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Τροπολογία 14
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η ρύπανση των υδάτων και του 
εδάφους με φαρμακευτικά κατάλοιπα 
αποτελεί ένα νέο περιβαλλοντικό 
πρόβλημα καθώς και μια νέα πηγή 
ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Είναι 
αναγκαία η ανάληψη δράσεων που 
μπορούν να περιορίσουν το δυνητικά 
επιβλαβή αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό 
περιβάλλον, ιδίως δε στα επιφανειακά και 
υπόγεια ύδατα και στο πόσιμο νερό, και 
στη δημόσια υγεία. Ως εκ τούτου πρέπει 
να ληφθούν επίσης μέτρα για την 
παρακολούθηση των δυνητικά επιβλαβών 
επιπτώσεων των φαρμακευτικών 
προϊόντων στη δημόσια υγεία και στο 
περιβάλλον. Τούτο δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκων που είναι
αναγκαία για τη θεραπεία ασθενειών που 
απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή 
σοβαρών ασθενειών.

Or. en

Τροπολογία 15
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Οι φαρμακευτικές ουσίες είναι 
βιολογικά δραστικές στους ανθρώπους 
λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους και 
συχνά είναι παρασκευασμένες κατά 
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τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένουν 
αναλλοίωτες κατά τη διέλευσή τους από 
το ανθρώπινο σώμα. Η σταθερότητα 
αυτή συνεπάγεται ότι διατηρούνται και 
εκτός του ανθρώπινου σώματος, γεγονός 
που μπορεί να προκαλέσει 
περιβαλλοντικά προβλήματα, που με τη 
σειρά τους μπορεί να επηρεάσουν τη 
δημόσια υγεία.
Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 
παρακολουθούν τις δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
φαρμακευτικών προϊόντων έτσι ώστε ο 
Οργανισμός να μπορεί να επαναξιολογεί 
τη σχέση κινδύνου-οφέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα των φαρμακευτικών καταλοίπων στο περιβάλλον είναι ευρέως γνωστό. Δεν 
αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της δημόσιας υγείας μέσω του 
περιβάλλοντος. Η φαρμακοεπαγρύπνηση πρέπει να καλύπτει και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές 
επιδράσεις. 

Τροπολογία 16
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού 
στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
που καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 726/2004, θα πρέπει να διατηρηθούν 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω στο 
μέλλον, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση 
της κοινοτικής βάσης και του δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης (στο εξής «βάση 
δεδομένων Eudravigilance») και το 
συντονισμό των αναγγελιών ασφάλειας 
των κρατών μελών.

(4) Τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού 
στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
που καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 726/2004, θα πρέπει να διατηρηθούν 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω στο 
μέλλον, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση 
της κοινοτικής βάσης και του δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης (στο εξής «βάση 
δεδομένων Eudravigilance») και την 
παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά 
με θέματα ασφάλειας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές δικαιούνται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τις ανησυχίες που 
εγείρονται στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και τη σχέση κινδύνου-οφέλους των 
φαρμάκων τους. Ο Οργανισμός καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως αξιόπιστη 
ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών.

Τροπολογία 17
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού 
στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
που καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 726/2004, θα πρέπει να διατηρηθούν 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω στο 
μέλλον, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση 
της κοινοτικής βάσης και του δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης (στο εξής «βάση 
δεδομένων Eudravigilance») και το 
συντονισμό των αναγγελιών ασφάλειας 
των κρατών μελών.

(4) Τα βασικά καθήκοντα του Οργανισμού 
στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης, 
που καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 726/2004, θα πρέπει να διατηρηθούν 
και να αναπτυχθούν περαιτέρω στο 
μέλλον, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση 
της κοινοτικής βάσης και του δικτύου 
επεξεργασίας δεδομένων 
φαρμακοεπαγρύπνησης (στο εξής «βάση 
δεδομένων Eudravigilance») και την 
παροχή πληροφοριών στο κοινό σχετικά 
με θέματα ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 18
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
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πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Κοινότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές από 
κοινού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ως το μοναδικό σημείο εισαγωγής 
πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μην 
επιβάλλουν άλλες πρόσθετες απαιτήσεις 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. Αντ' 
αυτού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει ταυτόχρονα να ενημερώνει τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τις 
εκθέσεις που υποβάλλουν οι κάτοχοι 
αδειών κυκλοφορίας. Στη βάση 
δεδομένων θα πρέπει να έχουν πλήρη 
πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός 
και η Επιτροπή, ενώ οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στον κατάλληλο βαθμό. 

πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
από κοινού, η βάση δεδομένων 
Eudravigilance θα πρέπει να διατηρηθεί 
και να ενισχυθεί ως το μοναδικό σημείο 
εισαγωγής πληροφοριών 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, επομένως, να μην επιβάλλουν 
άλλες πρόσθετες απαιτήσεις στους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας για την 
υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή 
ποιότητα των πληροφοριών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να στηρίξουν την 
ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης των 
εθνικών και των περιφερειακών κέντρων 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τις 
εκθέσεις των κέντρων αυτών και εν 
συνεχεία να διαβιβάζουν τα δεδομένα στη 
βάση δεδομένων Eudravigilance. 
Στη βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουν 
πλήρη πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή, ενώ οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας και το κοινό 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον 
κατάλληλο βαθμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων σε θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης βρίσκονται
κοντά στον πληθυσμό και σε προνομιακή θέση για τη συλλογή και ορθή ερμηνεία των 
πληροφοριών για ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (λόγω γλώσσας, νοοτροπίας, τρόπου 
ζωής). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στη βάση 
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δεδομένων Eudravigilance θα είναι υψηλής ποιότητας, οι ασθενείς, οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας καθώς και οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων σε εθνικά και τοπικά κέντρα 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται οι πληροφορίες να μην ερμηνευτούν 
σωστά και να υποβαθμιστεί η ποιότητά τους.

Τροπολογία 19
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Κοινότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές από 
κοινού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ως το μοναδικό σημείο εισαγωγής 
πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μην 
επιβάλλουν άλλες πρόσθετες απαιτήσεις 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. Στη 
βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουν πλήρη 
πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός 
και η Επιτροπή, ενώ οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στον κατάλληλο βαθμό.

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Κοινότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές από 
κοινού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ως το μοναδικό σημείο εισαγωγής 
πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μην 
επιβάλλουν άλλες πρόσθετες απαιτήσεις 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. Στη 
βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουν πλήρη 
πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός 
και η Επιτροπή, ενώ οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στον κατάλληλο βαθμό 
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. ro
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Τροπολογία 20
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Κοινότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές από 
κοινού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ως το μοναδικό σημείο εισαγωγής 
πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μην 
επιβάλλουν άλλες πρόσθετες απαιτήσεις 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. 

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Κοινότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές από 
κοινού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ως το μοναδικό σημείο εισαγωγής 
πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μην 
επιβάλλουν άλλες πρόσθετες απαιτήσεις 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. 

Ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
θα πρέπει να ενημερώνονται ταυτόχρονα, 
μέσω της βάσης δεδομένων
Eudravigilance, για τις αναφορές ή τις 
εκθέσεις που υποβάλλονται από κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή 
ποιότητα των πληροφοριών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να στηρίξουν την 
ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης των 
εθνικών και των περιφερειακών κέντρων 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τις 
εκθέσεις των κέντρων αυτών και εν 
συνεχεία να διαβιβάζουν δεδομένα στη 
βάση δεδομένων  Eudravigilance.

Στη βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουν 
πλήρη πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή, ενώ οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας και το κοινό 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον 
κατάλληλο βαθμό.

Στη βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουν 
πλήρη πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή, ενώ οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας και το κοινό 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον 
κατάλληλο βαθμό.
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Τροπολογία 21
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για 
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Κοινότητα και να 
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές από 
κοινού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ως το μοναδικό σημείο εισαγωγής 
πληροφοριών φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μην 
επιβάλλουν άλλες πρόσθετες απαιτήσεις 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας για 
την υποβολή αναφορών ή εκθέσεων. Αντ' 
αυτού, η βάση δεδομένων Eudravigilance 
θα πρέπει ταυτόχρονα να ενημερώνει τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τις 
εκθέσεις που υποβάλλουν οι κάτοχοι 
αδειών κυκλοφορίας. Στη βάση 
δεδομένων θα πρέπει να έχουν πλήρη 
πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός 
και η Επιτροπή, ενώ οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας και το κοινό θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στον κατάλληλο βαθμό.

(5) Προκειμένου να μπορούν όλες οι 
αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν ταυτόχρονα 
και να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στις 
πληροφορίες φαρμακοεπαγρύπνησης για
τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που 
εγκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές 
από κοινού, η βάση δεδομένων 
Eudravigilance θα πρέπει να διατηρηθεί 
και να ενισχυθεί ως το μοναδικό σημείο 
εισαγωγής πληροφοριών 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, επομένως, να μην επιβάλλουν 
άλλες πρόσθετες απαιτήσεις στους 
κατόχους αδειών κυκλοφορίας για την 
υποβολή αναφορών ή εκθέσεων.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή 
ποιότητα των πληροφοριών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να στηρίξουν την 
ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης των 
εθνικών και των περιφερειακών κέντρων 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τις 
εκθέσεις των κέντρων αυτών και εν 
συνεχεία να διαβιβάζουν δεδομένα στη 
βάση δεδομένων  Eudravigilance. 
Στη βάση δεδομένων θα πρέπει να έχουν 
πλήρη πρόσβαση τα κράτη μέλη, ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή, ενώ οι 
κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας και το κοινό 
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον 
κατάλληλο βαθμό.

Or. en
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Τροπολογία 22
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να αυξηθεί η διαφάνεια γύρω από 
θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να δημιουργήσει 
μια δικτυακή πύλη για την ασφάλεια των 
φαρμάκων και να αναλάβει και τη 
συντήρησή της. 

(6) Για να αυξηθεί η διαφάνεια γύρω από 
θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να δημιουργήσει 
μια δικτυακή πύλη για την ασφάλεια των 
φαρμάκων σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλάβει 
και τη συντήρησή της.

