ως συνέπεια της
προσέγγισης που ακολούθησε όσον αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου.

3.2.3. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή, αλλά έγιναν εν µέρει ή κατ' αρχήν
δεκτές από το Συµβούλιο

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο δέχθηκε, εν µέρει, την τροπολογία 46 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποσκοπούσε στον καθορισµό της δεκαετούς περιόδου
προστασίας των δεδοµένων µέσω της αυτόµατης σύνδεσής της µε την περίοδο που είναι
εφαρµοστέα στο πλαίσιο των φαρµάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις
εθνικές διαδικασίες. Ωστόσο, η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι το Συµβούλιο περιόρισε την
εφαρµογή αυτής της τροπολογίας στα προϊόντα που θα εγκρίνονται προαιρετικά µέσω της
κεντρικής διαδικασίας. Για τα προϊόντα αυτά, ισχύει το ίδιο καθεστώς προστασίας δεδοµένων
µε το καθεστώς που προβλέπεται για τα προϊόντα που εγκρίνονται βάσει εθνικών
διαδικασιών. Για τα φάρµακα που πρέπει να εγκρίνονται υποχρεωτικά µέσω της κεντρικής
διαδικασίας, το Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση της Επιτροπής να διατηρηθεί η
δεκαετής περίοδος όπως εφαρµόζεται σήµερα βάσει του υπάρχοντος κανονισµού, µε τη
δυνατότητα επέκτασης της εν λόγω περιόδου κατά ένα επιπλέον έτος όταν εγκρίνεται νέα
ένδειξη που παρουσιάζει σηµαντικό κλινικό όφελος σε σύγκριση µε τις υφιστάµενες
θεραπείες.
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3.2.4. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και από το Συµβούλιο

Ορισµένες τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής ούτε στην κοινή θέση του Συµβουλίου. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι εξής: 2, 3, 5,
6, 7, 8, 10, 21, 25 (εν µέρει), 26, 27, 29, 42, 45, 48, 49 (εν µέρει), 56, 57, 58, 65, 67, 70, 71,
83, 85, 91 (εν µέρει), 92, 93 (εν µέρει), 94, 97, 107 (εν µέρει), 108 (εν µέρει), 119, 122, 128
(εν µέρει), 132, 133, 145, 147, 148, 152, 162, 173, 174 και 175.

3.2.5. Τροποποιήσεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο στην κοινή του θέση

Η κοινή θέση περιλαµβάνει ορισµένες τροποποιήσεις, σκοπός των οποίων να
αποσαφηνιστούν οι διατάξεις του κειµένου, να εκσυγχρονιστεί η ορολογία και να υπάρξει
σύγκλιση µεταξύ των διατάξεων που αφορούν τα προοριζόµενα για τον άνθρωπο φάρµακα
και των διατάξεων που αφορούν τα κτηνιατρικά φάρµακα. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις
τροποποιήσεις αυτές.

Το Συµβούλιο προέβη επίσης σε ορισµένες τροποποιήσεις ουσίας, οι οποίες δεν αντιστοιχούν
άµεσα ούτε σε τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε σε διάταξη της πρότασης της
Επιτροπής.

Το Συµβούλιο όρισε ως υποχρεωτική τη χρήση της κεντρικής διαδικασίας για τα
προοριζόµενα για τον άνθρωπο φάρµακα τα οποία περιέχουν νέα δραστική ουσία για τη
θεραπεία τεσσάρων βασικών ασθενειών: HIV/AIDS, καρκίνος, νευροεκφυλιστικές
διαταραχές και διαβήτης (άρθρο 3 και παράρτηµα του κανονισµού). Η ρύθµιση αυτή θα
ισχύει επιπλέον του σηµερινού υποχρεωτικού πεδίου εφαρµογής αυτής της διαδικασίας, η
οποία πρέπει να εφαρµόζεται για τα βιοτεχνολογικά προϊόντα. Μολονότι η Επιτροπή
συµφωνεί µε το γεγονός ότι οι εν λόγω 4 ασθένειες αποτελούν σήµερα τους τοµείς στους
οποίους επικεντρώνει επί του παρόντος την έρευνά της η βιοµηχανία και, άρα, τους τοµείς
στους οποίους θα αναπτυχθούν νέα προϊόντα, εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη της για το γεγονός
ότι το Συµβούλιο εφάρµοσε µια περιοριστική προσέγγιση ως προς την κεντρική διαδικασία.
Η Επιτροπή θεωρεί, πάντως, ότι η πρόταση αυτή συνιστά βελτίωση, έστω και περιορισµένη,
σε σύγκριση µε την υπάρχουσα κατάσταση και εκτιµά ότι θα επιτρέψει, σ' αυτούς τους
συγκεκριµένους τοµείς, την εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής εµπειρογνωµοσύνης και, τελικά, την
έκδοση µιας κοινοτικής άδειας κυκλοφορίας, που θα παρέχει πρόσβαση σε όλους τους
ασθενείς στην Κοινότητα υπό τις ίδιες συνθήκες.

Για τα κτηνιατρικά φάρµακα, το Συµβούλιο επέλεξε να εφαρµόσει την πλήρη δυνατότητα
επιλογής µεταξύ της εθνικής και της κοινοτικής διαδικασίας για τα φάρµακα τα οποία
περιέχουν νέες δραστικές ουσίες (άρθρο 3 και παράρτηµα του κανονισµού). Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την πρόταση αυτή, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις περιφερειακές διαφορές στα
κράτη µέλη και στα χαρακτηριστικά των ασθενειών.

Το Συµβούλιο αποφάσισε να επιλέξει την ίδια διαδικασία επιτροπής για τις αποφάσεις που
αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας (άρθρα 10 και 35). Το Συµβούλιο επέλεξε τη
διαδικασία διαχείρισης ως την πλέον ενδεδειγµένη για τις αποφάσεις αυτές. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την επιλογή αυτή.