Or. ro

Τροπολογία 23
Μαρίνα Γιαννακουδάκη

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εν 
λόγω επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται 
από ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο 
να συσταθεί νέα επιστημονική επιτροπή 
στο πλαίσιο του Οργανισμού, η Επιτροπή 
για την Επικινδυνότητα στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας πρέπει 
να είναι αναβαθμισμένη σε σχέση με την ομάδα συντονισμού. Η ομάδα συντονισμού δεν είναι 
ειδικός φορέας για τη φαρμακοεπαγρύπνηση - καθήκον της είναι η συνολική εξισορρόπηση 
κινδύνων και οφελών. 

Τροπολογία 24
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Συμβουλευτική  Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εν 
λόγω επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται 
από ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Επιτροπή για την Εκτίμηση 
της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εν λόγω 
επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από ένα 
μέλος ανά κράτος μέλος και επτά μέλη 
που ορίζει η Επιτροπή, 
συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός 
εκπροσώπου των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας, και από τουλάχιστον 
έναν εκπρόσωπο των ασθενών.   Τα μέλη 
πρέπει να διαθέτουν γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

H Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
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πρέπει να είναι πλήρως αντιπροσωπευτική, και για τον λόγο αυτό κάθε κράτος μέλος καθώς 
επίσης οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι ασθενείς, μέσω του εκπροσώπου τους, 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να εκφράζονται ανεξάρτητα.

Τροπολογία 25
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η 
εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται 
από ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.

(7) Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης και 
οι πόροι για τη διενέργεια εκτιμήσεων 
φαρμακοεπαγρύπνησης σε κοινοτικό 
επίπεδο, είναι απαραίτητο να συσταθεί νέα 
επιστημονική επιτροπή στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση του ισοζυγίου κινδύνου-
οφέλους στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εν λόγω 
επιτροπή θα πρέπει να απαρτίζεται από 
ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες με γνώσεις σε θέματα 
ασφάλειας των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα εντοπισμού, εκτίμησης, 
ελαχιστοποίησης και γνωστοποίησης του 
κινδύνου, και σε θέματα σχεδιασμού 
μετεγκριτικών μελετών ασφάλειας και 
ελέγχου φαρμακοεπαγρύπνησης.
(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το εν λόγω νομοθετικό κείμενο. Η 
έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές 
σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης» είναι πολύ περιοριστικός και αγνοεί την αναγκαιότητα μιας ανάλυσης 
του ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους ενός φαρμάκου, επιμένοντας στην ανάλυση της 
επικινδυνότητας η οποία διενεργείται ξεχωριστά. Ωστόσο, το πεδίο αρμοδιοτήτων της 
επιτροπής είναι «κάθε ζήτημα φαρμακοεπαγρύπνησης» (πρόταση κανονισμού, άρθρο 1 στοιχείο
12).
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Τροπολογία 26
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τον Οργανισμό οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα πρέπει να 
υπάρξει πρόνοια ώστε οι δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης να 
χρηματοδοτούνται επαρκώς από την 
είσπραξη των τελών που χρεώνονται 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Η 
διαχείριση των ποσών αυτών που 
εισπράττονται θα πρέπει να γίνεται υπό 
τον διαρκή έλεγχο του διοικητικού 
συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα 
πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς από 
τον Οργανισμό οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές δικαιούνται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τις ανησυχίες που 
εγείρονται στο πλαίσιο της φαρμακοεπαγρύπνησης και τη σχέση κινδύνου-οφέλους των 
φαρμάκων τους. Ο Οργανισμός καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως αξιόπιστη 
ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών.

Τροπολογία 27
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τον Οργανισμό οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 

(11) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τον Οργανισμό οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
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φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα πρέπει να 
υπάρξει πρόνοια ώστε οι δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης να 
χρηματοδοτούνται επαρκώς από την 
είσπραξη των τελών που χρεώνονται 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Η 
διαχείριση των ποσών αυτών που 
εισπράττονται θα πρέπει να γίνεται υπό 
τον διαρκή έλεγχο του διοικητικού 
συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού.

φαρμακοεπαγρύπνηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από δημόσιους
πόρους, όχι μόνο προκειμένου να διασφαλίζεται ο ανεξάρτητος χαρακτήρας τους αλλά και γιατί 
τα κράτη μέλη είναι εκείνα που αναλαμβάνουν το κόστος που σχετίζεται με τις παρενέργειες, 
τόσο από την άποψη της νοσηρότητας όσο και από την άποψη της θνησιμότητας. Σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 5% του συνόλου των εισαγωγών σε 
νοσοκομεία οφείλεται σε ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, το 5% του συνόλου των ασθενών 
σε νοσοκομεία νοσούν λόγω ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκου, οι δε ανεπιθύμητες ενέργειες 
φαρμάκων αποτελούν την πέμπτη συνηθέστερη αιτία θανάτου σε νοσοκομείο». Η δημόσια 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να ιδωθεί ως επένδυση. 

Τροπολογία 28
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τον Οργανισμό οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. Θα πρέπει να 
υπάρξει πρόνοια ώστε οι δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης να 
χρηματοδοτούνται επαρκώς από την 
είσπραξη των τελών που χρεώνονται 
στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας. Η 
διαχείριση των ποσών αυτών που 
εισπράττονται θα πρέπει να γίνεται υπό 

(11) Για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
επαρκώς από τον Οργανισμό οι 
δραστηριότητες που συνδέονται με τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση. 
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τον διαρκή έλεγχο του διοικητικού 
συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 29
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος.

(15) Για κάθε νέο φαρμακευτικό προϊόν 
που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας και 
διατίθεται στην αγορά για λιγότερα από 
τρία έτη ή όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται 
υπό την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, οι οποίες 
θα επισημαίνονται με ένα μαύρο τρίγωνο 
και με αντίστοιχη επεξηγηματική φράση 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο πληροφοριών 
για τους ασθενείς, ενώ ο Οργανισμός θα 
πρέπει να ενημερώνει έναν κατάλογο 
τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα είναι 
δημόσιος.

Or. en
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Τροπολογία 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος. Οι αναφορές που γίνονται 
από τους ασθενείς πρέπει πάντα να 
κοινοποιούνται μέσω κάποιου 
επαγγελματία της υγείας.

Or. es

Τροπολογία 31
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται διαρκώς στην αγορά. 
Όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα, οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας πρέπει να ενθαρρύνονται να 
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ενέργειες τέτοιων φαρμάκων, και ένας 
δημοσιοποιημένος κατάλογος των εν λόγω 
φαρμάκων πρέπει να επικαιροποιείται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο 
οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 
κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας 
και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη και για 
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες τέτοιων φαρμάκων, και ένας 
δημοσιοποιημένος κατάλογος των εν λόγω 
φαρμάκων πρέπει να επικαιροποιείται από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο 
οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 
κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας 
και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη και για 
κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(εφεξής «ο Οργανισμός»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα τήρησης των φαρμακευτικών αγωγών, το οποίο έχει σοβαρές 
συνέπειες στην υγεία των ασθενών και επιβαρύνει τα εθνικά συστήματα υγείας.  Η χρήση τόσο 
εμφατικής διατύπωσης θα μπορούσε να αποτρέψει περαιτέρω τους ασθενείς από την τήρηση της 
φαρμακευτικής αγωγής και θα μπορούσε να επηρεάσει εμμέσως την αναφορά πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν 
όλες τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τροπολογία 32
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 

(15) Για κάθε νέο φαρμακευτικό προϊόν 
που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας και 
διατίθεται στην αγορά για λιγότερα από 
τρία έτη ή όταν ένα φάρμακο εγκρίνεται 
υπό την προϋπόθεση ότι θα διενεργηθεί 
μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας ή υπό 
όρους ή περιορισμούς σχετικά με την 
ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του 
φαρμάκου, το φάρμακο θα πρέπει να 
παρακολουθείται εντατικά στην αγορά. Οι 
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ενέργειες αυτών των φαρμάκων, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος.

ασθενείς και οι επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
αναφέρουν όλες τις ύποπτες ανεπιθύμητες 
ενέργειες αυτών των φαρμάκων, οι οποίες 
θα επισημαίνονται με ένα μαύρο τρίγωνο 
▼και με αντίστοιχη επεξηγηματική 
φράση στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος στην 
εξωτερική συσκευασία και στο φύλλο 
πληροφοριών για τους ασθενείς, ενώ ο 
Οργανισμός θα πρέπει να ενημερώνει έναν 
κατάλογο τέτοιων φαρμάκων, ο οποίος θα 
είναι δημόσιος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τοποθέτηση ειδικών προειδοποιήσεων στα φάρμακα που έχουν λάβει πρόσφατα άδεια 
κυκλοφορίας καθώς και στα εντατικά παρακολουθούμενα φάρμακα θα βοηθήσει τόσο τους 
επαγγελματίες του χώρου της υγείας όσο και τους ασθενείς να αναγνωρίζουν τα φάρμακα που 
έχουν λάβει πρόσφατα άδεια κυκλοφορίας και κυκλοφορούν στην αγορά για διάστημα 
μικρότερο των τριών ετών, ενώ θα μπορούσε να τους ευαισθητοποιήσει περισσότερο, ώστε να 
αναφέρουν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τροπολογία 33
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών1 και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
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έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών2. Προκειμένου να 
εντοπίζονται, να αξιολογούνται, να 
κατανοούνται και να προλαμβάνονται οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, 
καθώς και να περιοριστούν οι κίνδυνοι 
και να αυξηθούν τα οφέλη των 
φαρμακευτικών προϊόντων με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του 
συστήματος Eudravigilance και 
ταυτόχρονα να τηρείται η νομοθεσία της 
ΕΕ περί προστασίας δεδομένων. 
1ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
2ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση καλύπτει τις ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που θα 
πρέπει να τυγχάνουν απόλυτης προστασίας. Βλέπε επίσης τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων του Απριλίου 2009.