Το Συµβούλιο τροποποίησε τη διάταξη που αφορά την αρχή της µίας µόνο άδειας
κυκλοφορίας για ένα φάρµακο (άρθρο 82). Η Επιτροπή συµφώνησε µε την τροποποίηση
αυτή, διότι αποσαφηνίζει τις εξαιρέσεις από την εν λόγω αρχή και περιλαµβάνει ρητά την
από κοινού θέση σε κυκλοφορία ως λόγο αποδοχής περισσότερων της µίας αδειών
κυκλοφορίας.
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Το Συµβούλιο τροποποίησε τη διάταξη που αφορά την παρηγορητική χρήση (άρθρο 83). Η
Επιτροπή συµφωνεί µε τη ρητή αναφορά στις διατάξεις που αφορούν τη διαθεσιµότητα
φαρµάκων για τους µεµονωµένους ασθενείς υπό την ευθύνη επαγγελµατία του τοµέα της
υγείας. Πράγµατι, οι διατάξεις αυτές δεν πρέπει να επηρεαστούν από την έγκριση νέας
διάταξης για την παρηγορητική χρήση. Όσον αφορά τη µη πληρωµή των προϊόντων
παρηγορητικής χρήσης από τους ασθενείς, η Επιτροπή, αν και θα προτιµούσε να διατηρηθεί η
διάταξη όπως είχε προταθεί αρχικά και είχε γίνει δεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα
µπορούσε ωστόσο να αποδεχθεί την κοινή θέση ως προς το σηµείο αυτό, εν όψει του
γεγονότος ότι, όπως αναφέρεται στη δήλωση στην οποία προέβησαν από κοινού η Επιτροπή
και το Συµβούλιο, η νέα νοµοθετική ρύθµιση δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να προβλέψουν
στην εθνική τους νοµοθεσία τη µη πληρωµή από τους ασθενείς.

Άλλες τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας αφορούν τη δυνατότητα των κρατών µελών να
ζητούν τη γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής, κατά τη διακριτική ευχέρεια της οικείας
επιτροπής, την αλλαγή ορισµένων προθεσµιών σχετικών µε τη διαδικασία αξιολόγησης, την
παροχή, στις αρµόδιες αρχές, της δυνατότητας να ζητούν στοιχεία από τον κάτοχο της άδειας
κυκλοφορίας και το καθήκον του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας να αναφέρει παρενέργειες
που εκδηλώνονται στο έδαφος τρίτης χώρας. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις αλλαγές αυτές.

3.3. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση

3.3.1. Τροπολογίες που έγιναν πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν δεκτές από την Επιτροπή και το
Συµβούλιο

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει 20 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
οι οποίες είχαν περιληφθεί αυτούσιες στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Οι
τροπολογίες αυτές είναι οι εξής: 2, 13, 25, 43, 47, 50, 57, 58, 61, 67, 68, 70, 83, 88, 93, 97,
110, 125, 130 και 158.

Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει ή κατ' αρχήν 42 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που είχαν ενσωµατωθεί τουλάχιστον εν µέρει ή κατ' αρχήν στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι εξής: 3, 5, 12, 14, 15,
24, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 51, 52, 53 (µέρος), 55, 60, 63, 66, 69, 71 (µέρος), 82, 84, 85, 86,
92, 94, 95, 106, 108, 116 (µέρος), 121, 122, 156, 157, 159, 167, 168, 185, 186 και 191. Με
την επιφύλαξη τυχόν ειδικών παρατηρήσεων, η Επιτροπή υποστηρίζει τις τροποποιήσεις
αυτές, οι οποίες αναφέρονται ειδικότερα στα εξής:

– Τροπολογία 3 σχετικά µε το στόχο της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας·

– Τροπολογίες 5 και 32 σχετικά µε την εφαρµογή των δεοντολογικών απαιτήσεων της
οδηγίας 2001/20/ΕΚ σε όλες τις κλινικές δοκιµές που πραγµατοποιούνται προς
υποστήριξη αίτησης στην ΕΕ·

– Τροπολογία 12 σχετικά µε τον ορισµό του οµοιοπαθητικού φαρµάκου·

– Τροπολογία 14 σχετικά µε τον ορισµό του τοπικού αντιπροσώπου·

– Τροπολογία 15 σχετικά µε τους ορισµούς των κινδύνων και της σχέσης οφέλους/κινδύνου·

– Τροπολογία 24 σχετικά µε τη διανοµή φαρµάκων σε περίπτωση βιολογικών απειλών ή
βιολογικού πολέµου·
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– Τροπολογίες 27, 30, 31 και 33 σχετικά µε τα πληροφοριακά στοιχεία και τα έγγραφα που
πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση·

– Τροπολογία 36 σχετικά µε την έγκριση προϊόντος κοινόχρηστης ονοµασίας σε κράτος
µέλος στο οποίο το προϊόν αναφοράς δεν έχει εγκριθεί·

– Τροπολογία 42 σχετικά µε τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος·

– Τροπολογίες 51, 52 και 53 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για την
άδεια κυκλοφορίας, την έκθεση αξιολόγησης και τους επιστηµονικούς λόγους·

– Τροπολογία 55 σχετικά µε τις υπό αίρεση άδειες κυκλοφορίας·

– Τροπολογία 60 σχετικά µε την ευθύνη του αιτούντος ή του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας για την ακρίβεια των υποβαλλόµενων στοιχείων·

– Τροπολογία 63 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να εκδώσει η Επιτροπή
για τον ορισµό της έννοιας του “σοβαρού κινδύνου για τη δηµόσια υγεία”·

– Τροπολογία 66 σχετικά µε τις διαδικασίες διαιτησίας σε περίπτωση κοινοτικού
συµφέροντος·

– Τροπολογία 69 σχετικά µε την προθεσµία διαβίβασης της τελικής επιστηµονικής γνώµης
µετά από διαδικασία παραποµπής·

– Τροπολογία 71 όσον αφορά, ειδικότερα, την υποχρέωση να συνταχθεί έκθεση για τη
λειτουργία των διαδικασιών του Τίτλου III, κεφάλαιο 3 της οδηγίας·

– Τροπολογία 82 σχετικά µε την ειδική παράκληση που πρέπει να υπάρχει στο φύλλο
οδηγιών να συµβουλεύεται ο χρήστης το γιατρό ή το φαρµακοποιό για τη χρήση του
προϊόντος· πρέπει να σηµειωθεί ότι το Συµβούλιο τροποποίησε τη σειρά ορισµένων
τµηµάτων του φύλλου οδηγιών·

– Τροπολογίες 84, 85 και 86 σχετικά µε τη σαφήνεια και το ευανάγνωστο των φύλλων
οδηγιών και τη συµµετοχή οµάδων ασθενών-στόχων στην αξιολόγηση της εξωτερικής
συσκευασίας, της στοιχειώδους συσκευασίας και του φύλλου οδηγιών ενός φαρµάκου·

– Τροπολογία 92 όσον αφορά, ειδικότερα, την προστασία των στοιχείων που παρέχονται στο
πλαίσιο αίτησης για τροποποίηση της κατάταξης ενός φαρµάκου·

– Τροπολογία 94 σχετικά µε την υποχρέωση του παράλληλου εισαγωγέα να ενηµερώνει την
αρµόδια αρχή και τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας για την πρόθεσή του να προβεί σε
παράλληλες εισαγωγές·

– Τροπολογία 95 σχετικά µε το συνεχή εφοδιασµό της αγοράς µε τα σχετικά φάρµακα·

– Τροπολογίες 106, 108 και 191 σχετικά µε τη χρήση της διεθνούς κοινής ονοµασίας του
εµπορικού σήµατος για τη διαφήµιση προς το ευρύ κοινό και τους επαγγελµατίες του
τοµέα της υγείας·

– Μέρος της τροπολογίας 116 σχετικά µε τη συλλογή πληροφοριών για θέµατα
φαρµακοεπαγρύπνησης και τη γνωστοποίησή τους στα κράτη µέλη, στον Οργανισµό και
στο κοινό·
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– Τροπολογία 121 σχετικά µε την υποχρέωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας να
ενηµερώνει την αρµόδια αρχή πριν ή συγχρόνως µε την οποιαδήποτε κοινοποίηση
πληροφοριών για θέµατα φαρµακοεπαγρύπνησης στο ευρύ κοινό·

– Τροπολογίες 122 και 159 σχετικά µε την υποχρέωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας
να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε παύση πώλησης·

– Τροπολογία 156 σχετικά µε τον ορισµό του φαρµάκου κοινόχρηστης ονοµασίας·

– Τροπολογία 157 σχετικά µε τις εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο η
άδεια κυκλοφορίας παύει να ισχύει αν δεν χρησιµοποιηθεί επί τρία έτη·

– Τροπολογίες 167 και 168 σχετικά µε τα λεγόµενα παρόµοια βιολογικά φάρµακα. Το
Συµβούλιο προσθέτει ορισµένες αποδεκτές αποσαφηνίσεις σχετικά µε τις διαφορές στις
διαδικασίες παρασκευής·

– Τροπολογίες 185 και 186 σχετικά µε την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας. Κατ' αρχήν,
το Συµβούλιο υποστηρίζει την προσέγγιση την οποία ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, σύµφωνα µε την οποία η
άδεια κυκλοφορίας πρέπει να ανανεώνεται µετά από πέντε έτη, περίοδο µετά από την
οποία θα ισχύει χωρίς περιορισµό διάρκειας. Ωστόσο, το Συµβούλιο προβλέπει µια
πρόσθετη ανανέωση, την οποία υποστηρίζει η Επιτροπή, διότι η εν λόγω ανανέωση
περιορίζεται σε ορισµένες περιπτώσεις που δικαιολογούνται για λόγους
φαρµακοεπαγρύπνησης.

3.3.2. Τροπολογίες που έγιναν πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν δεκτές από την Επιτροπή αλλά
όχι από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο απέρριψε 19 από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες
είχε αποδεχθεί πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση.
Οι τροπολογίες αυτές είναι οι εξής: 11, 18, 20, 21, 22, 23, 35, 44, 46 (πρώτο µέρος), 48, 80,
89, 91, 98, 104, 114, 140, 151 και 120 (πρώτο µέρος).

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 11, η οποία προσέθετε στον ορισµό του φαρµάκου
τις λέξεις "ασκώντας φαρµακολογική δράση". Η Επιτροπή θα µπορούσε να υποστηρίξει τη
διατήρηση του σηµερινού ορισµού, ο οποίος γενικά αποδείχθηκε λειτουργικός.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την προσέγγιση την οποία ακολούθησε το Συµβούλιο σχετικά µε τις
τροπολογίες 18, 20, 21, 22 και 23 όσον αφορά την οριοθέτηση µεταξύ των φαρµάκων και των
λοιπών προϊόντων. Στο πνεύµα της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, το Συµβούλιο
διατηρεί τόσο τη γενική διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 όσο και την αντίστοιχη
αιτιολογική σκέψη 7, ενώ απορρίπτει τη σύνταξη καταλόγου προϊόντων που θα αποκλείονται
από την οδηγία. Οι φραστικές τροποποιήσεις του Συµβουλίου αποτελούν αποδεκτές
αποσαφηνίσεις.

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 35, η οποία αφορά µια διευκρίνιση σχετικά µε την
περίοδο προστασίας που παρέχεται στα καινοτόµα προϊόντα. Η Επιτροπή αποδέχεται αυτή
την απόφαση του Συµβουλίου για τους λόγους που εκτίθενται αναφορικά µε την τροπολογία
34 παρακάτω.

Όσον αφορά τα οµοιοπαθητικά φάρµακα, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός
ότι το Συµβούλιο δεν υποστήριξε την τροπολογία 44, η οποία επανεισήγε την υποχρέωση των
κρατών µελών να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις καταχωρίσεις που είχαν γίνει από άλλα
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κράτη µέλη πριν από το 1994. Η Επιτροπή δέχεται να µην ενσωµατωθεί στην πρόταση η
έννοια της “δυναµοποίησης”, διότι στερείται επαρκούς σαφήνειας, και να απορριφθούν, όπως
ζητά το Συµβούλιο, οι τροπολογίες 46, 48 και 89. Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Συµβούλιο ότι
η τροπολογία 91, που προτείνει την αναδιατύπωση της πληροφορίας "χωρίς εγκεκριµένες
θεραπευτικές ενδείξεις" στην επισήµανση σε “χωρίς ειδικές θεραπευτικές ενδείξεις” δεν
µπορεί να γίνει δεκτή, διότι θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει στην παρανόηση ότι τα
οµοιοπαθητικά φάρµακα έχουν “γενικές” θεραπευτικές ενδείξεις.

Το Συµβούλιο δεν υποστήριξε την τροπολογία 80, που καλεί τους ασθενείς να αναφέρουν τις
τυχόν ύποπτες παρενέργειες σε επαγγελµατία του τοµέα της υγείας και στην αρµόδια για
θέµατα φαρµακοεπαγρύπνησης αρχή. Οµοίως, το Συµβούλιο δεν υποστήριξε την τροπολογία
114, όπως την αναδιατύπωσε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, τροπολογία που
υποχρεώνει τα κράτη µέλη να επιβάλλουν στους επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας την
υποχρέωση γνωστοποίησης των παρενεργειών. Η Επιτροπή θα προτιµούσε να διατηρηθούν οι
απαιτήσεις αυτές, διότι οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποσκοπούσαν στην
αύξηση των πληροφοριών για θέµατα φαρµακοεπαγρύπνησης και στη συµπερίληψη των
αρµόδιων αρχών ως σηµείων επικοινωνίας για τη συλλογή των πληροφοριών αυτού του
είδους.

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 98, 104 και 140 σχετικά µε την ενηµέρωση των
ασθενών. Η Επιτροπή έδειξε την ευελιξία της στο σηµείο αυτό προκειµένου να διευκολυνθεί
η ταχεία επίτευξη προόδου και η διαµόρφωση κοινής θέσης για το σηµαντικό αυτό θέµα. Υπό
την έννοια αυτή, δήλωσε ότι, εν όψει των εξελίξεων που σηµειώνονται στην τεχνολογία της
πληροφορίας, η απάλειψη της διάταξης που αφορά την παροχή πληροφοριών στους ασθενείς
ενδέχεται να αφήσει τους ασθενείς εκτεθειµένους σε πληροφορίες που δεν έχουν ελεγχθεί και
εξακριβωθεί (βλ. σηµείο 5 παρακάτω: δήλωση σχετικά µε το άρθρο 88 της οδηγίας για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση).