Τροπολογία 34
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέο)
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο β), παράγραφος  2 του 
άρθρου 3, αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
β) ο αιτών καταδεικνύει ότι το εν λόγω 
φάρμακο αντιπροσωπεύει σημαντική 
καινοτομία στο θεραπευτικό, 
επιστημονικό ή τεχνικό επίπεδο ή ότι η 
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χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κατά τον 
παρόντα κανονισμό παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για την υγεία των ασθενών ή 
μπορεί να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα 
ενός φαρμακευτικού προϊόντος για την 
υγεία των ασθενών ή των ζώων σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η τρέχουσα διατύπωση είχε ως αποτέλεσμα να απορρίπτονται 
αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στο πλαίσιο της κεντρικής διαδικασίας εξαιτίας της 
στενής θεώρησης των συμφερόντων των ασθενών. Σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, η οποία 
αποτελεί πρόβλημα ιδίως στα μικρότερα κράτη μέλη, η πρακτική αυτή είναι λυπηρή. Επομένως, 
θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάθε βελτίωση ως προς τη διαθεσιμότητα των φαρμακευτικών 
προϊόντων θα πρέπει να δικαιολογεί την πρόσβαση στην κεντρική διαδικασία.

Τροπολογία 35
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 1
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθεται 
η ακόλουθη πρόταση:

1) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθεται 
η ακόλουθη πρόταση:

«Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, επικουρείται από 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα).»

«Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, επικουρείται από 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση του ισοζυγίου κινδύνου-
οφέλους στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο 
αα).».

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το εν λόγω νομοθετικό κείμενο. Η 
έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές 
σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο τίτλος «Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης» είναι πολύ περιοριστικός και αγνοεί την αναγκαιότητα μιας ανάλυσης 
του ισοζυγίου κινδύνου-οφέλους ενός φαρμάκου, επιμένοντας στην ανάλυση της 
επικινδυνότητας η οποία διενεργείται ξεχωριστά. Ωστόσο, το πεδίο αρμοδιοτήτων της 
επιτροπής είναι «κάθε ζήτημα φαρμακοεπαγρύπνησης» (πρόταση κανονισμού, άρθρο 1 στοιχείο 
12).

Τροπολογία 36
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 1
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, επικουρείται από 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 
στοιχείο αα).»

«Για την εκπλήρωση των καθηκόντων 
φαρμακοεπαγρύπνησης, επικουρείται από 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 56 παράγραφος 1 στοιχείο αα).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το κείμενο της πρότασης. Η πρόταση 
εισηγείται τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης και την επιφόρτισή της με σημαντικά καθήκοντα 
φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία ωστόσο περιορίζεται σε αμιγώς συμβουλευτικό ρόλο και δεν 
έχει καμία εξουσία. Ο ρόλος της επιτροπής θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό θα πρέπει να 
αποτυπώνεται και στον τίτλο της.



PE438.413v01-00 22/59 AM\803329EL.doc

EL

Τροπολογία 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 4
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 10α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έπειτα από τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας, ο Οργανισμός μπορεί να 
απαιτήσει από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας να διενεργήσει μετεγκριτική 
μελέτη ασφάλειας, εάν υπάρχουν λόγοι 
ανησυχίας σχετικά με κάποιο εγκεκριμένο 
φάρμακο. Η απαίτηση διατυπώνεται 
γραπτώς, παρέχεται δε αναλυτική 
αιτιολόγηση και περιλαμβάνονται οι 
στόχοι της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα 
για τη διεξαγωγή και την υποβολή της.

1. Έπειτα από τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας, ο Οργανισμός μπορεί να 
απαιτήσει από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας να διενεργήσει μετεγκριτική
μελέτη ασφάλειας, εάν υπάρχουν λόγοι 
ανησυχίας σχετικά με κάποιο εγκεκριμένο 
φάρμακο. Η απαίτηση διατυπώνεται 
γραπτώς, παρέχεται δε αναλυτική 
αιτιολόγηση που στηρίζεται σε 
συγκεκριμένα επιχειρήματα και 
περιλαμβάνονται οι στόχοι της μελέτης και 
το χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή και 
την υποβολή της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο απαίτησης για συμπληρωματική μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας, η εν λόγω μελέτη 
θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικούς λόγους. Η πρόταση της Επιτροπής δεν ήταν επαρκώς 
ακριβής επ’ αυτού του σημείου. 

Τροπολογία 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 4
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 10α - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση τις εξηγήσεις που 
υποβάλλονται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, η Επιτροπή αποσύρει ή 
επιβεβαιώνει την απαίτηση. Εάν η 
Επιτροπή επιβεβαιώσει την απαίτηση, η 

 3. Με βάση τις εξηγήσεις που 
υποβάλλονται από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, η Επιτροπή αποσύρει ή 
επιβεβαιώνει την απαίτηση. Εάν η 
Επιτροπή επιβεβαιώσει την απαίτηση, η 
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άδεια κυκλοφορίας διαφοροποιείται, ώστε 
να συμπεριληφθεί η απαίτηση ως όρος της 
άδειας κυκλοφορίας, το δε σύστημα 
διαχείρισης του κινδύνου επικαιροποιείται 
αναλόγως».

άδεια κυκλοφορίας διαφοροποιείται, ώστε 
να συμπεριληφθεί η απαίτηση ως όρος της 
άδειας κυκλοφορίας, το δε σύστημα 
διαχείρισης του κινδύνου επικαιροποιείται 
αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση, είτε 
επιβεβαιώνει είτε αποσύρει την απαίτηση, 
η Επιτροπή οφείλει να παρέχει λεπτομερή 
αιτιολόγηση της απόφασής της, η οποία 
θα καταχωρείται δεόντως».

Or. es

Τροπολογία 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 5 β
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 14 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Άπαξ και ανανεωθεί, η άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά ισχύει επ’ 
αόριστον, εκτός εάν η αρμόδια εθνική
αρχή αποφασίσει, όταν δικαιολογείται 
δεόντως για λόγους 
φαρμακοεπαγρύπνησης ή ανεπαρκούς 
έκθεσης στο προϊόν, να χορηγήσει μια 
πρόσθετη πενταετή ανανέωση σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.»

3. Άπαξ και ανανεωθεί, η άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά ισχύει επ’ 
αόριστον, εκτός εάν η αρμόδια αρχή 
αποφασίσει, όταν δικαιολογείται δεόντως 
για λόγους φαρμακοεπαγρύπνησης, να 
χορηγήσει μια πρόσθετη πενταετή 
ανανέωση σύμφωνα με την παράγραφο 2.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη της εναρμονισμένης και απλοποιημένης προσέγγισης που επιδιώκεται μέσω της
παρούσας πρότασης θα πρέπει να διατηρηθούν. Η νέα πρόταση δεν θα πρέπει να αποτελέσει
οπισθοδρόμηση σε σχέση με τις βελτιώσεις που επέφερε η προηγούμενη αναθεώρηση της 
φαρμακευτικής νομοθεσίας, η οποία απέβλεπε στη μείωση του αριθμού των διαδικασιών 
ανανέωσης. Θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχική διατύπωση σχετικά με την αποφασίζουσα αρχή.
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Τροπολογία 40
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 5 γ
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 14 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«8. Εξαιρετικώς, και μετά από συνεννόηση 
με τον αιτούντα, η άδεια κυκλοφορίας 
μπορεί να χορηγείται συνοδευομένη από 
την υποχρέωση του αιτούντος να πληροί 
ορισμένους όρους, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλεια του φαρμάκου, την ενημέρωση 
των αρμόδιων αρχών για κάθε περιστατικό 
σχετιζόμενο με τη χρήση και τα ληπτέα 
μέτρα. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται 
μόνον όταν ο αιτών είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι αδυνατεί να παράσχει πλήρη 
δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε 
φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, για 
αντικειμενικούς και εξακριβώσιμους 
λόγους, και πρέπει να βασίζεται σε μία από 
τις κατηγορίες του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ.»

«8. Εξαιρετικώς, και μετά από συνεννόηση 
με τον αιτούντα, η άδεια κυκλοφορίας 
μπορεί να χορηγείται συνοδευομένη από 
την υποχρέωση του αιτούντος να θεσπίσει 
συγκεκριμένες διαδικασίες, ιδίως όσον 
αφορά την ασφάλεια του φαρμάκου, την 
ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για κάθε 
περιστατικό σχετιζόμενο με τη χρήση και 
τα ληπτέα μέτρα. Η άδεια αυτή μπορεί να 
χορηγείται μόνον όταν ο αιτών είναι σε 
θέση να αποδείξει ότι αδυνατεί να 
παράσχει πλήρη δεδομένα σχετικά με την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου σε φυσιολογικές συνθήκες 
χρήσης, για αντικειμενικούς και 
εξακριβώσιμους λόγους, και πρέπει να 
βασίζεται σε μία από τις κατηγορίες του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της υπάρχουσας νομοθεσίας διασφαλίζει τη θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων και 
την καλύτερη προστασία του καταναλωτή έναντι του κινδύνου πρόωρης χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας.

Τροπολογία 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 21 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απαίτηση υποβάλλεται γραπτώς, 
παρέχεται αναλυτική αιτιολόγηση και 
περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα για 
την υποβολή της λεπτομερούς περιγραφής 
του συστήματος διαχείρισης του κινδύνου.

Η απαίτηση υποβάλλεται γραπτώς, 
παρέχεται αναλυτική αιτιολόγηση που 
στηρίζεται σε συγκεκριμένα επιχειρήματα
και περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα 
για την υποβολή της λεπτομερούς 
περιγραφής του συστήματος διαχείρισης 
του κινδύνου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο απαίτησης για λεπτομερή περιγραφή του συστήματος διαχείρισης του κινδύνου, η εν 
λόγω περιγραφή θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικούς λόγους. Η πρόταση της Επιτροπής 
δεν ήταν επαρκώς ακριβής επ’ αυτού του σημείου.

Τροπολογία 42
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 23 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός καταρτίζει και δημοσιοποιεί 
κατάλογο φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 
που υπόκεινται σε εντατική 
παρακολούθηση.

Ο Οργανισμός καταρτίζει και δημοσιοποιεί 
κατάλογο φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος δραστικών ουσιών και φαρμάκων που υπόκεινται σε ειδικούς όρους και 
απαιτήσεις  δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη «που υπόκεινται σε εντατική 
παρακολούθηση», διότι δεν θα πρέπει διαφορετικά φάρμακα να υπόκεινται σε διαφορετικό 
επίπεδο παρακολούθησης και η χρήση τόσο εμφατικής διατύπωσης θα μπορούσε να αποτρέψει 
περαιτέρω τους ασθενείς από την τήρηση της φαρμακευτικής αγωγής.
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Τροπολογία 43
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 24 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός θα συνεργαστεί με φορείς 
εκπροσώπησης των επαγγελματιών της 
υγείας, των ασθενών και των 
καταναλωτών για τον καθορισμό του 
«προσηκόντων δικαιωμάτων 
πρόσβασης». 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραχώρηση προσηκόντων δικαιωμάτων πρόσβασης στη βάση δεδομένων Eudravigilance 
αποτελεί ευπρόσδεκτο γεγονός. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τούτο θα γίνει με 
γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες 
ενημέρωσής τους, είναι αναγκαίο, κατά τον καθορισμό των «προσηκόντων δικαιωμάτων 
πρόσβασης», να υπάρξει διαβούλευση με οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών.

Τροπολογία 44
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 24 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή θα έχουν 
πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. Οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας θα έχουν επίσης πρόσβαση 
στη βάση στο βαθμό που απαιτείται για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους σε 
θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ο 
Οργανισμός και η Επιτροπή θα έχουν 
πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance. Οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας θα έχουν επίσης πρόσβαση 
στη βάση στο βαθμό που απαιτείται για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους σε 
θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης. Ο
Οργανισμός θα συνεργαστεί με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
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συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας και οργανώσεων ασθενών και 
καταναλωτών, για τον καθορισμό των 
«προσηκόντων δικαιωμάτων 
πρόσβασης» στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και του καθορισμού των προσηκόντων δικαιωμάτων πρόσβασης
στη βάση δεδομένων Eudravigilance ο Οργανισμός θα πρέπει να διαβουλευτεί με όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη.

Τροπολογία 45
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 24 -  παράγραφος 2 -  υποπαράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το 
κοινό έχουν τα προσήκοντα δικαιώματα 
πρόσβασης στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, με εγγυημένη την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το 
κοινό έχουν πλήρη δικαιώματα 
πρόσβασης στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, με εγγυημένη την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance 
δημοσιοποιούνται σε συγκεντρωτική 
μορφή μαζί με μια εξήγηση του τρόπου 
ερμηνείας των δεδομένων.

Or. fr
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Τροπολογία 46
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 24 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το 
κοινό έχουν τα προσήκοντα δικαιώματα 
πρόσβασης στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance, με εγγυημένη την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και το 
κοινό έχουν πρόσβαση στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance, με εγγυημένη 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ο Οργανισμός θα 
συνεργαστεί με φορείς εκπροσώπησης 
των επαγγελματιών της υγείας, των 
ασθενών και των καταναλωτών για τον 
καθορισμό του «προσηκόντων 
δικαιωμάτων πρόσβασης». 

Τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance 
δημοσιοποιούνται σε συγκεντρωτική 
μορφή μαζί με μια εξήγηση του τρόπου 
ερμηνείας των δεδομένων.

Τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance 
δημοσιοποιούνται μαζί με μια εξήγηση του 
τρόπου ερμηνείας των δεδομένων. 

Or. en

Τροπολογία 47
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει τυποποιημένα δικτυακά 
έντυπα (φόρμες) για την αναφορά ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς.

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει δικτυακά και άλλα 
τυποποιημένα έντυπα (φόρμες) για την 
αναφορά ύποπτων ανεπιθύμητων 
ενεργειών από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και ασθενείς.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτρέπεται στους ασθενείς να αναφέρουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
απευθείας στις υγειονομικές αρχές και με άλλα μέσα και όχι μόνο μέσω ιστοσελίδας, ώστε να 
μην αποκλειστούν συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού.

Τροπολογία 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει τυποποιημένα δικτυακά
έντυπα (φόρμες) για την αναφορά ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς.

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη, αναπτύσσει τυποποιημένα έντυπα 
και διαδικασίες, όπως δικτυακά έντυπα 
(φόρμες), για την αναφορά ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς.

Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα 
των βιολογικών φαρμακευτικών 
προϊόντων που συνταγογραφούνται, 
διανέμονται προς κατανάλωση ή 
πωλούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στα τυποποιημένα έντυπα και 
διαδικασίες θα εμφαίνεται το όνομα του 
κατόχου της άδειας κυκλοφορίας, η 
διεθνής κοινόχρηστη ονομασία, η 
ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
και ο αριθμός παρτίδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ακριβής αναγνώριση του προϊόντος που σχετίζεται με ένα ύποπτο ανεπιθύμητο συμβάν 
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο ενός υγιούς συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης. Συνεπώς, λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων των βιολογικών φαρμάκων σε σύγκριση με τα μικρομοριακά φάρμακα, 
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είναι απαραίτητο να παρέχεται μια σειρά από αναγνωριστικά για τη σαφή διάκριση των 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 
Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροπολογία απαιτεί από τον EMEA να αναπτύξει τυποποιημένα 
έντυπα και διαδικασίες που θα χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς για την αναφορά ύποπτων ανεπιθύμητων συμβάντων και θα περιλαμβάνουν μέσα για 
την ακριβή αναγνώριση βιολογικών φαρμάκων, με σκοπό την ενίσχυση και εναρμόνιση των 
απαιτήσεων αναφοάς για τέτοιου είδους προϊόντα. 

Τροπολογία 49
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει τυποποιημένα δικτυακά 
έντυπα (φόρμες) για την αναφορά 
ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
ασθενείς

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
αναπτύσσει τυποποιημένο περιεχόμενο, 
μορφότυπους και διαδικασίες για την 
αναφορά ύποπτων ανεπιθύμητων 
ενεργειών από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και ασθενείς και την
ιχνηλασιμότητα των βιολογικών 
φαρμακευτικών προϊόντων που 
συνταγογραφούνται, διανέμονται προς 
κατανάλωση ή πωλούνται στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ακριβής ταυτοποίηση του προϊόντος που σχετίζεται με μια ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια 
αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία ενός συστήματος 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Βάσει της προτεινόμενης τροπολογίας ο Οργανισμός θα πρέπει να 
αναπτύξει φιλικό προς το χρήστη τυποποιημένο περιεχόμενο, μορφότυπους και διαδικασίες που 
θα χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς για την 
αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών.      
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Τροπολογία 50
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 26 - στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (2) συνοπτικά πρακτικά από κάθε 
συνεδρίαση των επιτροπών που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) και αα) του 
άρθρου 56 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και της ομάδας συντονισμού 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης·

(2) την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων, τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων, συνοδευόμενα από τις 
ληφθείσες αποφάσεις, τις λεπτομέρειες 
των ψηφοφοριών και τις επεξηγήσεις 
ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των 
θέσεων της μειοψηφίας, των επιτροπών 
που αναφέρονται στα στοιχεία α) και αα) 
του άρθρου 56 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού και της ομάδας 
συντονισμού σχετικά με τις 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 126β της οδηγίας 2004/27/ΕΚ τα «κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
αρμόδια αρχή να καθιστά δημοσίως προσπελάσιμο τον εσωτερικό της κανονισμό και εκείνον 
των επιτροπών της, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, τα πρακτικά των 
συνεδριάσεών της, συνοδευόμενα από τις ληφθείσες αποφάσεις, τις λεπτομέρειες των 
ψηφοφοριών και τις επεξηγήσεις ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων της μειοψηφίας». 
Τούτο γίνεται ήδη από την υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ αλλά δεν εφαρμόζεται 
στην Ευρώπη.

Τροπολογία 51
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 26 - στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) συνοπτικά πρακτικά από κάθε 
συνεδρίαση των επιτροπών που 

(2) την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων, τα πρακτικά των 
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αναφέρονται στα στοιχεία α) και αα) του 
άρθρου 56 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού και της ομάδας συντονισμού 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης·

συνεδριάσεων, συνοδευόμενα από τις 
ληφθείσες αποφάσεις, τις λεπτομέρειες 
των ψηφοφοριών και τις επεξηγήσεις 
ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των 
θέσεων της μειοψηφίας, των επιτροπών 
που αναφέρονται στα στοιχεία α) και αα) 
του άρθρου 56 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού και της ομάδας 
συντονισμού σχετικά με τις 
δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 126β της οδηγίας 2004/27/ΕΚ, «τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
αρμόδια αρχή να καθιστά δημοσίως προσπελάσιμο τον εσωτερικό της κανονισμό και εκείνον 
των επιτροπών της, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, τα πρακτικά των 
συνεδριάσεών της, συνοδευόμενα από τις ληφθείσες αποφάσεις, τις λεπτομέρειες των 
ψηφοφοριών και τις επεξηγήσεις ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων της μειοψηφίας». 
Η υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ παρέχει επίσης πρακτικά των συνεδριάσεών 
της. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν οι ίδιες πρακτικές διαφάνειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
στους κόλπους του EMEA (ο EMEA θα πρέπει να χαρακτηρίζεται τουλάχιστον από το ίδιο 
επίπεδο διαφάνειας με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τα φάρμακα).

Τροπολογία 52
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 26 - στοιχείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό·

(3) συστήματα διαχείρισης του κινδύνου 
για φάρμακα που εγκρίνονται σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, με επεξήγηση του 
τρόπου λειτουργίας τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα Σχέδια Διαχείρισης του Κινδύνου (ΣΔΚ) τα οποία απαιτεί συνήθως ο EMEA στο πλαίσιο 
της έγκρισης φαρμάκων περιλαμβάνουν μια σύνοψη των κύριων αναγνωρισμένων κινδύνων 
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του φαρμάκου, πιθανών κινδύνων καθώς και έλλειψης πληροφοριών. Αυτό χρησιμεύει ως βάση 
για τον καθορισμό ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης φαρμακοεπαγρύπνησης ή 
δραστηριοτήτων ελαχιστοποίησης του κινδύνου. Τα ΣΔΚ είναι πολύ εξειδικευμένα τεχνικά 
κείμενα που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να μην είναι κατανοητές από το 
κοινό. Συνεπώς, είναι κρίσιμο για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να γνωρίζουν πώς 
να διακρίνουν μεταξύ των συνηθισμένων δραστηριοτήτων οι οποίες εκτελούνται γενικά για 
κάθε φάρμακο στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης όπου δεν έχουν προκύψει ιδιαίτερα θέματα 
ασφάλειας και των πρόσθετων δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση 
αναγνωρισμένων θεμάτων ασφαλείας. Η περίληψη θα πρέπει να βοηθά τους μη επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας να κατανοήσουν γιατί αναπτύσσονται πρόσθετες δραστηριότητες 
φαρμακοεπαγρύπνησης ή ελαχιστοποίησης του κινδύνου και πώς εκτελούνται, ιδιαίτερα 
αναφορικά με μέτρα που μπορεί να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους μη επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας. Για λόγους εκπαίδευσης και διαφάνειας, κρίνεται σημαντική η ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης του Κινδύνου.  Ωστόσο, αυτή η τακτική θα 
πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες του μη ειδικού κοινού, ειδάλλως μπορεί να προκαλέσει 
σύγχυση και να προκαλέσει μη επιδιωκόμενα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα.  