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 120, που καθορίζει ως αφετηρία για τον υπολογισµό
των χρονικών διαστηµάτων υποβολής των επικαιροποιηµένων περιοδικών εκθέσεων για την
ασφάλεια την ηµεροµηνία της πρώτης κυκλοφορίας του φαρµάκου στην αγορά αντί της
ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. Η Επιτροπή δέχεται την απόφαση αυτή, ιδίως
διότι το Συµβούλιο συµφώνησε να προστεθεί ένα νέο άρθρο 104 παράγραφος 6α, σύµφωνα
µε το οποίο οι τροποποιήσεις των ρυθµίσεων που αφορούν τις επικαιροποιηµένες περιοδικές
εκθέσεις για την ασφάλεια µπορούν να αποφασίζονται µε διαδικασία επιτροπής, µε βάση την
πείρα που θα αποκτηθεί.

Το Συµβούλιο απέρριψε την τροπολογία 151 σχετικά µε την κατάταξη ενός φαρµάκου στο
πλαίσιο διαδικασίας αµοιβαίας αναγνώρισης. Η Επιτροπή θα προτιµούσε να διατηρηθεί η
κατάταξη ενός φαρµάκου στο πλαίσιο διαδικασίας αµοιβαίας αναγνώρισης, διότι ο
προτεινόµενος στην κοινή θέση αποκλεισµός θα διατηρήσει τα υπάρχοντα σήµερα
προβλήµατα για την ελεύθερη κυκλοφορία των φαρµάκων.

3.3.3. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή, αλλά που έγιναν πλήρως, εν µέρει
ή κατ' αρχήν δεκτές από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δέχθηκε πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν 10 τροπολογίες που προτάθηκαν από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις οποίες η Επιτροπή δεν είχε αποδεχθεί στην
τροποποιηµένη της πρόταση. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι εξής: 34, 38, 54, 101, 107, 134,
173, 181, 198 και 202.
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Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο υποστηρίζει τις τροπολογίες 34, 134 και 202 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την περίοδο προστασίας των δεδοµένων για φάρµακα
διαφορετικά από εκείνα για τα οποία είναι υποχρεωτική η κεντρική διαδικασία, καθώς και
σχετικά µε τη λεγόµενη ρήτρα Bolar. Η πρόβλεψη επαρκούς επιπέδου προστασίας των
δεδοµένων έχει ουσιώδη σηµασία για την εγγυηµένη παροχή των κινήτρων που απαιτούνται
για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε καινοτόµα προϊόντα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία
που θα ακολουθηθεί. Η γραµµή την οποία ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο αποκλίνει ελαφρώς από τη θέση της Επιτροπής. Για τα φάρµακα που δεν ανήκουν
στην κατηγορία των φαρµάκων τα οποία πρέπει να εγκρίνονται µέσω της υποχρεωτικής
κεντρικής διαδικασίας, µπορεί να υποβληθεί συνοπτική αίτηση µετά από οκτώ έτη, χωρίς να
είναι δυνατή η παροχή κανενός επιπλέον έτους. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η
ισορροπηµένη συµβιβαστική λύση συνάδει µε τους επιδιωκόµενους στόχους της προστασίας
της καινοτοµίας και, παράλληλα, της ενίσχυσης του εν γένει ανταγωνισµού και, κατά
συνέπεια, είναι αποδεκτή.

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 38, που αναδιατυπώνει το άρθρο 10 παράγραφος 3
σχετικά µε ορισµένες τροποποιήσεις σε φάρµακο κοινόχρηστης ονοµασίας και τις δοκιµές
που πρέπει να υποβάλλονται σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης. Αν και η Επιτροπή θεωρεί
µη αναγκαία την εν λόγω αναδιατύπωση, δέχεται ωστόσο τη διευκρίνιση αυτή.

Επίσηµα, το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 54 σχετικά µε τη δηµοσίευση των αδειών
κυκλοφορίας και άλλων πληροφοριών στον ιστοχώρο του Οργανισµού. Επί της ουσίας,
ωστόσο, το Συµβούλιο συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι η πρόβλεψη της υποχρέωσης αυτής δεν
απαιτεί ειδική διάταξη στο άρθρο 21, διότι καλύπτεται ήδη από άλλες διατάξεις, και ιδίως
από το άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισµού.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις
τροπολογίες 101, 173 και 198, που καταργούν την προτεινόµενη, σε δοκιµαστική βάση,
διάταξη για τη βελτίωση της ενηµέρωσης των ασθενών σχετικά µε τα φάρµακα που
χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή, καθώς και τα αντίστοιχα σηµεία των αιτιολογικών
σκέψεων (άρθρο 88 παράγραφος 2). Το Συµβούλιο θεωρεί ότι το ζήτηµα της ενηµέρωσης
των ασθενών χρειάζεται περαιτέρω εξέταση και ότι, εποµένως, θα ήταν πρόωρο να επιλυθεί
στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης της οδηγίας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό θα
καθυστερήσει την προσαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας στις εξελίξεις, και ιδίως στην
ευρεία χρήση του ∆ιαδικτύου για τη λήψη πληροφοριών για θέµατα υγείας.

Επίσηµα, το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 107 σχετικά µε ορισµένους γενικούς όρους
για τη διαφήµιση στο ευρύ κοινό. Η Επιτροπή αποδέχεται την απόφαση του Συµβουλίου.

Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει την τροπολογία 181 σχετικά µε τη φιλοξενία στα πλαίσια
εκδηλώσεων για την προώθηση των πωλήσεων (άρθρο 94 παράγραφος 2), ενώ η Επιτροπή
την είχε απορρίψει. Ωστόσο, η διατύπωση που προτάθηκε από το Συµβούλιο στην κοινή του
θέση βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόταση της Επιτροπής και, εποµένως, γίνεται δεκτή.

3.3.4. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και από το Συµβούλιο

Ορισµένες τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής ούτε στην κοινή θέση του Συµβουλίου. Οι τροπολογίες αυτές είναι οι εξής: 1, 4, 6,
8, 9, 10, 16, 19, 26, 28, 29, 40, 45, 46 (µέρος), 49, 53 (µέρος), 56, 59, 62, 64, 65, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 87, 92 (µέρος), 96, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 111, 113, 115, 116
(µέρος), 117, 118, 119, 120 (µέρος), 123, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 135, 136, 141, 153,
154, 155, 172, 176, 179, 182, 189, 190 και 196.
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3.3.5. Τροποποιήσεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο στην κοινή του θέση

Η κοινή θέση περιλαµβάνει ορισµένες τεχνικές και φραστικές τροποποιήσεις, τις οποίες
αποδέχεται η Επιτροπή.

Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο έκανε ορισµένες τροποποιήσεις ουσίας στο κείµενο της
οδηγίας, οι οποίες δεν αντιστοιχούν ούτε σε τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε
σε διάταξη των προτάσεων της Επιτροπής.

Το Συµβούλιο προσέθεσε µια νέα παράγραφο 2α στο άρθρο 2, σύµφωνα µε την οποία οι
διατάξεις περί παρασκευής εφαρµόζονται στα φάρµακα που προορίζονται µόνο για εξαγωγή
και στα ενδιάµεσα προϊόντα.

Το Συµβούλιο προσέθεσε ένα δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 46 στοιχείο στ), επεκτείνοντας την
υποχρέωση τήρησης της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής και σε ορισµένα έκδοχα, ο
κατάλογος των οποίων θα περιληφθεί σε οδηγία την οποία θα εκδώσει η Επιτροπή µέσω
διαδικασίας επιτροπής.

Η Επιτροπή δέχεται τις τροποποιήσεις αυτές, διότι σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν την
καλύτερη δυνατή ποιότητα των φαρµάκων, αφήνοντας συγχρόνως την αναγκαία ευελιξία.

Στο άρθρο 5, το Συµβούλιο προσέθεσε µια νέα παράγραφο 4, στην οποία ορίζεται ότι η
ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων σύµφωνα µε την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του
Συµβουλίου δεν περιορίζεται από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου. Η Επιτροπή δέχεται τη
διευκρίνιση αυτή.

Στο άρθρο 23, το Συµβούλιο προσέθεσε ορισµένα εδάφια για να καταστήσει σαφέστερες
ορισµένες υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας για την περίοδο µετά την
έκδοση της άδειας, ιδίως όσον αφορά την παροχή στην αρµόδια αρχή κάθε σχετικής νέας
πληροφορίας και, κατόπιν αιτήσεως, όλων των στοιχείων από τα οποία προκύπτει ότι η σχέση
οφέλους/κινδύνου παραµένει ευνοϊκή. Οι αλλαγές αυτές δεν µεταβάλλουν ουσιαστικά την
ισχύουσα νοµική κατάσταση και, εποµένως, γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.

Το Συµβούλιο προτείνει ένα νέο άρθρο 23α, µε το οποίο ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
υποχρεώνεται να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει
όντως η κυκλοφορία του φαρµάκου στην αγορά, για κάθε διακοπή κυκλοφορίας και για όλα
τα στοιχεία τα σχετικά µε το ύψος των πωλήσεων, καθώς και για όσα στοιχεία κατέχει
σχετικά µε τον αριθµό των συνταγών. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αποδεκτές, διότι
αντιστοιχούν στις νέες διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες µια άδεια κυκλοφορίας παύει να
ισχύει εάν δεν χρησιµοποιηθεί επί τρία συναπτά έτη.

Στο άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α), το Συµβούλιο προέβλεψε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα 5 ηµερών εντός του οποίου τα κράτη µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν
τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής. ∆εδοµένου ότι σε εξαιρετικές
περιπτώσεις είναι δυνατόν να ορισθεί µικρότερη προθεσµία, η Επιτροπή δέχεται τη διάταξη
αυτή.

Το Συµβούλιο προτείνει ένα νέο άρθρο 126α, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος
µέλος να επιτρέπει, για τεκµηριωµένους λόγους δηµόσιας υγείας, τη διάθεση στην αγορά
ενός φαρµάκου το οποίο έχει εγκριθεί µόνο σε άλλο κράτος µέλος. Η διάταξη περιγράφει
λεπτοµερέστερα τους όρους και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζονται σε µια τέτοια
περίπτωση. Η εν λόγω διάταξη θα µπορούσε να συµβάλει στην αντιµετώπιση τυχόν
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προβληµάτων διαθεσιµότητας φαρµάκων στα νέα κράτη µέλη, οι µικρές αγορές των οποίων
δεν προσελκύουν τις φαρµακευτικές εταιρείες, και εποµένως γίνεται δεκτή.

Τέλος, το Συµβούλιο εισάγει ένα νέο άρθρο 127α µε στόχο να ληφθούν υπόψη οι κοινοτικές
άδειες που χορηγούνται υπό όρους ή περιορισµούς, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής
και αποτελεσµατική χρήση των φαρµάκων, όπως προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 4
στοιχείο γ) του κανονισµού. Σε µια τέτοια περίπτωση, θα απευθύνεται στα κράτη µέλη
απόφαση της Επιτροπής, η οποία θα λαµβάνεται µε διαδικασία επιτροπής, για την εφαρµογή
των εν λόγω όρων ή περιορισµών. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τον εν λόγω µηχανισµό, διότι
παρέχει εγγυήσεις για τη σωστή παρακολούθηση της χρήσης αυτών των κοινοτικών αδειών.

3.4. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα
κτηνιατρικά φάρµακα

3.4.1. Τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγιναν δεκτές από
την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση και από το Συµβούλιο στην κοινή του
θέση

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις τροπολογίες 19, 20, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 46, 48 (ως προς το
δεύτερο µέρος της) και 49 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε ορισµένες µικρές φραστικές
αλλαγές σε λίγες περιπτώσεις. Οι τροπολογίες αυτές έγιναν επίσης δεκτές από την Επιτροπή
και ενσωµατώθηκαν αυτούσιες στην τροποποιηµένη της πρόταση. Το Συµβούλιο δέχθηκε
επίσης πλήρως, µε µικρές φραστικές αλλαγές, τις τροπολογίες 26, 36 και 42, τις οποίες η
Επιτροπή είχε δεχθεί κατ' αρχήν.

Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει ή κατ' αρχήν τις τροπολογίες 4, 5, 8, 9, 11, 14,
15, 18, 28, 41, 52, 53, 57, 58, 65 και 68. Οι τροπολογίες αυτές είχαν γίνει δεκτές, τουλάχιστον
εν µέρει ή κατ' αρχήν, από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της. Με την
επιφύλαξη τυχόν ειδικών παρατηρήσεων, η Επιτροπή υποστηρίζει τις τροποποιήσεις του
Συµβουλίου, οι οποίες αναφέρονται ειδικότερα στα εξής:

– Τροπολογία 4 σχετικά µε τον ορισµό του οµοιοπαθητικού φαρµάκου·

– Τροπολογία 5 σχετικά µε τους ορισµούς των κινδύνων που σχετίζονται µε τη χρήση του
κτηνιατρικού φαρµάκου και της σχέσης οφέλους/κινδύνου·

– Τροπολογίες 8, 9 και 11 σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης άλλου φαρµάκου σε
περίπτωση µη ύπαρξης του προηγουµένου κατά σειρά προτεραιότητας φαρµάκου
(διαδικασία cascade)·

– Τροπολογίες 14 και 15 σχετικά µε τις πληροφορίες φαρµακοεπαγρύπνησης που πρέπει να
περιλαµβάνει η αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας·

– Τροπολογία 18 σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων για ορισµένα κτηνιατρικά
φάρµακα·

– Τροπολογία 28 σχετικά µε τη θέσπιση ρητρών που προβλέπουν τη λήξη της ισχύος των
σχετικών αδειών για τα εγκεκριµένα κτηνιατρικά φάρµακα που δεν διατίθενται στην
αγορά ή παύουν να διατίθενται στην αγορά·

– Τροπολογία 41 σχετικά µε την επισήµανση των οµοιοπαθητικών φαρµάκων·
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– Τροπολογίες 52 και 53 σχετικά µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες χορήγησης
οµοιοπαθητικών φαρµάκων·

– Τροπολογίες 57 και 58 σχετικά µε την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας. Κατ' αρχήν, το
Συµβούλιο υποστηρίζει την προσέγγιση που ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, σύµφωνα µε την οποία η άδεια
κυκλοφορίας πρέπει να ανανεώνεται µετά από πέντε έτη και µετά να ισχύει επ' αόριστον.
Ωστόσο, το Συµβούλιο προβλέπει µια επιπλέον ανανέωση, την οποία δέχεται η Επιτροπή,
διότι περιορίζεται σε ορισµένες περιπτώσεις που δικαιολογούνται για λόγους
φαρµακοεπαγρύπνησης·

– Τροπολογία 65 σχετικά µε την παρέκκλιση από την υποχρέωση καθορισµού ανωτάτων
ορίων καταλοίπων για τα ζώα της οικογένειας των ιπποειδών που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο·

– Τροπολογία 68 σχετικά µε την πληροφορία για τους πιθανούς κινδύνους που εγκυµονεί το
φάρµακο για το περιβάλλον, η οποία πρέπει να περιλαµβάνεται στην αίτηση για χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας.

3.4.2. Τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγιναν δεκτές από την
Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, αλλά όχι από το Συµβούλιο στην κοινή
του θέση

Η κοινή θέση απέρριψε τρεις τροπολογίες τις οποίες η Επιτροπή είχε αποδεχθεί πλήρως στην
τροποποιηµένη της πρόταση.

Το Συµβούλιο δεν ενσωµάτωσε την τροπολογία 21, η οποία αφορά την υποχρέωση των
κρατών µελών να λαµβάνουν υπόψη τις καταχωρίσεις και τις άδειες που εκδίδουν άλλα
κράτη µέλη για οµοιοπαθητικά φάρµακα (άρθρο 16 παράγραφος 1). Αντ' αυτού, το
Συµβούλιο ευθυγράµµισε τη διάταξη αυτή µε την αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας που αφορά
τα προοριζόµενα για τον άνθρωπο φάρµακα, αποκλείοντας από το πεδίο εφαρµογής της τα
προϊόντα που είχαν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 1993. Η Επιτροπή
δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση αυτή.

Όσον αφορά την ορολογία που χρησιµοποιείται για τη δραστικότητα (δοσολογία) των
οµοιοπαθητικών φαρµάκων (άρθρα 17 και 18), η κοινή θέση απέρριψε τις τροπολογίες 22 και
24 του Κοινοβουλίου και επανέφερε τη διατύπωση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Η
Επιτροπή δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση αυτή.

3.4.3. Τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έγιναν δεκτές από
την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, αλλά έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο δέχθηκε (πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν) ορισµένες τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις οποίες η Επιτροπή δεν είχε δεχθεί στην τροποποιηµένη της
πρόταση.

Το Συµβούλιο δέχθηκε πλήρως την τροπολογία 16 του Κοινοβουλίου, που αφορά την
προστασία των δεδοµένων για τα κτηνιατρικά φάρµακα (άρθρο 13 παράγραφος 1) και
ευθυγραµµίζει τις διατάξεις των δύο οδηγιών (δηλαδή της οδηγίας για τα προοριζόµενα για
τον άνθρωπο φάρµακα και της οδηγίας για τα κτηνιατρικά φάρµακα). Έτσι, οι
παρασκευαστές κτηνιατρικών φαρµάκων κοινόχρηστης ονοµασίας θα έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλουν αίτηση οκτώ έτη µετά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος
αναφοράς. Η εν συνεχεία διάθεση στην αγορά θα µπορεί να λαµβάνει χώρα µετά την
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παρέλευση δέκα ετών από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος αναφοράς. Η
γραµµή την οποία ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποκλίνει
ελαφρώς από τη θέση της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η ισορροπηµένη
συµβιβαστική λύση εξακολουθεί να συνάδει µε τους επιδιωκόµενους στόχους της προστασίας
της καινοτοµίας και, παράλληλα, της ενίσχυσης του εν γένει ανταγωνισµού και, κατά
συνέπεια, είναι αποδεκτή.

Η κοινή θέση αποδέχθηκε επίσης την αρχή στην οποία στηρίζεται η τροπολογία 17, που
αποσκοπεί στην επέκταση της περιόδου προστασίας των δεδοµένων στην περίπτωση των
µικρότερων ειδών ζώων και των ωοτόκων ορνίθων, προβλέποντας τη δυνατότητα επέκτασης
της περιόδου προστασίας των δεδοµένων και για άλλα είδη µέσω της διαδικασίας της
επιτροπολογίας (άρθρο 13 παράγραφος 1). Η Επιτροπή υποστηρίζει την τροποποίηση που
έγινε µε την κοινή θέση.

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Συµβούλιο συµφώνησε µε την τροπολογία 48 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (ως προς το πρώτο µέρος της), τροπολογία που έγινε πλήρως δεκτή στην κοινή
θέση και η οποία απαγορεύει τη διαφήµιση στο κοινό κτηνιατρικών φαρµάκων τα οποία
χορηγούνται µόνον βάσει συνταγής κτηνιάτρου (άρθρο 85 παράγραφος 3). Ωστόσο, η
διάταξη αυτή δεν λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καµία
εναρµόνιση σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τη συνταγογράφηση. Λόγω των διαφορετικών
συστηµάτων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο ως προς το θέµα αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
εφαρµογή της εν λόγω διάταξης θα είναι δυσχερής, αν δεν συµπληρωθεί µε περαιτέρω µέτρα.

Τέλος, το Συµβούλιο ενστερνίστηκε την αρχή στην οποία στηρίζεται η τροπολογία 62, που
αφορά τα ελάχιστα χρονικά διαστήµατα αναµονής (άρθρο 11 παράγραφος 2), προβλέποντας
τη δυνατότητα τροποποίησής τους µέσω διαδικασιών επιτροπολογίας. Η Επιτροπή
υποστηρίζει την κοινή θέση ως προς το σηµείο αυτό.