Τροπολογία 53
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 26 - στοιχεία 4, 4 α (νέο), 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) τον κατάλογο των φαρμάκων που 
υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του 
παρόντος κανονισμού·

(4) τον κατάλογο των φαρμάκων όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 23 του παρόντος 
κανονισμού η έγκριση των οποίων 
υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις ή 
απαιτήσεις·

(4a) την πλέον επικαιροποιημένη
ηλεκτρονική έκδοση του φύλλου οδηγιών 
και της περίληψης των χαρακτηριστικών 
του προϊόντος για όλα τα υπάρχοντα και 
καινούρια φάρμακα·

(4b) ένα σύντομο γραπτό ιστορικό των 
αλλαγών που έχουν γίνει στις 
πληροφορίες των προϊόντων·

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις 
δικτυακές πύλες για την ασφάλεια  των 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των παραπάνω, παρουσιάζονται με τρόπο 
κατανοητό στο κοινό.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στην δικτυακή πύλη για την ασφάλεια της ΕΕ θα πρέπει να παρουσιάζονται με 
εύκολο και κατανοητό τρόπο. Ενώ η παρούσα νομοθετική πράξη παρέχει πολύ αναλυτικές 
πληροφορίες προς δημοσίευση στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη, δεν περιλαμβάνει αναφορά σε 
βασικές πληροφορίες που διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση των φαρμάκων: για το λόγο αυτό, το 
κοινό θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση στο φύλλο οδηγιών, στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος ή στις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης. 
Επιπροσθέτως, ένα σύντομο γραπτό ιστορικό των αλλαγών θα επέτρεπε σε ασθενείς και 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας να έχουν πρόσβαση στις επικαιροποιήσεις που γίνονται στις 
πληροφορίες των προϊόντων με την πάροδο του χρόνου. 

Τροπολογία 54
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 26 - στοιχείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς 
ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών των 
φαρμάκων και τυποποιημένες φόρμες για 
την αναφορά τους μέσω Διαδικτύου από 
ασθενείς και επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας·

(6) πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς 
ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών των 
φαρμάκων και τυποποιημένες φόρμες για 
την αναφορά τους από ασθενείς και 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων από ασθενείς είναι σημαντική και θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται καθώς επίσης και να είναι καλά οργανωμένη. Οι ασθενείς θα πρέπει να 
απευθύνονται κατά το δυνατόν στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας για αναφορές 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ωφελήσει:
-  πρώτον, τον ασθενή, καθώς θα επιτρέψει την κατάλληλη αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης 
ενέργειας του φαρμάκου,
- δεύτερον, την ποιότητα των αναφορών ασφάλειας που είναι εξαιρετικά σημαντική για λόγους  
ανίχνευσης σημάτων, ιδιαίτερα για τη διάκριση μεταξύ σήματος και θορύβου βάθους.
Επιπλέον, η άμεση αναφορά μέσω Διαδικτύου από ασθενείς μπορεί να δημιουργήσει θέματα 
απορρήτου, καθώς η διεύθυνση IP του αποστολέα μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη από συστήματα, 
με αποτέλεσμα την ανάρμοστη αποκάλυψη της ταυτότητας των ασθενών.
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Τροπολογία 55
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 26 - στοιχείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) πρωτόκολλα και δημόσιες περιλήψεις 
αποτελεσμάτων όσον αφορά τις 
μετεγκριτικές μελέτες ασφάλειας που 
διενεργούνται σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη και αναφέρονται στα άρθρα 
107ιε και 107ιζ της οδηγίας 2001/83/EΚ·

(8) σύνοψη των πρωτοκόλλων και 
δημόσιων περιλήψεων αποτελεσμάτων 
όσον αφορά τις μετεγκριτικές μελέτες 
ασφάλειας που διενεργούνται σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη και 
αναφέρονται στα άρθρα 107ιε και 107ιζ 
της οδηγίας 2001/83/EΚ· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πλήρη πρωτόκολλα των μετεγκριτικών μελετών ασφαλείας είναι γενικά μακροσκελή κείμενα 
στα οποία το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών μπορεί να μην ενδιαφέρει το κοινό που 
δεν συμμετέχει ενεργά σε κλινικές μελέτες. Η σύνοψη των πρωτοκόλλων ενδείκνυται 
περισσότερο, καθώς έχει στόχο να παρουσιάσει μόνο τις πληροφορίες που είναι σχετικές με το 
σχεδιασμό και τα αποτελέσματα των μελετών. Αν δημοσιοποιούνται δημόσιες περιλήψεις 
αποτελεσμάτων αντί για τα πλήρη κείμενα των μελετών, τότε πάλι ενδείκνυται περισσότερο η 
παροχή σύνοψης πρωτοκόλλου.

Τροπολογία 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
 Άρθρο 1 - στοιχείο 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 26 - παράγραφος 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Πριν από την έναρξη λειτουργίας 
της εν λόγω δικτυακής πύλης, ο 
Οργανισμός συμβουλεύεται τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς
(συμπεριλαμβανομένων ομάδων ασθενών, 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας και 
εκπροσώπων της βιομηχανίας) για να 
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γνωρίζει τις απόψεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω δικτυακού τόπου, κρίνεται σκόπιμο για τον 
Οργανισμό να συμβουλευθεί τους ενδιαφερόμενους φορείς τους οποίους αφορούν οι 
πληροφορίες που παρέχονται στην πύλη του Οργανισμού.

Τροπολογία 57
Jiří Maštálka

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
 Άρθρο 1 - στοιχείο 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 27 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί 
επιλεγμένη ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να 
ενημερώνεται για αναφορές ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Δημοσιεύει τον 
κατάλογο των δραστικών ουσιών που 
παρακολουθούνται και τις δημοσιεύσεις 
που παρακολουθούνται.

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί 
επιλεγμένη ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να 
ενημερώνεται για αναφορές ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Δημοσιεύει τον 
κατάλογο των δραστικών ουσιών που 
παρακολουθούνται και τις δημοσιεύσεις 
που παρακολουθούνται.  Ο Οργανισμός 
παρακολουθεί όλη την ιατρική 
βιβλιογραφία ώστε να ενημερώνεται για 
αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων 
ενεργειών φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση που περιέχουν καθιερωμένες 
δραστικές ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ως έχει θα απαιτούσε από τον κάτοχο της άδεις κυκλοφορίας να παρακολουθεί τη 
βάση δεδομένων EudraVigilance για να διαπιστώσει τι καλύπτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων, καθώς και να παρακολουθεί άλλη μη επιλεγμένη βιβλιογραφία και φάρμακα που 
δεν καλύπτονται από αυτόν. Όσον αφορά καθιερωμένες δραστικές ουσίες που κυκλοφορούν 
στην αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μπορεί να 
εκτελέσει αποτελεσματικά αυτή την εργασία, καθώς οι βάσεις δεδομένων στις οποίες 
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πραγματοποιείται αναζήτηση είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούν όλοι οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας που διαθέτουν κοινά καθιερωμένα συστατικά. Συνεπώς, η απαίτηση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό να εκτελεί αυτή την εργασία για όλες τις καθιερωμένες δραστικές ουσίες 
είναι λογική και θα είχε αποτέλεσμα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς θα χρειαζόταν να 
πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά και επομένως θα μείωνε τις επαναλήψεις επεξεργασίας 
αναφορών σε όλα τα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 58
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 27 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί 
επιλεγμένη ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να 
ενημερώνεται για αναφορές ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Δημοσιεύει τον 
κατάλογο των δραστικών ουσιών που 
παρακολουθούνται και τις δημοσιεύσεις 
που παρακολουθούνται.

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί 
επιλεγμένη ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να 
ενημερώνεται για αναφορές ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Δημοσιεύει τον 
κατάλογο των δραστικών ουσιών που 
παρακολουθούνται και τις δημοσιεύσεις 
που παρακολουθούνται. Ο Οργανισμός  
παρακολουθεί όλη την ιατρική 
βιβλιογραφία ώστε να ενημερώνεται για 
αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων 
ενεργειών φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση που περιέχουν καθιερωμένες 
δραστικές ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση απαιτεί από τον κάτοχο της άδεις κυκλοφορίας να παρακολουθεί το EudraVigilance 
για να διαπιστώσει τι καλύπτει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, καθώς και να 
παρακολουθεί άλλη μη επιλεγμένη βιβλιογραφία και φάρμακα που δεν καλύπτονται από αυτόν. 
Όσον αφορά καθιερωμένες δραστικές ουσίες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μπορεί να 
εκτελέσει αυτή την εργασία, καθώς οι βάσεις δεδομένων στις οποίες πραγματοποιείται 
αναζήτηση είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούν όλοι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας που 
διαθέτουν κοινά καθιερωμένα συστατικά. Συνεπώς, η απαίτηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
να εκτελεί αυτή την εργασία για όλες τις καθιερωμένες ουσίες είναι λογική και θα έχει 
αποτέλεσμα (μόνο μία φορά).
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Τροπολογία 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 27 - παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεδομένων των ανεπιθύμητων 
ενεργειών ορισμένων φαρμάκων, ο 
Οργανισμός ή οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
να εισάγουν την υποχρέωση 
επιβεβαίωσης της διάγνωσης προτού 
ξεκινήσει η αγωγή με τα συγκεκριμένα 
φαρμακευτικά σκευάσματα.