3.4.4. Τροπολογίες που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν έγιναν δεκτές
ούτε από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση ούτε από το Συµβούλιο

Οι ακόλουθες τροπολογίες, τις οποίες απέρριψε η Επιτροπή για τους λόγους που εκτίθενται
στην τροποποιηµένη της πρόταση, απορρίφθηκαν επίσης και από το Συµβούλιο: 2, 3, 7, 10,
13, 23, 25, 27, 30, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 56, 59, 60, 63, 64, 66, 67 και 69.

Όσον αφορά την τροπολογία 43, το Κοινοβούλιο είχε προτείνει την εξαίρεση από τον κανόνα
ότι τα κτηνιατρικά φάρµακα τα οποία προορίζονται για ζώα που χρησιµεύουν στην παραγωγή
τροφίµων πρέπει να χορηγούνται µόνο βάσει συνταγής κτηνιάτρου, όταν χορηγούνται υπό
την ευθύνη εγκεκριµένου ατόµου (δηλαδή ατόµου που διαθέτει ειδική άδεια σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία) (άρθρο 67 πρώτο εδάφιο στοιχείο αα). Ακολουθώντας τη γνώµη του
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή προέβλεψε στο άρθρο 66 παράγραφος 3 τη δυνατότητα των
κρατών µελών να επιτρέπουν στο έδαφός τους τη χορήγηση, σε είδη τα οποία χρησιµεύουν
για την παραγωγή τροφίµων, κτηνιατρικών φαρµάκων από ή υπό την εποπτεία εγκεκριµένου
ατόµου, χωρίς ωστόσο η ρύθµιση αυτή να συνεπάγεται εξαίρεση από την απαίτηση να
υπάρχει συνταγή. Η κοινή θέση δεν δέχεται ούτε την εξαίρεση από την απαίτηση να υπάρχει
συνταγή για τα ζώα που χρησιµεύουν στην παραγωγή τροφίµων, που προτάθηκε από το
Κοινοβούλιο. Ωστόσο, προσθέτει διάταξη που προβλέπει την υιοθέτηση έως την 31η
∆εκεµβρίου 2006, µέσω διαδικασιών επιτροπολογίας, εναρµονισµένων κανόνων όσον αφορά
τις εξαιρέσεις από την εν λόγω γενική αρχή. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή την προσθήκη και
δεσµεύεται να υποβάλει πρόταση για τις εν λόγω εξαιρέσεις εντός 12 το πολύ µηνών από την
ηµεροµηνία κατά την οποία θα αρχίσει να ισχύει η οδηγία (βλέπε δηλώσεις παρακάτω).
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3.4.5. Άλλες τροποποιήσεις που έγιναν από το Συµβούλιο

Η κοινή θέση περιλαµβάνει ορισµένες τεχνικές και φραστικές τροποποιήσεις, τις οποίες
αποδέχεται η Επιτροπή.

Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο έκανε ορισµένες τροποποιήσεις ουσίας, οι οποίες αποκλίνουν
από την πρόταση της Επιτροπής. Ορισµένες από τις τροποποιήσεις αυτές έγιναν για να
ευθυγραµµιστεί το κείµενο της οδηγίας περί κτηνιατρικών φαρµάκων µε το κείµενο της
πολιτικής συµφωνίας που επιτεύχθηκε για τον κανονισµό και για την οδηγία περί των
φαρµάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο. Ειδικότερα, η παρατήρηση αυτή αφορά τις
τροποποιήσεις -που αναλύθηκαν παραπάνω- στις ακόλουθες διατάξεις:

– ευθυγράµµιση τόσο µε τον κανονισµό όσο και µε την οδηγία περί των φαρµάκων που
προορίζονται για τον άνθρωπο: άρθρα 26 παράγραφος 3, 28 και 36 παράγραφος 5.

– ευθυγράµµιση µε την οδηγία περί των φαρµάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο:
άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε), 13, 13α, 13β, 14, 27α, 32 παράγραφος 2, 34, 38, 61
παράγραφος 1, 75 και 95α.

Άλλες ουσιαστικές τροποποιήσεις αναλύονται παρακάτω.

Το Συµβούλιο δεν έχει την πρόθεση να τροποποιήσει τη νοµική βάση της τροποποιούµενης
οδηγίας, δηλαδή της οδηγίας 2001/82/ΕΚ. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση.

Το Συµβούλιο προσέθεσε µια νέα παράγραφο 3 στο άρθρο 2 προκειµένου να συµπεριλάβει
ορισµένες ουσίες στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τους σκοπούς της εφαρµογής
ορισµένων διατάξεων που αφορούν την παρασκευή και την κατοχή και χορήγηση φαρµάκων.
Η προσθήκη αυτή γίνεται δεκτή από την Επιτροπή, διότι αποσκοπεί στη διασφάλιση της
καλύτερης δυνατής ποιότητας των φαρµάκων.

Η κοινή θέση διεύρυνε το πεδίο εφαρµογής της διαδικασίας cascade (διαδικασία χορήγησης
άλλου φαρµάκου σε περίπτωση µη ύπαρξης του προηγουµένου κατά σειρά προτεραιότητας
φαρµάκου) [άρθρα 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο (ii) και 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)
σηµείο (ii)]. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροποποίηση αυτή, δεδοµένου µάλιστα ότι η
διαδικασία συνοδεύθηκε συγχρόνως από πρόσθετες εγγυήσεις όσον αφορά τα ζώα που
χρησιµεύουν στην παραγωγή τροφίµων.

Το Συµβούλιο προσέθεσε µια νέα παράγραφο 5 στο άρθρο 65 σχετικά µε την υποχρέωση του
παράλληλου εισαγωγέα να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή και τον κάτοχο της άδειας
κυκλοφορίας για την πρόθεσή του να προβεί σε παράλληλες εισαγωγές. Η Επιτροπή δεν έχει
αντίρρηση για τη διάταξη αυτή.

Το Συµβούλιο µείωσε από επτά σε πέντε έτη το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του
οποίου όλα τα φάρµακα που περιέχουν νέες δραστικές ουσίες πρέπει να χορηγούνται µόνο µε
συνταγή (άρθρο 67 τρίτο εδάφιο). Η Επιτροπή υποστηρίζει την τροποποίηση αυτή, η οποία
συνάδει µε την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας µία φορά και για χρονικό διάστηµα πέντε
ετών.