Or. es

Τροπολογία 60
Mairead McGuinness

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 27 - παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί 
επιλεγμένη ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να 
ενημερώνεται για αναφορές ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Δημοσιεύει τον 
κατάλογο των δραστικών ουσιών που 
παρακολουθούνται και τις δημοσιεύσεις 
που παρακολουθούνται.

1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την
ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να 
ενημερώνεται για αναφορές ύποπτων 
ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων για 
ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ορισμένες 
δραστικές ουσίες. Δημοσιεύει τον 
κατάλογο των δραστικών ουσιών που 
παρακολουθούνται και τις δημοσιεύσεις 
που παρακολουθούνται.

2. Ο Οργανισμός εισάγει στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance σχετικές 
πληροφορίες από την επιλεγμένη
βιβλιογραφία.

2. Ο Οργανισμός εισάγει στη βάση 
δεδομένων Eudravigilance σχετικές 
πληροφορίες από τη βιβλιογραφία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί το σύνολο της ιατρικής βιβλιογραφίας για γνωστές 
ουσίες, ειδάλλως δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης του φόρτου εργασίας για τον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας, καθώς ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να ελέγχει ποια 
βιβλιογραφία παρακολουθεί το Οργανισμός και να παρακολουθεί ο ίδιος όλη την υπόλοιπη 
βιβλιογραφία.  

Τροπολογία 61
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
 Άρθρο 1 - στοιχείο 11
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 28 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αξιολογεί τις περιοδικές επικαιροποιημένες 
εκθέσεις για την ασφάλεια.

3. Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αξιολογεί επιστημονικά το ισοζύγιο 
κινδύνου-οφέλους του φαρμάκου με βάση 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών 
επικαιροποιημένων εκθέσεων για την 
ασφάλεια και των δεδομένων που 
εισάγονται στη βάση δεδομένων 
Eudravigilance.

Εκπονεί έκθεση εκτίμησης εντός 90 
ημερών από την παραλαβή της περιοδικής 
επικαιροποιημένης έκθεσης για την 
ασφάλεια και την αποστέλλει στον κάτοχο 
της άδειας κυκλοφορίας.

Εκπονεί επιστημονική έκθεση με θέμα το 
ισοζύγιο κόστους-οφέλους του φαρμάκου
εντός 90 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια και την αποστέλλει στον 
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και στην 
ομάδα συντονισμού. 

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας δύναται να υποβάλει 
παρατηρήσεις στον Οργανισμό.

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
περιοδικής επικαιροποιημένης έκθεσης για 
την ασφάλεια, ο κάτοχος της άδειας 
κυκλοφορίας και η ομάδα συντονισμού
δύνανται να υποβάλλουν παρατηρήσεις 
στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης.

Στην επόμενη συνάντηση μετά το πέρας 
της περιόδου για την υποβολή 
παρατηρήσεων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας, η Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας

Στην επόμενη συνάντηση μετά το πέρας 
της περιόδου για την υποβολή 
παρατηρήσεων από τον κάτοχο της άδειας 
κυκλοφορίας και την ομάδα συντονισμού, 
η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης 
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στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης με αλλαγές 
ή χωρίς αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν 
από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. 

εγκρίνει την έκθεση εκτίμησης με αλλαγές 
ή χωρίς αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. 

Από τις [εισαγωγή ημερομηνίας 18 μήνες 
μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 3], οι εκθέσεις εκτίμησης
δημοσιοποιούνται άμεσα στην ευρωπαϊκή 
δικτυακή πύλη για την ασφάλεια των 
φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση επιστημονικής εκτίμησης που συντάσσεται από τον εισηγητή βασίζεται στα στοιχεία τα 
οποία παρέχονται από επιχειρήσεις (ΕΠΕΑ και στοιχεία που προκύπτουν από τις κλινικές 
δοκιμές και μελέτες οι οποίες διενεργούνται μετά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας), καθώς 
επίσης και στα στοιχεία που παρέχονται από τα συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης στα διάφορα 
κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων από επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
και ασθενείς).

Τροπολογία 62
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 28 - παράγραφος 4 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
έκθεσης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, 
η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη 
Χρήση εξετάζει την έκθεση και εκδίδει 
γνώμη για τη διατήρηση, τροποποίηση, 
αναστολή ή ανάκληση της συγκεκριμένης 
άδειας κυκλοφορίας.

4. Εντός 30 ημερών από την έγκριση της 
έκθεσης, η Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης εκδίδει γνώμη για 
τη διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή 
ανάκληση της συγκεκριμένης άδειας 
κυκλοφορίας.

Or. en



AM\803329EL.doc 41/59 PE438.413v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης θα πρέπει να ενισχυθούν σε σχέση με 
την ΕΦΑΧ και την ομάδα συντονισμού. Ούτε η ΕΦΑΧ ούτε η ομάδα συντονισμού δεν είναι 
φορείς εξειδικευμένοι στη φαρμακοεπαγρύπνηση – είναι υπεύθυνες για τη συνολική 
εξισορρόπηση κινδύνων-οφελών. Η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης είναι υπεύθυνη για τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση και θα πρέπει να διαθέτει το δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση απόφασης, προκειμένου να αποφεύγεται η περιττή επικάλυψη 
αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 63
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 28 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 5 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην 
ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων που αναφέρεται 
στο άρθρο 26.

6. Οι εκθέσεις εκτίμησης, οι
γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 5 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην 
ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων που αναφέρεται 
στο άρθρο 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια είναι σημαντική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ασθενών και πολιτών 
στη λογοδοσία των υγειονομικών αρχών.

Τροπολογία 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 28 - παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 5 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην 
ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την 
ασφάλεια των φαρμάκων που αναφέρεται 
στο άρθρο 26.

6. Οι οριστικές γνωμοδοτήσεις και οι 
οριστικές αποφάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος 
άρθρου δημοσιεύονται στην ευρωπαϊκή 
δικτυακή πύλη για την ασφάλεια των 
φαρμάκων που αναφέρεται στο άρθρο 26.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που προορίζονται για δημοσίευση στην εν λόγω δικτυακή πύλη πρέπει να είναι 
πλήρεις αλλά όχι περίπλοκες.

Τροπολογία 65
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 28δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός συμμετέχει, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, στη διεθνή εναρμόνιση και 
τυποποίηση τεχνικών μέτρων στον τομέα 
της φαρμακοεπαγρύπνησης.

Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής, ο 
Οργανισμός συμμετέχει, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, στη διεθνή 
εναρμόνιση και τυποποίηση τεχνικών 
μέτρων στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Η εργασία αυτή 
εκτελείται με γνώμονα τις ανάγκες των 
ασθενών και ακολουθεί μια επιστημονική 
προσέγγιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία με σκοπό να εξασφαλίζεται η συνέπεια με τις προτάσεις για τροποποίηση του 
άρθρου 108 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.
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Τροπολογία 66
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 28ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28(εa)
Περιβαλλοντική παρακολούθηση

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 
περισσότερες αρχές για την 
παρακολούθηση των αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
φαρμάκων. Αν κάποια από τις αρχές 
αυτές εντοπίσει έναν περιβαλλοντικό 
κίνδυνο που είναι υψηλότερος από όσο 
αναφέρεται στην αξιολόγηση σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γα) ή 
αν διαπιστώσει νέες αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διαβιβάζει 
πάραυτα όλα τα ευρήματα στην αρμόδια 
αρχή, η οποία με τη σειρά της τα 
διαβιβάζει στον Οργανισμό. Μόλις 
παραλάβει τις εν λόγω πληροφορίες, ο 
Οργανισμός εκτιμά κατά πόσον το 
ισοζύγιο κόστους-οφέλους παραμένει 
θετικό, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
ευρήματα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φαρμακοεπαγρύπνηση θα πρέπει να επεκταθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Τροπολογία 67
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 28στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός διενεργεί τακτικό έλεγχο 
των καθηκόντων του όσον αφορά τη 
φαρμακοεπαγρύπνηση και αναφέρει τα 
αποτελέσματα στο διοικητικό συμβούλιο 
ανά διετία.

Ο Οργανισμός διενεργεί τακτικό 
ανεξάρτητο έλεγχο των καθηκόντων του 
όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση και 
αναφέρει τα αποτελέσματα στο διοικητικό 
συμβούλιο ανά διετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο του σχεδίου οδηγίας υπάρχει πρόταση για διεξαγωγή ανεξάρτητων ελέγχων για τα 
κράτη μέλη (Τροπολογία 13). Στο κείμενο του Κανονισμού εμφανίζεται ένα παρεμφερές κείμενο 
στο άρθρο 28στ, που αναφέρεται στον Οργανισμό, το οποίο πρέπει να τροποποιηθεί με τον ίδιο 
τρόπο για να διατηρηθεί η συνοχή της πρότασης.

Τροπολογία 68
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 11

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 28στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28στα
Περιβαλλοντική επίβλεψη και προστασία
Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 
περισσότερες εθνικές αρχές για την 
παρακολούθηση των αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
φαρμάκων στη δημόσια υγεία ή το 
περιβάλλον. Αν κάποια από τις αρχές 
αυτές εντοπίσει έναν περιβαλλοντικό 
κίνδυνο που είναι υψηλότερος από όσο
αναφέρεται στην αξιολόγηση σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γα) ή 
αν διαπιστώσει νέες αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διαβιβάζει 
πάραυτα όλα τα ευρήματα στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης των 
Φαρμακευτικών Προϊόντων και στην 
αρμόδια αρχή. Μόλις παραλάβει τις εν 
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λόγω πληροφορίες, ο Οργανισμός εκτιμά 
κατά πόσον το ισοζύγιο κόστους-οφέλους 
παραμένει θετικό, λαμβάνοντας υπόψη τα 
νέα ευρήματα. Αυτό δεν πρέπει να 
οδηγήσει στην ανάκληση της άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκων που είναι 
απαραίτητα για την αντιμετώπιση 
σοβαρών ασθενειών ή που απειλούν τη 
ζωή.