Η διάταξη η σχετική µε την επιλογή διαδικασίας επιτροπής όσον αφορά τις αποφάσεις που θα
λαµβάνει η Επιτροπή στα πλαίσια της διαδικασίας αµοιβαίας αναγνώρισης µετά από
γνωµοδότηση της επιστηµονικής επιτροπής (άρθρο 89) τροποποιήθηκε. Για τις αποφάσεις
αυτές θα εφαρµόζεται η διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης. Η Επιτροπή δέχεται την
τροποποίηση που έγινε µε την κοινή θέση.
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Στο άρθρο 95, που αφορά τα χρονικά διαστήµατα αναµονής για τα τρόφιµα που προορίζονται
για ανθρώπους και τα οποία προέρχονται από ζώα που έχουν υποστεί φαρµακευτικές δοκιµές,
η κοινή θέση, επιπλέον της εφαρµογής των χρονικών διαστηµάτων αναµονής του άρθρου 11
παράγραφος 2, προβλέπει την εναλλακτική χρήση ανώτατων ορίων καταλοίπων, όταν έχουν
θεσπιστεί τέτοια όρια. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή την προσθήκη.

Άλλες µικροαλλαγές ουσίας, τις οποίες αποδέχεται η Επιτροπή, έγιναν από το Συµβούλιο στα
άρθρα 1 παράγραφος 9, 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), 5 παράγραφος 1, 27 παράγραφος 3, 69,
72 παράγραφος 2, 73 και 76 παράγραφος 1 και αφορούν τους ορισµούς του χρόνου αναµονής
και των σκευασµάτων εκτός φαρµακοποιίας, τη θεώρηση των "επεκτάσεων σειράς" µιας
άδειας κυκλοφορίας ως τµήµατος αυτής της άδειας, την αξιολόγηση της σχέσης
οφέλους/κινδύνου, τη δυνατότητα των κρατών µελών να επιβάλλουν την τήρηση ειδικών
απαιτήσεων για την αναφορά παρενεργειών, τα αρχεία που πρέπει να τηρούν οι ιδιοκτήτες ή
οι υπεύθυνοι ζώων τα οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων και, τέλος, την
πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών φαρµακοεπαγρύπνησης.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κείµενα των κοινών θέσεων, που υιοθετήθηκαν µε ειδική
πλειοψηφία, για την έκδοση κανονισµού για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης
και εποπτείας των φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων και για την έκδοση οδηγίας για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

Η Επιτροπή συµφωνεί µε το κείµενο της κοινής θέσης, που υιοθετήθηκε οµόφωνα, για την
έκδοση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για
τα κτηνιατρικά φάρµακα.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Η Επιτροπή προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

Σχετικά µε το άρθρο 65 του κανονισµού για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και
εποπτείας των φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για την
ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων:

“Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η πρότασή της για τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου
ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του Οργανισµού και συνάδει µε τους γενικούς βασικούς
κανόνες λειτουργίας των οργανισµών. Ωστόσο, επειδή είναι ευκταία η ταχεία έκδοση
απόφασης, η Επιτροπή δεν αντιτάσσεται στην υιοθέτηση κοινής θέσης του Συµβουλίου
βασισµένης στη συµβιβαστική λύση της Προεδρίας. Εν τούτοις, η Επιτροπή επιφυλάσσεται
του δικαιώµατός να µεταβάλει τη θέση της ως προς αυτή την πτυχή της πρότασης κατά τη
δεύτερη ανάγνωση, ιδίως αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσει τροπολογία που θα
επαναφέρει την αρχική πρόταση της Επιτροπής.”

Σχετικά µε το άρθρο 70 του κανονισµού για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και
εποπτείας των φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για την
ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων:
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“Κατά την έκδοση του κανονισµού περί των τελών σύµφωνα µε το άρθρο 70 παράγραφος 1,
το Συµβούλιο και η Επιτροπή διασφαλίζουν την αναλογικότητα µεταξύ των τελών και των
δαπανών αξιολόγησης κάθε αίτησης, ιδίως σε περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 10γ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ. ”

Σχετικά µε το άρθρο 83 του κανονισµού για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών έγκρισης και
εποπτείας των φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για την
ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων:

“Το Συµβούλιο και η Επιτροπή σηµειώνουν ότι η διατύπωση του άρθρου 83 δεν εµποδίζει τα
κράτη µέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις που προβλέπουν τη δωρεάν
παροχή των προϊόντων παρηγορητικής χρήσης στους ασθενείς.”

Σχετικά µε το άρθρο 5 της οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί
κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση:

“Το Συµβούλιο και η Επιτροπή σηµειώνουν ότι η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη
µέλη να αναλαµβάνουν δράση σύµφωνα µε το άρθρο 297 της Συνθήκης.”

Σχετικά µε το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση:

“Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι η υποβολή και η εν συνεχεία αξιολόγηση
αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας καθώς και η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
πρέπει να θεωρούνται διοικητικές πράξεις και, εποµένως, δεν παραβιάζουν την προστασία
των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.”

Σχετικά µε το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση:

“Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι η µελλοντική ένταξη των καταχωρισµένων
οµοιοπαθητικών φαρµάκων στον Τίτλο ΙΧ της οδηγίας πρέπει να εξεταστεί εντός 3 ετών από
την ηµεροµηνία µεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας τροποποιητικής
οδηγίας. Αν κριθεί αναγκαία η πραγµατοποίηση τροποποιήσεων στον Τίτλο ΙΧ, οι
τροποποιήσεις αυτές θα αποφασιστούν µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 108 της
οδηγίας.”

Σχετικά µε το άρθρο 88 της οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί
κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση:

“Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο απάλειψε τη διάταξη που
προέβλεπε να παρέχονται στους ασθενείς πληροφορίες που έχουν ελεγχθεί και εξακριβωθεί.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι, εν όψει των εξελίξεων που σηµειώνονται στην τεχνολογία της
πληροφορίας, η παράλειψη της διάταξης αυτής ενδέχεται να αφήσει τους ασθενείς
εκτεθειµένους σε πληροφορίες που δεν παρέχουν τέτοιες εγγυήσεις.” 

Σχετικά µε το άρθρο 67 στοιχείο αα) της οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/82/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα:

“Η Επιτροπή αναλαµβάνει τη δέσµευση να υποβάλει πρόταση για τις εξαιρέσεις από το
άρθρο 67 στοιχείο αα) εντός 12 το πολύ µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα
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αρχίσει να ισχύει η οδηγία. Η πρόταση θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η
Επιτροπή θεωρεί ότι οι εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα του άρθρου 67 στοιχείο αα) είναι
ενδεδειγµένες και δεν πρόκειται να δηµιουργήσουν άσκοπο κίνδυνο για την ασφάλεια των
καταναλωτών. Κατά την κατάρτιση της πρότασής της, η Επιτροπή θα λάβει ιδιαιτέρως υπόψη
τις ουσίες που ταξινοµούνται στο παράρτηµα II του κανονισµού (ΕΟΚ) 2377/90.”
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