Or. en

Τροπολογία 69
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 12 – στοιχείο α

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 56 - παράγραφος 1 – στοιχείο αα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«αα) τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης, η 
οποία είναι υπεύθυνη για την παροχή 
συμβουλών στην Επιτροπή Φαρμάκων 
για Ανθρώπινη Χρήση και στην ομάδα 
συντονισμού για κάθε ζήτημα 
φαρμακοεπαγρύπνησης σχετικά με τα
φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση,»

«αα) την Επιτροπή 
Φαρμακοεπαγρύπνησης, η οποία είναι 
υπεύθυνη για την εκτίμηση από άποψη 
φαρμακοεπαγρύπνησης των φαρμάκων 
που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με 
την κεντρική διαδικασία,»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες για την υποβολή συστάσεων με την 
ευρωπαϊκή επιτροπή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας (επιτροπή 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση). Μετά την ανάλυση και συζητήσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις
που διενεργούνται από τα κράτη μέλη υπό την επίβλεψη της επιτροπής, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να υποβάλει άμεση πρόταση στην Επιτροπή για τη λήψη απόφασης ανάκλησης ή 
τροποποίησης μιας άδειας κυκλοφορίας, χωρίς να χρειάζεται να εργαστεί υπό την αιγίδα των 
επιτροπών χορήγησης αδειών κυκλοφορίας. 
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Τροπολογία 70
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 12 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 56 - παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο (βα) στοιχείο (ζ) 
αντικαθίσταται από τα εξής:
«ζ) έναν Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, 
ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 64,»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αντανακλά τη δομή, το μέγεθος και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού. Τα 
τελευταία χρόνια, η ποικιλομορφία νέων καθηκόντων έχει αυξηθεί σημαντικά. Σήμερα, ο 
Οργανισμός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός στην ΕΕ με προσωπικό 600 ατόμων. 
Συνεπώς, ο όρος Εκτελεστικός Διευθυντής αντικαθίσταται από τον όρο Γενικός Εκτελεστικός
Διευθυντής. Αυτή η αλλαγή ισχύει για το σύνολο του κανονισμού.

Τροπολογία 71
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 13 – στοιχείο β

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 57 - παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το αργότερο έως τις -/- (να εισαχθεί 
ημερομηνία – δεκαοκτώ μήνες μετά από τη 
θέση σε ισχύ του τροποποιητικού 
κανονισμού) οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στον Οργανισμό πληροφοριακά στοιχεία 
για όλα τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί ή 
καταχωριστεί στην Κοινότητα, 
χρησιμοποιώντας το μορφότυπο που 
αναφέρεται στο στοιχείο α)·

το αργότερο έως τις -/- (να εισαχθεί 
ημερομηνία – τριάντα μήνες μετά από τη 
θέση σε ισχύ του τροποποιητικού 
κανονισμού) οι κάτοχοι αδειών 
κυκλοφορίας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στον Οργανισμό πληροφοριακά στοιχεία 
για όλα τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί ή 
καταχωριστεί στην Κοινότητα, 
χρησιμοποιώντας το μορφότυπο που 
αναφέρεται στο στοιχείο α)·



AM\803329EL.doc 47/59 PE438.413v01-00

EL

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των φαρμάκων σε κυκλοφορία και τις απαιτήσεις ποιότητας 
των πληροφοριών που ζητούνται, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί η προθεσμία για την υποβολή 
του συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων. 

Τροπολογία 72
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 14

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 61α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αποτελείται από:

1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αποτελείται από:

α) δέκα τακτικά και δέκα αναπληρωματικά 
μέλη, που διορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με βάση τις προτάσεις των 
αρμόδιων εθνικών αρχών·

α) δέκα τακτικά και δέκα αναπληρωματικά 
μέλη, που διορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές και με βάση τη 
σχετική πείρα τους στον τομέα της 
φαρμακοεπαγρύπνησης και της 
εκτίμησης της επικινδυνότητας 
φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 2·

β) πέντε τακτικά και πέντε 
αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται 
από την Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

β) επτά πρόσθετα και πέντε 
αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται 
από την Επιτροπή, τα οποία 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν 
εκπρόσωπο των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας και τουλάχιστον έναν 
εκπρόσωπο των ασθενών, μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με βάση δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
κάποιο άλλο κράτος μέλος να το 
εκπροσωπήσει στην επιτροπή.

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
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και ψηφίζουν αντ’ αυτών. και ψηφίζουν αντ’ αυτών.

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει τον 
αριθμό των τακτικών και των 
αναπληρωματικών μελών με βάση τις 
τεχνικές και επιστημονικές ανάγκες. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 87 παράγραφος 2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διορισμός μελών στην PRAC από το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζεται πρωτίστως στην 
επιστημονική τους πείρα. Εκτός από τα δέκα διοριζόμενα μέλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν πρόσθετους εκπροσώπους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της PRAC. Επιπλέον, τα 
πρόσθετα μέλη που διορίζονται από την Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
δύο μέλη εκπροσώπους ασθενών και επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Αυτό συμφωνεί με το 
προηγούμενο που έχουν θέσει οι ακόλουθες επιτροπές του EMEA: η επιτροπή για τα ορφανά 
φάρμακα, η παιδιατρική επιτροπή και η επιτροπή προηγμένων θεραπειών. 

Τροπολογία 73
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 14
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 61α - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
αποτελείται από:

1. Η  Επιτροπή για την Εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας στο πλαίσιο της 
Φαρμακοεπαγρύπνησης αποτελείται από:

(α) δέκα τακτικά και δέκα 
αναπληρωματικά μέλη, που διορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις 
προτάσεις των αρμόδιων εθνικών αρχών·

(α) ένα τακτικό μέλος και ένα 
αναπληρωματικό μέλος ανά κράτος 
μέλος, που διορίζονται από την εθνική 
αρμόδια αρχή μετά από διαβούλευση με 
το Διοικητικό Συμβούλιο·

(β) πέντε τακτικά και πέντε (β) επτά τακτικά και επτά 
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αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται 
από την Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται 
από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου 
ενός εκπροσώπου των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας και ενός εκπροσώπου 
των ασθενών, μετά από διαβούλευση με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση 
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
και ψηφίζουν αντ’ αυτών.

Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν 
τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους 
και ψηφίζουν αντ’ αυτών.

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει τον 
αριθμό των τακτικών και των 
αναπληρωματικών μελών με βάση τις 
τεχνικές και επιστημονικές ανάγκες. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 87 παράγραφος 2α.

Or. it

Αιτιολόγηση

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Τροπολογία 74
Crescenzio Rivellini

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 14
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 61α - παράγραφος 1 - στοιχείο (βα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) έναν εκπρόσωπο και έναν 
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αναπληρωματικό από την ομάδα 
εργασίας ασθενών και καταναλωτών του 
EMEA, καθώς και έναν εκπρόσωπο και 
έναν αναπληρωματικό από την ομάδα 
εργασίας επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας του EMEA. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν όλοι οι ειδικοί που υπάρχουν στον ΕΜΕΑ προκειμένου να 
διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της πρότασης. Η παρουσία εκπροσώπων όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών αντικατοπτρίζει κατά συνέπεια τις απαιτήσεις όσον αφορά τις 
διασφαλίσεις και τη διαφάνεια που απαιτούνται για την προάσπιση της υγείας και της ευζωίας 
των πολιτών.

Τροπολογία 75
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 14
Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 61α - παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) έναν εκπρόσωπο (και έναν 
αναπληρωματικό) από την ομάδα 
εργασίας ασθενών και καταναλωτών του 
EMEA, καθώς και έναν εκπρόσωπο (και 
έναν αναπληρωματικό) από την ομάδα 
εργασίας επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας του EMEA.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί όλη η υφιστάμενη εμπειρογνωμοσύνη στον EMEA προκειμένου 
να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της παρούσας πρότασης.
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Τροπολογία 76
Elena Oana Antonescu

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 14

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 61α - παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) έναν εκπρόσωπο από την ομάδα 
εργασίας ασθενών και καταναλωτών, 
καθώς και έναν εκπρόσωπο από την 
ομάδα εργασίας επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας.

Or. ro

Τροπολογία 77
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 14

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 61α - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών 
αρχών έχουν το δικαίωμα να 
παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης με 
σκοπό τη διευκόλυνση του κατάλληλου 
συντονισμού μεταξύ των καθηκόντων του 
Οργανισμού και της εργασίας των 
αρμόδιων εθνικών αρχών. Μπορούν να 
παρέχουν διευκρινίσεις ή πληροφορίες, 
εφόσον καλούνται να τις παράσχουν αλλά 
δεν επιδιώκουν να επηρεάσουν τις 
συζητήσεις.»

6. Εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών 
αρχών έχουν το δικαίωμα να 
παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στο 
πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης και να 
συμμετέχουν στις συζητήσεις με σκοπό τη 
διευκόλυνση του κατάλληλου συντονισμού 
μεταξύ των καθηκόντων του Οργανισμού 
και της εργασίας των αρμόδιων εθνικών 
αρχών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία του άρθρου 61a - παράγραφος 1.

Τροπολογία 78
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 15 – στοιχείο β

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό τα ονόματα εθνικών 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα 
στην αξιολόγηση φαρμάκων οι οποίοι 
μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες 
εργασίας ή σε επιστημονικές 
συμβουλευτικές ομάδες οποιασδήποτε από 
τις επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 1, δηλώνοντας παράλληλα 
τα προσόντα και τους ειδικούς τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους.»

«Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στον 
Οργανισμό τα ονόματα εθνικών 
εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη πείρα 
στην αξιολόγηση φαρμάκων οι οποίοι 
μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες 
εργασίας ή σε επιστημονικές 
συμβουλευτικές ομάδες οποιασδήποτε από 
τις επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 
56 παράγραφος 1, δηλώνοντας παράλληλα 
τα προσόντα και τους ειδικούς τομείς 
εμπειρογνωμοσύνης τους, καθώς και το 
βαθμό ανεξαρτησίας τους από 
φαρμακευτικές εταιρίες.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλήθος των περιπτώσεων αποφάσεων οι οποίες τροποποιήθηκαν μετά τη σύσταση νέων
ομάδων εμπειρογνωμόνων ενθαρρύνει μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την ύπαρξη 
συμφερόντων που συνδέουν τους εν λόγω εμπειρογνώμονες με φαρμακευτικές εταιρείες. Οι 
δηλώσεις τέτοιων συνδέσεων δεν αρκούν για να απαλλάξουν τους εμπειρογνώμονες από τέτοιου 
είδους πιέσεις.

Τροπολογία 79
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 18 – στοιχείο β

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 67 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει την είσπραξη τελών 
τα οποία χρεώνονται στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας για την εκτέλεση 
αυτών των δραστηριοτήτων από τον 
Οργανισμό.»

«4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού. 
Χρηματοδοτούνται επαρκώς από 
δημόσιους πόρους ύψους αντίστοιχου 
προς τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί 
στον Οργανισμό.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται 
από δημόσιους πόρους προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων. Το κείμενο 
της παλαιότερης παραγράφου 4 θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 80
Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 18 – στοιχείο β

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
 Άρθρο 67 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει την είσπραξη τελών 
τα οποία χρεώνονται στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας για την εκτέλεση 
αυτών των δραστηριοτήτων από τον 
Οργανισμό.»

«4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού. 
Χρηματοδοτούνται επαρκώς από 
δημόσιους πόρους ύψους αντίστοιχου 
προς τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί 
στον Οργανισμό.»
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Or. en

Τροπολογία 81
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 18 – στοιχείο β

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 67 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει την είσπραξη τελών 
τα οποία χρεώνονται στους κατόχους 
αδειών κυκλοφορίας για την εκτέλεση 
αυτών των δραστηριοτήτων από τον 
Οργανισμό.

«4. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τη λειτουργία 
των δικτύων επικοινωνίας και την 
επιτήρηση της αγοράς τελούν υπό το 
διαρκή έλεγχο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του Οργανισμού και
χρηματοδοτούνται επαρκώς από 
δημόσιους πόρους ύψους αντίστοιχου 
προς τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί 
στον Οργανισμό. Το γεγονός αυτό δεν 
αποκλείει την έμμεση είσπραξη 
συμπληρωματικών πόρων για την 
εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων 
από τον Οργανισμό, εφόσον δεν 
διακυβεύεται κατά κανένα τρόπο η 
ανεξαρτησία του.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η αυστηρή οικονομική ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων 
φαρμακοεπαγρύπνησης. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να αποφεύγεται η είσπραξη άμεσων τελών 
που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια σχέση «πληρωμής για παρεχόμενες υπηρεσίες».

Τροπολογία 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 18 α (νέο)

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 80α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
Άρθρο 80a

Οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας μπορούν 
να προσφύγουν κατά των εκθέσεων 
εκτίμησης ή των γνωμοδοτήσεων της 
επιτροπής που αναφέρεται στο στοιχείο 
αα) του άρθρου 56 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
επανεξεταστούν οι αποφάσεις της από 
ένα φορέα του Οργανισμού ανεξάρτητο 
από τις επιτροπές του Οργανισμού. 
Υιοθετούνται τα κατάλληλα μέτρα και 
διαδικασίες σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 87 παράγραφος 2α 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέες διατάξεις θα οδηγήσουν σε περιορισμό διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 31 της 
οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Δεδομένου ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο εγγυάται την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των κατόχων αδειών κυκλοφορίας και των αρμόδιων αρχών, καθώς και το δικαίωμα 
προσφυγής των κατόχων αδειών κυκλοφορίας, θα πρέπει να παρέχεται επίσης η δέουσα 
διαδικασία, με την καθιέρωση της νέας διαδικασίας σε επίπεδο PRA(A)C. Συνεπώς, θα πρέπει 
να καθιερωθεί η δυνατότητα προσφυγής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η παροχή της δέουσας διαδικασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για δικαστική προσφυγή.

Τροπολογία 83
Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - στοιχείο 20 α (νέο)

Κανονισμός ΕΚ/726/2004
Άρθρο 107  - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Στο άρθρο 107, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
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1. Μόνο στην περίπτωση αξιολόγησης 
των περιοδικών επικαιροποιημένων 
εκθέσεων για την ασφάλεια που αφορούν
περισσότερες από μία άδειες
κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 107ε
παράγραφος 1, καμία εκ των οποίων δεν 
έχει χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού ΕΚ/726/2004, η ομάδα 
συντονισμού προβαίνει στην εξέταση της 
έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας 
στο πλαίσιο της Φαρμακοεπαγρύπνησης 
εντός 30 ημερών από την παραλαβή της 
και εκδίδει γνώμη  για τη διατήρηση, 
τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των
συγκεκριμένων αδειών κυκλοφορίας και 
για τον καθορισμό των προθεσμιών για 
την εφαρμογή της. Η εν λόγω γνώμη 
δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση και 
αναφέρει τις θέσεις της μειοψηφίας.

Or. xm

Τροπολογία 84
János Áder

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση μιας περίληψης των 
ουσιωδών πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 σημείο 3α και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο αα) 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία …/…/EΚ, η 
οποία έχει εφαρμογή στα φάρμακα που 
εγκρίνονται βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 726/2004 δυνάμει του άρθρου του 9 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και δ), η 

1. Όσον αφορά την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 σημείο 3α και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο αα) 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία …/…/EΚ, 
σύμφωνα με την οποία η περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και το 
φύλλο οδηγιών πρέπει να αναφέρουν ότι 
το φάρμακο υπόκειται σε εντατική 
παρακολούθηση ή τυχόν νέες 
πληροφορίες πρέπει να υποδεικνύονται 
δεόντως η οποία έχει εφαρμογή στα 
φάρμακα που εγκρίνονται βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 726/2004 δυνάμει 
του άρθρου του 9 παράγραφος 4 στοιχεία 
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απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για άδειες 
κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν πριν από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
από την ανανέωση των εν λόγω αδειών ή 
από τη λήξη τριετούς περιόδου που αρχίζει 
να υπολογίζεται από αυτή την ημερομηνία, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

α) και δ), η απαίτηση αυτή ισχύει επίσης 
για άδειες κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν 
πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο 
άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος 
κανονισμού από την ανανέωση των εν 
λόγω αδειών ή από τη λήξη τριετούς 
περιόδου που αρχίζει να υπολογίζεται από 
αυτή την ημερομηνία, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος οι ουσιώδεις πληροφορίες να αναγράφονται σε χωριστό πεδίο, εφόσον η 
ανάγνωση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών στο 
σύνολό τους είναι αρκετή για να δώσει στον ασθενή και στον ιατρό τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου. Μια περίληψη των 
ουσιωδών πληροφοριών μπορεί να έχει ως συνέπεια οι ασθενείς και οι ιατροί να 
επικεντρώνονται μόνον στις πληροφορίες που περιέχονται στο μαύρο πλαίσιο και έτσι τελικά να 
υπονομευτεί η ασφαλής χρήση του φαρμάκου. 

Τροπολογία 85
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση μιας περίληψης των 
ουσιωδών πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 σημείο 3α 
και στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο 
αα) της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία …/…/EΚ, 
η οποία έχει εφαρμογή στα φάρμακα που 
εγκρίνονται βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 726/2004 δυνάμει του άρθρου του 9 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και δ), η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για άδειες 

καταργείται
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κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν πριν από 
την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
από την ανανέωση των εν λόγω αδειών ή 
από τη λήξη τριετούς περιόδου που 
αρχίζει να υπολογίζεται από αυτή την 
ημερομηνία, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή μιας περίληψης των βασικών πληροφοριών κρίνεται περιττή (δεδομένου ότι η 
περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος -ΠΧΠ- ήδη παρέχει μια σύνθεση των 
σημαντικών πληροφοριών), μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους ασθενείς (καθώς οι 
τελευταίοι μπορεί να παραβλέψουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες αναγράφονται στις ΠΧΠ 
αλλά όχι στην περίληψη των σημαντικών πληροφοριών) και να δημιουργήσει προβλήματα 
αναγνωσιμότητας (για παράδειγμα, στην περίπτωση ανακοινώσεων που δημοσιεύονται σε 
πολλές γλώσσες). 

Τροπολογία 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά την απαίτηση για την 
ενσωμάτωση μιας περίληψης των 
ουσιωδών πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες για την ασφαλή και 
αποτελεσματική χρήση του φαρμάκου 
στην περίληψη των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 σημείο 3α και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο αα) 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία …/…/EΚ, η 
οποία έχει εφαρμογή στα φάρμακα που 
εγκρίνονται βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 726/2004 δυνάμει του άρθρου του 9 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και δ), η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για άδειες 
κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν πριν από την 

1. Όσον αφορά την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 σημείο 3α και 
στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο αα) 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία …/…/EΚ, η 
οποία έχει εφαρμογή στα φάρμακα που 
εγκρίνονται βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 726/2004 δυνάμει του άρθρου του 9 
παράγραφος 4 στοιχεία α) και δ), η 
απαίτηση αυτή ισχύει επίσης για άδειες 
κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν πριν από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
από την ανανέωση των εν λόγω αδειών ή 
από τη λήξη τριετούς περιόδου που αρχίζει 
να υπολογίζεται από αυτή την ημερομηνία, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
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ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 
δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού 
από την ανανέωση των εν λόγω αδειών ή 
από τη λήξη τριετούς περιόδου που αρχίζει 
να υπολογίζεται από αυτή την ημερομηνία, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

προγενέστερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία μιας νέας ενότητας «βασικών πληροφοριών» στην περίληψη των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών μοιάζει αντιπαραγωγική. Πράγματι, η 
περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλο οδηγιών ήδη αποτελούν μια 
περίληψη των λεγόμενων βασικών πληροφοριών. Επομένως, η προσθήκη μιας νέας ενότητας 
«βασικών πληροφοριών» θα αλλοίωνε το υπόλοιπο της περίληψης των χαρακτηριστικών του 
προϊόντος και του φύλλου οδηγιών, όπου περιέχονται σημαντικές πληροφορίες. Υπάρχει 
κίνδυνος ο ασθενής  - ή ο επαγγελματίας του τομέα της υγείας - να εστιάσει μόνο στη νέα 
ενότητα "βασικών πληροφοριών" και να παραβλέψει εσφαλμένα άλλα τμήματα. Επιπλέον, η 
προσθήκη μιας νέας ενότητας θα ενίσχυε την περιπλοκότητα και το μέγεθος του φύλλου 
οδηγιών και της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος , γεγονός που μπορεί να 
αποθάρρυνε τον αναγνώστη. Εντούτοις, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στους 
ασθενείς. Το θέμα αντιμετωπίζεται στην οδηγία 2001/83/EΚ.


